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Tausta
Suunnittelu käynnistettiin keväällä 2021. Konsultti teki maastokäynnin kohteeseen
15.4.2021, jonka jälkeen konsultti laati ohessa esitetyn selostuksen 28.4.2021 sekä 3
vaihtoehtoista Lay-Out luonnosta.
Kokkolan kaupunki käsitteli luonnoksia ja palaute sekä ohjeet Jatkoluonnoksen
valmistelua varten annettiin Teams-kokouksessa 9.6.2021, johon osallistuivat Jouni
Laitine ja Päivi Cainberg Kokkolasta sekä konsultin edustajana pääsuunnittelija Seppo
Virtanen Swecosta.
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Lähtötilanne
Konsultti on haastatellut useita henkilöitä liittyen satamaan ja sen kehittämiseen. On
käynyt ilmi, että selkeää yhteistä tavoitetta ei näyttäisi olevan, vaan mielipiteet ja
kannanotot vaihtelevat kovasti.
Alla joitain suoria lainauksia keskusteluista ja suunnitteluun saatuja ohjeita:
”Satamasta pitää tehdä parempi (?)”
”Toivomme rohkeitakin ehdotuksia”
”Tarvitaan toimiva kokonaisuus, joka kestää pitkälle tulevaisuuteen”
”Sataman ruuhkaisuus on vahvasti liioiteltu, ruuhkaa on vain muutamina viikonloppuina”
”On turha esittää radikaaleja poistoja, nykyiset käytännöt pitää ottaa huomioon”
”Tankariin ei laiteta enää euroakaan”
”Venepaikkoja tarvitaan lisää, kylkikiinnityksestä luovuttava”
”Tankar on yksi kärkikohde satamien kehittämisessä”
”Luotsiveneen paikasta voidaan keskustella, tarve on pääosin talviaikaan”
Konsultin arvio sataman nykytilanteesta on se, että kokonaissuunnitelman puuttuessa
laitureita ja venepaikkoja on sijoiteltu hieman harkitsemattomasti. Sen seurauksena
satama-altaan vesialue ei ole tehokkaasti käytössä, ja venepaikkojen lukumäärä jää
verrattain pieneksi.
Tilanteen epäedulliseen kehittymiseen saattaa osaltaan olla vaikuttanut myös eri
intressiryhmien ristiriitaiset näkemykset Tankarin käytöstä ja tulevaisuudesta.
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Lay-out ehdotusten tausta
Konsultti ei voi ratkaista vallitsevia intressiristiriitoja. Sen sijaan olemme lähteneet
tehostamaan satama-altaan tilankäyttöä ja maksimoimaan satama-altaaseen
sijoitettavien venepaikkojen lukumäärää.
Olemme laatineet kolme ehdotusta, jotka voidaan ajatella myös pidemmän aikavälin
kehitysvaiheina, jolla sataman venepaikka kapasiteettia voitaisiin kasvattaa tarpeen
mukaan. Ehdotettu venepaikkajako ”Saarelaisille” ja ”Vierasveneille” on ohjeellinen.
Lopullisen paikkojen jakamisen jätämme muille tahoille.
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Kylkikiinnityksestä on pääosin luovuttu, koska se vie paljon laituritilaa eikä hyödynnä
vesialuetta täysimääräisesti. Sen sijaan olemme esittäneet kelluvia venepuomeja
kulkutasolla, jotka käytettävyydeltään vastaavat kylkikiinnitystä.
Kelluva venepuomi on myös helpompi käyttää, koska se seuraa vedenpinnan vaihteluja.
Venepuomeja ei kuitenkaan voi kiinnittää kiinteään laituriin, vaan se vaatii ponttonilaiturin.
Sataman varusteisiin ei ole vielä tässä vaiheessa otettu kantaa.
Alla olevassa kuvassa on esitetty periaate sovellettuna ponttonin taustalla olevaan
kiinteään kallioseinämään tai Tankarin tapauksessa (korkeaan) kiinteään laituriin.
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Lay-Out vaihtoehdot 28.4.2021

