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Presentation Notes
Käytä samoja kuvia, kuin kuvakoosteessa 2016Rauman Satama Oy:n tilinpäätös & katsaus vuoteen 2016  Toiminta lyhyesti Kuva vähän tekstiä  Kuva vähän tekstiä TulosgraafiTuloslaskelma ja vertailu v. 2015  Kehitys Suuret investoinnitVähän tekstiä (lyhennä alta) + linkit videoihinKonttiterminaalin laajennus ja väyläsyvennys edistyivätRauman satamassa käynnistyi 1.4.2016 yli 60 M€ investoinnit. Kuluvana vuonna satamassa onkin louhittu, ruopattu, läjitetty ja valettu. Työt jatkuvat molemmissa hankkeissa vuonna 2017. Tutustu hankkeisiin tuoreiden urakkavideoiden kautta:KONTTITERMINAALIN LAAJENNUS V. 2016 (video)RAUMAN MERIVÄYLÄHANKE, RIHTNIEMEN VÄYLÄN SYVENNYS (video)   Vierailuja Laatujärjestelmä  Lisää  Kurkista vuoteen 2016 kuvina Katse tulevaanMiten investoinnit etenevät (vähän tekstiä + linkit hankesivuille)Mitä muuta tiedossaSeuraa   Työntäyteinen vuosi 2016 Rauman satamassaFacebook Twitter Google+ LinkedIn Email Jaa 20.12.2016 Konttiterminaalin laajennus ja väyläsyvennys edistyivätRauman satamassa käynnistyi 1.4.2016 yli 60 M€ investoinnit. Kuluvana vuonna satamassa onkin louhittu, ruopattu, läjitetty ja valettu. Työt jatkuvat molemmissa hankkeissa vuonna 2017. Tutustu hankkeisiin tuoreiden urakkavideoiden kautta:KONTTITERMINAALIN LAAJENNUS V. 2016 (video)RAUMAN MERIVÄYLÄHANKE, RIHTNIEMEN VÄYLÄN SYVENNYS (video) Konttiterminaalin laajennusKonttiterminaalin laajennushankkeessa työt jatkuvat yli vuodenvaihteen konttilaiturin edustalla. Käynnissä on pohjan sekä alustan tasaustyöt sekä elementtien asennus ja työt jatkuvat niin kauan kuin jäätilanne sallii. Uudelle laiturilinjalle asennettavia elementtejä on kokonaisuudessaan yhteensä 70, joten vipinää hankkeessa riittää. Hankkeeseen kuuluu myös louhintatyöt Petäjäksen alueella.  Louhinnasta on tällä hetkellä valmiina noin 80 %. Louhinta ja louheenajo jatkuu yli vuodenvaihteen. Töiden valmistuttua alueelle saadaan lisätilaa noin 2 ha verran. Lisätietoa KONTTITERMINAALIN HANKESIVUILTA .VäyläsyvennysRauman meriväylähanke on edennyt sujuvasti koko vuoden 2016 aikana. Louhintatyöt väylällä ovat päättyneet tältä vuodelta ja jatkuvat taas keväällä. Pehmeiden massojen ruoppaus jatkuu yli vuodenvaihteen ja niitä tehdään säiden salliessa koko talven. Joulutaukoa väylätöissä pidetään 22.-27.12.2016. Kuluvan rakennuskauden aikana väylältä on ruopattu urakkaan kuuluvat pilaantuneet sedimentit ja louhittu suurin osa kallioalueista. Lisäksi pehmeiden maamassojen ruoppaus on aloitettu. Yksi suuri välitavoite saavutetaan, kun Järviluodon läjitysallas valmistuu vuoden loppuun mennessä. Merkittävä asia on myös se, että alusliikenne väylällä on jatkunut sujuvasti väyläurakan rinnalla. VÄYLÄN HANKESIVUILTA voit tarkistaa muun muassa, missä ruoppauskalusto työskentelee juuri nyt.  

https://www.youtube.com/watch?v=CaXa0m8eTnk&t=6s
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Port of Rauma Ltd

• Multipurpose port
• One of the largerst Public Ports in Finland
• Largest Container Port on the West Coast of 

Finland
• Regular connections to Central and Southern 

Europe, UK and US East Coast
• Cargo turnover 5 – 6 million tons/year



We Focus on
Containers Break Bulk Ro-Ro

Project Cargo and High and 
Heavy loads

Liquid Bulk Dry bulk



www.portofrauma.com

KEEP YOURSELF UP TO DATE:

Hakunintie 19, 26100 RAUMA
Phone 02 834 4712
email: office@portofrauma.com
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