
    
   

   

 
PRESSMEDDELANDE         17.9.2021  
 
 
Ramboll CM Oy valdes till projektledningskonsult för Ferry Terminal Turku   
 
Projektlednings- och övervakningstjänsterna för Åbo Hamns projekt Ferry Terminal Turku upphandlas av 
Ramboll CM Oy. Tjänsteavtalet undertecknades 17.9.2021. Det viktigaste målet med FTT-projektet är att 
bygga en ny gemensam passagerarterminal som kommer att användas av både Viking Line och Tallink Silja Oy. 
I projektledningstjänsten ingår helhetskontrollen över projektet, den allmänna planeringen samt styrningen och 
samordningen av alla projektparter. Till tjänsten hör också att se till att projektet framskrider smidigt i enlig-
het med både tidsplanen och kostnadskalkylen. Projektets övervakningstjänster inkluderar bland annat över-
vakningen av de olika branschaktörer som är involverade i såväl kajbygget som i byggandet av planområdena, 
trafikarrangemangen och terminalbyggnaden.  
 
Samarbetet inleds omedelbart för att säkerställa att projektet framskrider utan avbrott. Under 2021–2022 lig-
ger huvudvikten på upphandling och planering, därefter flyttas fokus från och med 2023 till själva verkställan-
det. Den nya samterminalen beräknas stå klar vid årsskiftet 2025/2026. 
 
”Ramboll har den kompetens som krävs och gedigen erfarenhet av att låta bygga fastigheter och leda projekt av 
olika storlek. Deras tjänster som omfattar styrningen, ledningen och övervakningen av projektet kompletterar 
kompetensen i Åbo Hamns eget projektteam när det gäller att genomföra en investering av den här storleks-
klassen” säger Åbo Hamns verkställande direktör Erik Söderholm.  
 
”Vi står inför ett synnerligen intressant projekt där vikten av samarbete verkligen hamnar i fokus. Under de 
närmaste åren kommer det att bli en utmaning att bland annat samordna kaj- och terminalarbetena samt fram-
för allt att ordna trafikarrangemangen under den tid som arbetet pågår. Vi ser med tillförsikt fram emot att 
anta den här utmaningen, eftersom vi under de senaste åren har fått en gedigen erfarenhet av att leda hamn- 
och farledsprojekt” säger Ramboll CM Oy:s direktör Tommi Jalkanen. 
 
Närmare information: 
Åbo Hamn Ab, verkställande direktör Erik Söderholm, tfn +358 50 5533 100, 
erik.soderholm@portofturku.fi 

Ramboll CM Oy, direktör, ledning av infrastrukturprojekt, Tommi Jalkanen, tfn +358 50 4126 410,  
tommi.jalkanen@ramboll.fi 
 
 
 
 
Åbo Hamn bildar tillsammans med sina samarbetspartner en tillförlitlig tjänstehelhet som erbjuder kostnadseffektiva lösningar för 
näringslivets alla logistikbehov. Hamnbolaget, rederierna, hamnoperatörerna och transportfirmorna samarbetar tätt mot samma 
mål. Vi vill att vår femstjärniga servicehamn ska vara förstahandsvalet alltid när tiden har betydelse. 
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