4.1

Jennyn laituripaikka
Nykytilanteessa Jennyn laiturin sijoitus ”syö” vierasvenepaikkoja ja jossain määrin myös
vesialuetta, koska Jennyn operointiin pitää jättää vapaata tilaa.
Venesataman ja myös Jennyn operoinin kannalta paras olisi saada se satama-altaasta
pois, väljemmille vesille, kuten ”Tulevaisuus” vaihtoehdossa on esitetty

4.2

Pienemmät vierasveneet
Jennyn laiturin suojan puolen käyttöä tulee tehostaa ja hankkia sinne venepuomit.
Kun vieraspaikkoja tarvitaan lisää, niin suositamme Jennyn siirtämistä toiseen paikkaan
ja Jennyn nykyisen sijoituksen varaamista kokonaan vierasveneille.
Nykyinen (uusi) vierasvenelaituri tulisi kääntää pistolaituriksi ja varustaa molemmin puolin
venepuomeilla. Laiturin venepaikkamäärä kaksikertaistuu.
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Suurimmat veneet vaativat peräpoijun ja riittävästi operointitilaa. Niiden paikat on
osoitettu vieraslaitureiden 2 ja 3 päätyyn.

4.4

Saarelaisten pienemmät veneet
Nykyisistä puurakenteisista laitureista satama-altaan pohjukassa on vaikea löytää
saaristolaista puusepäntyön perinnettä. Sortuvia hirsiarkkuja lukuun ottamatta ne ovat
kovin vaatimattomia kyhäelmiä.
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Mielestämme ne pitäisi purkaa ja korvata rantaan/vesialueelle sijoittuvalla
kulkusiltarakenteella, johon mahdollisesti liitettäisiin uudet laiturit ja joka samalla toimisi
kulkuväylänä vierassatamasta saaren itäosiin.
Poistuville venepaikoille osoitettaisiin korvaavat venepaikat:

4.5

•

Perus-vaihtoehdossa uudesta ponttonilaiturista

•

Laajempi-vaihtoehdossa ja Tulevaisuus-vaihtoehdossa uuden kulusillan varrelta,
ks. 3.8

Saarelaisten keskikokoiset veneet
Entisen Valtion sataman sisempään osaan, nykyisen luotsilaiturin edustalle on ehdotettu
kapeahkoa ponttonilaituria, jossa on kelluvat noin 7 m venepuomit. Tällä ratkaisulla
samalle rantajaksolle saadaan noin 3 kertaa enemmän venepaikkoja (kylkikiinnitykseen
verrattuna).
Ponttonilaituri tarvitaan, jotta voidaan käyttää venepuomeja. Venepuomeja pitää käyttää,
koska se säästää tilaa peräpoijuihin verrattuna.

4.6

Saarelaisten suuremmat veneet
Entisen Valtion sataman ulompaan osaan on ehdotettu kapeahkoa ponttonilaituria, jossa
on kelluvat noin 10 m venepuomit. Tällä ratkaisulla samalle rantajaksolle saadaan noin 3
kertaa enemmän venepaikkoja (kylkikiinnitykseen verrattuna).
Ponttonilaituri tarvitaan, jotta voidaan käyttää venepuomeja. Venepuomeja pitää käyttää,
koska se säästää tilaa peräpoijuihin verrattuna.
Varatut venepaikat ovat verrattain leveät, noin 5 m. Laiturijakson reunapaikoissa on
edelleen kylkikiinnitysmahdollisuus kiinteään laituriin. Nämä paikat tulisi varata kaikkein
suurimmille veneille. Laituriin saattaa mahtua 8 venettä esitetyn 6 sijasta.
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Nykyiset saarelaisten laiturit on ehdotettu uusittavaksi kokonaan tai osittain, ks. 3.5.
Ajatuksena on ollut luoda uusi, veden ääressä kulkeva kävely-yhteys vierassatamasta
majakalle päin.
Uisi kulkusilta täydentäisi saaren nykyistä puurakenteista ”kävelysiltaverkostoa”. Silta
olisi leveydeltään samaa luokkaa ja sen takasivulla olisi kaide. Sen varrelle olisi
luontevaa rakentaa istuinpenkkejä ja levikkeitä, joka houkuttaisi veneilijöitä ”iltakävelylle”.

