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Arvoisa asukas
Liikenne- ja viestintäviraston toimeksiannosta
tehdään syvyysmittauksia Kökarin alueella.
Viraston toimeksiannosta tehdään
syvyysmittauksia avovesikauden aikana
vuonna 2022.
Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom uudistaa
ja kehittää merikarttojen tietoja alueella.
Mittaukset suorittaa Arctia Meritaito Oy.

Bästa invånare
På uppdrag av Transport- och
kommunikationsverket Traficom utförs
sjömätningar i vattnen kring Kökar.
Sjömätningarna utförs under den isfria
perioden 2022.

Mittaustyötä tehdään vesillä mittausaluksilla 12 - 24
h vuorokaudessa.

Sjömätningarna utförs med
mätningsfartyg 12 – 24 h i dygnet.

Veneet liikkuvat ennalta suunnitellun linjaston
mukaisesti selkävesillä, mutta välillä myös lähellä
rantaa. Rannan lähellä mitattaessa otetaan
huomioon ranta-asutus ja pyritään aiheuttamaan
mahdollisimman vähän häiriötä asukkaille. Työn
luonteen vuoksi mittausveneet joutuvat kuitenkin
liikkumaan lähellä laitureita sekä asuntojen ja lomaasuntojen rantoja toteuttaessaan Liikenne- ja
viestintäviraston toimeksiantoa.

Mätningsfartygen kör enligt
planerade linjer i öppna vatten,
men ibland också nära stranden.

Mittaustyötä suorittavien alusten mahdollisuus
väistää muuta vesiliikennettä on rajoitettu. Työn
aikana veneen mastossa on nostettu rajoitetun
ohjailukyvyn päivämerkit ja kirkkaat merkkivalot.
Vesillä liikkujia pyydetään välttämään liikkumista
mittauksia suorittavien alusten läheisyydestä ja
voimakkaan aallokon aiheuttamista.

Mätningsfartygen har begränsad förmåga att väja
för övrig trafik. Fartygen bär ljus och dagsmarkering
för farkost med begränsad manövreringsförmåga.
Sjöfarande ombedes undvika störning av
mätningarna genom att hålla avstånd till
mätningsfartygen samt undvika att framkalla vågor.
Fiskare ombedes markera sina fångstredskap tydligt
och klart, för att undvika skador för båda parter.

Kalastajia pyydetään merkitsemään pyydyksensä
näkyvästi ja asianmukaisesti molemminpuolisten
vahinkojen välttämiseksi.
Työhön liittyviin kysymyksiin vastaavat / mer
information ges av.

Transport- och kommunikationsverket
Traficom förnyar och utvecklar sjökortsdata i
området.

Maarit Mikkelsson (maarit.mikkelsson@traficom.fi),
puh: 029 534 6743

Sjömätningarna utförs av Arctia Meritaito Ab.

Seppo Mäkinen (seppo.makinen@traficom.fi), puh:
029 534 6747
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Mätningsfartygen tar hänsyn till strandboende för
att minimera störningar. Man kan dock inte helt
undvika mätningar nära strandlinjen och bryggor.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloitti
toimintansa 1.1.2019. Merikartoitus Suomessa on
nyt osa Traficomia.
Transport och kommunikationsverket Traficom
grundades den 1.1.2019. Traficom har numera hand
om Sjökarteringen i Finland.

