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Vuosaaren satamahanke on ollut yksi Suomen his-
torian mittavimpia yhdyskunta- ja infrarakentami-
sen hankkeita. Mittava se on ollut sananmukaisesti
neliöinä, kuutioina ja euroina. Mittavuutta hank-
keen toteutukselle on tuonut myösi sijoittuminen
Natura 2000 -alueen läheisyyteen. Hankkeen val-
mistelun aikana tapahtunut ympäristölainsäädän-
nön muutos sekä ympäristöarvojen yleinen korostu-
minen aiheuttivat sen, että hankkeesta muodostui
myös uusien säädösten ennakkotapaus.

Vuosaaren Satamakeskuksen toteuttivat yhteis-
työssä Helsingin Satama, Merenkulkulaitos, Rata-
hallintokeskus ja Tiehallinto. Se sisältää tavarasa-
taman sekä sen liikenneyhteydet: satamatie, sata-
marata ja meriväylä sekä sataman yhteyteen raken-
nettavan logistiikka-alueen ja sataman viereen ra-
kennettavan Meriportin yritysalueen.

Suljetun satama-alueen koko on 150 ha, josta
90 ha on merestä täytettyä uutta aluetta. Kontti-
laituria satamassa on 2 x 750 metriä ja ro-ro paik-
koja 15 kpl.

Satama-alueeseen kuuluu lisäksi laaja Porttikes-
kus ja logistiikka-alueen terminaalit. Porttikeskuk-
sen muodostavat toimisto- ja palvelurakennus Ga-
tehouse ja matkustajaterminaali (Hansaterminaali).

Vuosaaren sataman rakennustyöt käynnistettiin
tammikuussa 2003. Rakennustyöt valmistuivat sekä
alkuperäisessä aikataulussa että hyväksytyn kus-
tannusarvion puitteissa. Tosiasiassa aikataulu jopa
hieman nopeutui. Sataman viralliset vihkiäiset oli-
vat marraskuun lopussa 2008. Kokonaiskustannuk-
set ovat 687,5 milj. euroa (22.1.2008). Sataman
osuus on 391 milj. euroa ja liikenneyhteyksien ra-
kennuskustannukset ovat 296,5 milj. euroa.

UUSI ELINVOIMAINEN TYÖPAIKKA-ALUE
Sataman ja siihen liittyvien yritysten toiminnan
käynnistymisen seurauksena Vuosaareen muodos-
tui uusi mittava työpaikka-alue Vuosaaren satama-
keskus, jossa alkuvaiheessa työskentelee noin
2 500 henkilöä. Ajan myötä alueen työpaikkamäärä
kohoaa jopa 4 000 henkilöön.

Vuosaaren sataman toiminnan kannalta elintär-
keitä ovat hyvät liikenneyhteydet. Kehä III:lle johta-
va tietunneli on ollut käytössä tammikuusta 2008
lähtien. Myös meriväylä otettiin käyttöön vuoden
2008 alussa. Keravan Saviolle pääradalle johtava
satamarata otettiin käyttöön samanaikaisesti sata-
man kanssa.

VUOSAAREN SATAMA ON ISO RAKENNUSHANKE MONILLA MITTAREILLA

Sirkka Saarinen, toimittaja

20
Meluseinän yläosan katselutasanne on toteutettu raken-
nuspaikalla valmistettuna teräsbetonielementtinä, joka

on nostettu ja kiinnitetty paikalleen. Katselutasanteelle
johtaa teräsrakenteiset seinään kiinnitetyt portaat.
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PALJON BETONIA
Myös betonia sataman rakentamisessa on luonnol-
lisesti tarvittu paljon, suuruusluokaksi on arvioitu
noin 100 000 m3. Betonia ja sementtiä on tarvittu
moniin erilaisiin tarkoituksiin alkaen maaperän sta-
biloinnista esimerkiksi siltoihin ja sataman järeisiin
laiturirakenteisiin. Myös varsinaisissa satama-alu-
een rakennuksissa betoni on olut tärkeä materiaali
sekä paikallavaluna että elementtirakenteina. Iso
osa betonista ei tosin ole enää näkyvissä, vaan
maan tai merenpinnan alapuolella.

Sataman betonisia erikoisrakenteita ovat muun
muassa järeät laiturielementit. Laitureita satamas-
sa on yhteensä yli kolme kilometriä. Ensimmäisen
vaiheen, 715 metrin osuuden rakenteita ja niiden
rakentamista esiteltiin tarkemmin Betoni-lehdessä
3/2005 (ss. 16-23), joka löytyy myös netistä osoit-
teesta www.betoni.com.