repo001.docx 2015-10-05

5(9)
TANKARIN SATAMAN YLEISSUUNNITELMA
2021-08-11 JATKOLUONNOS

Kulkusilta jättäisi nykyisen vesialueen ja vesirajan pääosin ennalleen. Perustaminen
voitaisiin tehdä kallioon porattaville pienehköille teräspaaluille. Vaihtoehtoisesti välituet
voitaisiin myös tehdä hirsiarkuista, joka rakenteena sopisi täydellisesti ympäristöön.
Laajempi- ja Tulevaisuus-vaihtoehdoissa kulkusiltaan on ehdotettu rakennettavan lyhyet
pistolaiturit, jotka korvaavat pohjukasta poistettavat nykyiset venepaikat.

4.8

Luotsiveneen paikka
Finpilotin kanssa käydyn alustava keskustelun mukaan luotisveneen paikasta voidaan
keskustella. Tarve laituripaikalle on pääsoin muutenkin vain talviaikaan, jolloin uiden
veneiden voidaan olettaa olevan talvehtimassa.

4.9

Nykyisen laiturin poistaminen
Entisen viranomaislaiturin paikalle sijoitettu muoviputkiponttonilaituri on esitetty
poistettavaksi. Nykyinen sijainti istuu huonosti satama-altaan vesialueen käyttöön ja
haittaa uusien laitureiden/venepaikkojen sijoittelua.
Muutenkin rajallisessa satama-altaassa näin keskeistä sijaintia ei voi varata vain
muutaman veneen kylkikiinnitykseen.
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4.10 Venesataman laajennus
Nykyinen aallonmurtaja on korjattava jossain vaiheessa. Lohkareverhous on monesta
kohtaa syöpynyt ja murtajan runko paikoitellen jo alkanut rikkoutua.
Aallonmurtajan korjauksen yhteydessä voitaisiin myös sen suojan puoli kaivaa uudelleen
muotoon, sekä sijoittaa sen edustalle uusi venelaituri.

4.11 Aallonmurtajan jatkaminen
Yhteysaluslaiturin tuominen satama-altaasta pois vapauttaisi lisää laituritilaa ja paikkoja
veneille, mutta se edellyttää nykyisen aallonmurtajan jatkamista sekä tuloväylän
loppujakson linjauksen siirtämistä hieman länteen.
Jatkettu aallonmurtaja parantaisi venesataman suojaa kaikissa aalto-olosuhteissa sekä
helpottaisi yhteysaluksen navigointia. Aallonmurtajan jatkaminen ja väylälinjauksen
siirtäminen vaatii hieman lisätutkimuksia ja tarkempaa suunnittelua. Kustannukset
selviävät vasta suunnittelun jälkeen.
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5

Jatkoluonnos 11.8.2021

5.1

Yleistä
Sovitun mukaisesti konsultti on laatinut Jatkoluonnoksen, joka edustaa yleissuunnittelun
lopputulosta tässä vaiheessa. Yleissuunnitelma tilattiin Tankarin yleiskaavatyötä varten
ja nimensä mukaisesti se esittää vesialueen käytön ja laitureiden sijoittelun yleiset
periaatteet. Yksittäisten veneiden paikkojen osoittaminen ei kuulu yleissuunnitteluun.
Rakenteiden ja muun toteutuksen yksityiskohdat tulee suunnitella myöhemmin erikseen
sitä mukaa, kun kohteita aletaan vaiheittain toteuttamaan.

5.2

Merkittävimmät muutokset Lay-Out luonnoksiin
Jatkoluonnos on yhdistelmä, jossa on elementtejä kaikista kolmesta Lay-Out
luonnoksesta. Merkittävimpiä Kokkolan tekemiä linjauksia ovat:
1) Nykyisen uimapaikan säilyttäminen satama-altaassa
2) Kulkusillan taustan siistiminen ja jättäminen vesialueeksi, sekä kulkusillan ulkonäön
ja materiaalin sopivuutta valitsevaan ympäristöön. Konsultin ehdotus on esimerkiksi
välituet hirsiarkuista ja kansi puusta.
3) Jennyn paikka pidetään (toistaiseksi) satama-altaassa ja nykyisessä laiturissa

