
VUOSAAREN MERIVÅYLÄN JA SATAMAN SYVENTÅMINEN,
VEN ELI I KENTEEN JÄRJ ESTELYT

Veneväyläverkosto ja ruoppäusaLueet kartaLLa
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MiLLoin ja missä Louhi-
taan, räjäytetään ja
ru0pataan? Entä mita
tapahtuu seuraavaksi?
5eu raa ha n ketta:

facebook.com/
vuosaarenmerivayla
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vuosaaren-merivayla
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I Suunniteltu ruoppausaiue
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Lisätleto ja :

Seppo Paukkeri

Pro jektipää LLikkö

VäyLävirasto

seppo. pa u kkeri @vayLa.fi

p. 029 534 3361

Tero Sievänen

Projekti-insinööri,
HeLsingin Satama

tero.sieva nen eportofheLsi n ki,fi

p. 09 310 335 77

Hankkeen nettisivut:
vayLa.filvu osaa ren - me rivayLa

Facebook:
facebook,cam/

vuosaarenmerivayla
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HEL§I}IKI Helsinki Yhteisrahoitettu Euroopan unionin

Verkkojen Eurooppa -välineestä
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Liiku turvallisesti ja tutustu mahdoLLisiin tiikenteen
po i kkeusj ä rj estetyi h i n en na lta ! Ke rro m m e poi kke u sj ä rj estelyi stä
hankesivuiLLa ja somessa.

Merivaylä ja satama-aLlas syvennetään 11 metristä
13 metrin kuLkusyvyyteen.

Ra kentam i nen a Loitetaa n tou koku ussa 2AZA. U usi

vaylä otetaan käyttoön loppuvuodesta ZAU.

VäyLan syventämisen myötä rahtiaLusten Lasti-

kapasiteetti voidaa n Lä hes ka ksi nkerta istaa. Tå mä

tuo merkittäviä kuLjetuskustannussäastojä ja pie-

nentää aLusLiikenteen ympäristövaikutuksia,

Louhemassat hyödynnetään HeLsingin kaupungin

aLuerakentamisessa. Katuverkon siiaan Louhe kul-
jetetaan meriteitse, mikä tuo merkittävia kustan-
n ussäästöjä, vä hentää ku Ljetusten a iheuttamaa
ympäristokuormitusta ja Liikennehaitto;a,

Hankkeen aikana maita ruopataan noin 1,0 miLj. m3
ja kaLLiota Louhitaan 0,25 milj. m3.

Hankkeesta a i heutuvat haitat pyritäan mi n i moimaan
ja ympäristovaikutuksia seurataan viranomaisen

hyvä ksym ien vesisto- ja ka Lata Lousta rkka i Lu -

ohjeLmien avulla.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 33,6 M €,

josta nreriväylan syventämisen osuus an25 M € ja

satama-altaan osuus in 8,6 M €,

Hanke toteutetaan VäyLäviraston, HeLsingin sataman
ja HeLsingin kaupungin yhteistyönä.

Työstä syntyvät Lou hemassat
ku[jetetaan proomui LLa

VäyLä syvennetään katuverkon siiaan'

11 metristä 13 metriin.

VaLmistuu
Loppuvuodesta

Syventämisen myötä
rahtiaLusten Lasti kapasiteettia

voidaan kasvattaa.
Tämä tuo säästöjä ia

on ympäristö-
ystäväl'Lisempää.

Suoia-a[ue
työkatustoon on
veneil.ijöittä 150

metriä.

0m

11 m

13m

Sukettaminen ja
uiminen työkohteen

Läheisyydessä kie[[etty.
Räjäytyksistä an netaan

merkkiäåni.