Kulmatukielementeistä ja saumaelementeistä
rakennettavan laiturin 143 betonielementtiä tehtiin
liukuvaluna satama-alueen vanhassa telakka-al-
taassa kesän 2005 kuluessa. Sieltä ne uitettiin pai-
kalleen elementtiasennusta varten uivalla nosturil-
la. Mitoiltaan elementit olivat hulppeita: korkeim-
millaan yli 16-metrisiä. Kulmatukielementtien pai-
no vaihteli 240:stä 300:aan tonniin

Sama telakka-allas, jossa kyseiset laiturielemen-
tit aikanaan valettiin, kunnostettiin kesän ja syksyn
2008 kuluessa sataman käyttöön kuiva-altaaksi.
380 metriä pitkän, 56 metriä leveän ja noin 12 met-
riä syvän altaan päässä oleva vanha metalliraken-
teisen kuivaponttonipatoseinä purettiin ja tilalle ra-
kennettiin uusi vesitiivis, 80 senttiä paksu patosei-
nä betonista. Varsinaisen altaan seinät ovat osaksi
louhittua, osaksi betoniseiniä, osaksi ruiskubeto-
noitua. Seinämät rusnattiin, tiivistettiin injektoi-

VUOSAARI HARBOUR IS A MAJOR
CONSTRUCTION PROJECT

The Vuosaari harbour project has been one of the largest
civil engineering and infrastructure construction projects
in the history of Finland. The project has been literally lar-
ge, in square-metres, cubic-metres and euros. The vicinity
of a Natura 2000 area has also added to the massive sco-
pe of the project.

Vuosaari Harbour Centre was a cooperation project of
the Port of Helsinki, the Finnish Maritime Administration,
the Finnish Rail Administration and the Finnish Road Ad-

ministration.  The Harbour Centre consists of a freight
harbour and associated transport facilities: the harbour
road, the harbour railroad and the fairway, as well as a
logistics area to be built for the harbour and the Meriport-
ti business estate to be built next to the harbour.

The enclosed harbour area is 150 hectares in size, with
90 hectares of new land reclaimed from sea. There are
two 750-metre container quays and 15 Ro-Ro berths in
Vuosaari.

The harbour area also comprises an extensive Gate
Centre as well as terminals in the logistics area. The Gate
Centre consists of the Gatehouse providing office and
service facilities, and a passenger terminal.

The Vuosaari harbour construction project was started
in January 2003 and completed within both the original
schedule and the approved cost estimate; in fact, a little
ahead of the schedule. The official inauguration ceremo-
ny of the Harbour Centre took place at the end of Novem-
ber 2008. Total costs amounted to 687.5 million euros
(22.1.2008), with the harbour accounting for 391 million
euros and the construction of the transport facilities to
296.5 million euros.

Concrete was naturally used abundantly in the harbour
construction project, the estimated amount is ca. 100 000
m3. Concrete and cement were needed in many different
applications, from soil stabilising to e.g. bridges and mas-
sive pier structures. Concrete has been an important ma-
terial in the actual harbour area buildings, as well, in both
cast-in-situ and prefabricated structures. However, a
large part of the concrete is no longer visible, but located
underground or under the sea level.

malla ja lujitettiin tarvittaessa pulttaamalla ja vielä
verkottamalla. Lisäksi altaan pohjalle tehtiin loiva
kallistusvalu. Betonia tämä PATO-urakka nielaisi
3000 kuutiota.

Mittavin näkyvissä oleva betonikohde satama-
alueella on liukuvalutekniikalla toteutettu 13 metriä
korkea ja lähes kilometrin pituinen meluseinä.
Muurissa on neljä metriä syviä kotelomaisia osia,
jolloin muurin yläosaan voidaan istuttaa kasvilli-
suutta. Kotelomaisuus lisää myös rakenteen kykyä
kestää vaakavoimia.

PALKITTU KOHDE
Vuosaaren satamalle on tullut jo useita palkintoja:
se on saanut ainakin Itä-Helsinki -palkinnon, RIL-
palkinnon, Helsingin rakennusvalvonnan myöntä-
män Rakentamisen Ruusun, Vuoden logistiikkapal-
kinnon sekä Vuoden 2008 Betonirakenne -palkin-
non. Betonirakenteena palkittiin sataman melusei-
nä, joka muodostaa näyttävän rakennusteknisen ja
arkkitehtonisen kokonaisuuden Vuosaaren sataman
ja Porvarinlahden luontoalueiden rajalle.
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Kulmatukielementeistä ja saumaelementeistä rakennet-
tavan laiturin 143 betonielementtiä tehtiin liukuvaluna
satama-alueen vanhassa telakka-altaassa. Sieltä ne ui-
tettiin paikalleen elementtiasennusta varten uivalla nos-
turilla. Mitoiltaan laiturielementit olivat hulppeita: kor-
keimmillaan yli 16-metrisiä.

Vu
os

aa
re

n 
sa

ta
m

a

21

BET0901 s08-17 Vuosaari 30.3.2009, 16:5017



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'FKP_Tulostus'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