5.3

Laitureiden varustelu
Laitureiden varustelu on annettu Jatkoluonnoksessa.
Kaikille laitureille on syytä vetää sähköpistokkeet. Vierasvenepaikoissa se on
välttämättömyys ja saarelaisten venepaikoilla se lisää käyttömukavuutta.
Saarelaisten laiturit ja kulkureitit niille on syytä valaista, jolloin laitureiden käyttäminen on
helpompaa syksyyn saakka. Vierasvenelaiturit eivät mielestämme välttämättä vaadi
valaistusta, ainakaan kattavasti.

5.4

Jätehuolto
Vierasveneitä varten on jo hyvin varusteltu jätepiste rannalla.
Toinen jätepiste on entuudestaan suunnitellun kulkusillan taustalla. Se voinee jäädä
ennalleen, joskin lähtökohtaisesti voisi olettaa saarelaisten huolehtivan oman veneilyn
tuottamista jätteistä samoin kuin kotitalousjätteistään.

5.5

Veneiden septityhjennys
Olemme ehdottaneet septityhjennyspisteen sijoittamista poistettavan
muoviputkiponttonilaiturin paikalla. Septivesien vastaanotto on nykyaikaa ja edustaa
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vastuullista veneilyharrastuksen tukemista, joka mielestämme kuuluu osaksi Tankarin
ympäristöarvoja.
Tyhjennyspiste olisi pakettiratkaisu, joka käsittää laiturin, tyhjennyslaitteet ja säiliön.

5.6

Vesipiste
Juomavesipiste on osoitettu septityhjennyslaiturin yhteyteen. Makean veden tarve on
satunnaista ja sitä tulee olla veneisiin saatavilla.
Tankarin satama on kuitenkin niin pieni ja kaikki laiturit niin lyhyitä, että ei ole perusteltua
vetää vesipisteitä (joka) laiturille. Vettä tarvitseva voi helposti poiketa hakemassa sitä
yhdestä paikasta.
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1.

Jennyn laituri

2.

Vierasveneet
a.
12 vp, L = 6‒7 m
b.
2 vp, L = 7‒8 m

3.

Vierasveneet
a.
7 vp, L = 6‒7 m
b.
6 vp, L = 7‒8 m

9

c.

N

6

5

9.

10. Septityhjennysasema ja vesipiste
a.
Nykyinen muoviputkiponttonilaituri poistetaan
b.
Kelluva pakettiratkaisu septityhjennykselle
c.
Vesipiste

Saarelaisten veneet 5 pv, L = 6‒7 m

5.

Saarelaisten veneet 7 vp, L = 7‒8 m

6.

Saarelaisten veneet 6 vp, L = 8‒10 m

7.

Nykyinen uimapaikka

8.

Nykyisiä puurakenteisia kulkukäytäviä vastaa puurakenteinen
kulkutasanne, jonka ulkonäkö noudattaa perinteistä saaristolaista tyyliä.
Nykyiset huonokuntoiset laiturit puretaan taustalta, ranta siistitään ja
vesialue jää vapaaksi.

2

14

PERÄKIINNITYS
Kelluvat 6 m
venepuomit
kulkutasolla c/c 6,5 m
Kelluvat 7 m
venepuomit
kulkutasolla c/c 7,5 m

3

10

21

11
4

b

a

22 m

Nykyinen betoniponttonilaituri käännetään pistolaituriksi.
Ponttonin päätyyn asennetaan yksi ponttonijakso (noin 12
m) poikittain, johon saadaan venepaikat isoille
poijukiinnitystä vaativille veneille.

Hengenpelastusvälinesarja 1 kpl
• rengas heittoliinalla
• tikkaat ja puoshaka
Sähköpistokepylväs 2 kpl
• 4 x 16A
Jauhesammutin pylvääseen 5 kg
Vierasvenesatama-kyltti ulkopäätyyn

Kylkikiinnitys,
venerenkaat

Kiinteät puurakenteiset venelaiturit, jotka toteutetaan
osana taustalle rakennettavaa kulkutasannetta.

5

7

Laiturin runkona ja
kellukkeena
teräsputkesta tehdyt
venepuomit
kulkutasolla.

Teräsponttonilaituri rakennetaan taustalla olevan kiinteän
laiturin muotoon ja ankkuroidaan siihen kettingillä.
Kulkusilta toisessa päässä.

Hengenpelastusvälinesarja 1 kpl
• rengas heittoliinalla
• tikkaat ja puoshaka
Sähköpistokepylväs 1 kpl
• 4 x 16A
Kulkuvalaistus

6

6

Laiturin runkona ja
kellukkeena
teräsputkesta tehdyt
venepuomit
kulkutasolla.

Teräsponttonilaituri rakennetaan taustalla olevan kiinteän
laiturin etupuolelle ja ankkuroidaan siihen kettingillä.
Kulkusillat molemmissa päissä.

Hengenpelastusvälinesarja 1 kpl
• rengas heittoliinalla
• tikkaat ja puoshaka
Sähköpistokepylväs 1 kpl
• 4 x 16A
Kulkuvalaistus

Kylkikiinnitys

Kelluva septiasema, jossa laitteisto ja jätevesisäiliö.

Vesipiste
Septityhjennyskyltti
Vesipistekyltti

Kylkikiinnitys

Aallonmurtaja on korjattava jossain vaiheessa. Sen
verhous on jo paikoitellen pettänyt ja runko purkautunut.

Hengenpelastusvälinesarja 1 kpl
• rengas heittoliinalla
• tikkaat ja puoshaka
Kulkuvalaistus ja sähköpistokkeet

c

1

3

27 m
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Jennyn paikkaa siirretään vastaavasti ulommaksi.

Hengenpelastusvälinesarja 1 kpl
• rengas heittoliinalla
• tikkaat ja puoshaka
Sähköpistokepylväs 2 kpl
• 4 x 16A
Jauhesammutin pylvääseen 5 kg
Vierasvenesatamakyltti ulkopäätyyn
Pysäköintikieltokyltit Jennyn paikkaan

5

a

10

(10)

Samassa yhteydessä on luontevaa rakentaa sisäsivulle
uusi rantalaituri. Rakenne voi olla betonitukimuuri tai
paalurakenne.

13
Yht.

18 (28)

35

Yleissuunnitelma

Suunnittelutyöstä ja sen vaiheista on laadittu erillinen
raportti, jossa on esitetty alustavat layout vaihtoehdot
sekä niiden valintojen perusteet. Tämä jatkoluonnos
on lopputulema, johon Kokkolan kaupungin edustajat
ovat layout vaihtoehtojen pohjalta päätyneet.

Nykyistä betoniponttonilaituria jatketaan yhdellä jaksolla
(noin 12 m).

VARUSTEET

4

11

Tankarin sataman erillinen yleissuunnitelma päätettiin
laatia Tankarin yleiskaavatyötä varten. Pääpaino on
ollut yleisilmeen kohentamisessa ja rajallisen
satama-altaan tilankäytön optimoinnissa siten, että
vierasveneille saadaan lisää venepaikkoja ja
saarelaisille paremmat kotivenepaikat.

LAITURIN RAKENNETYYPPI

Poijukiinnitys

8

b

Kelluvat 7 m
venepuomit
kulkutasolla c/c 8,4 m
Kelluvat 6 m
venepuomit
kulkutasolla c/c 6,5 m

2

a

12. Laajennusvaraus. Aaltosuojauksen parantaminen. Aallonmurtajan
jatkaminen edellyttää myös tuloväylän loppujakson linjauksen
muuttamista.
13. Laajennusvaraus, uusi yhteysaluslaituri

LAITURI SAARELAIS- VIERASNO.
TEN VENE- PAIKAT
PAIKAT

7

11. Varaus aallonmurtajan korjaukselle
a.
Aallonmurtaja on korjattava lähitulevaisuudessa, koska verhous on jo
nyt vaurioitunut
b.
Sisäsivulle varaus rantalaiturille 10 vp, L = 8‒10 m, kylkikiinnitys

5 vp, L = 8‒10 m

4.

17 m

Luotsiveneen paikka

12

Sustainable engineering and design

