
\
19.12.2018 363/2013N AR

Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Christer Gustafsson
Hitisvägen 12
25940 Hitis

Er anmärkning till NTM-centralen i Egentliga Finland

Upphörande av kajerna på landsvägen Rosala-Hitis 12052 på Rosala och Hitis som landsväg,
Kimitoön

BILAGA I

NTM-centralen i Egentliga Finland meddelar att Trafikverket genom sitt beslut
nr LlVI/404/04.01.01/2017 av den 10 december 2018 har godkänt ovan
nämnda vägplan.

NTM-centralen i Egentliga Finland (VARELY) har skickat Trafikverkets beslut
nr LlVII404/04.01.01/2017 av den 10 december 2018 om godkännande av
väg planen och de handlingar beslutet grundar sig på till Kimitoöns kommun
för offentlig framläggning och kungörande enligt 103 § i lagen om trafiksystem
och landsvägar. Beslutet och handlingarna hålls offentligt framlagda i
Kimitoöns kommun i 30 dagar enligt de närmare uppgifter som anges i kungö-
relsen.

Detta meddelande påverkar under inga omständigheter besvärstiden eller
besvärsrätten. Eventuella besvär ska lämnas till Kimitoöns kommun enligt
den besvärsanvisning som bifogats till det framlagda beslutet om godkän-
nande.

Projektchef
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Trafikverket 10.12.2018

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Dnro

Upphörande av förbindelsebåtsbryggorna på landsväg 12052 Rosala - Hitis som
landsväg, Kimitoön

Utredningsplan

Det har inte gjorts någon utredningsplan över projektet, eftersom effekterna av projektet
är små.

Beslut

Trafikverket har godkänt den 31.3.2014 daterade och 8.5.2018 kompletterade
väqplanen, som NTM-centralen i Egentliga Finland sänt enligt följande:

Landsvägar

Landsväg 12052

Rosalabryggan
Båtrampen bredvid bryggan iståndsätts.

Hitisbryggan
Bryggan och bogporten rivs. Strandbanken antingen rivs eller bevaras oförändrad.

Administrativa förändringar av landsväg 12052

De administrativa förändringarna av landsvägen enligt översiktskartan 2.1T samt enligt
plankartorna 3T -1 och 3T - 2.

Rosalabryggan
Landsvägen och bryggorna dras in som landsväg från den nuvarande strandlinjen.

I I
Hitisbryggan
Landsvägen och bryggorna dras in som landsväg från vändplatsen.

Indragning av vägavsnitt som blir på sidan om
Väqavsnitten som blir på sidan om vägarna som ska förbättras dras in som landsväg då
iståndsättnings- och rivningsarbetet har slutförts.

Trafikverket

PS 33, 00521 Helsingfors, Finland
Semaforbron 12 A, 00520 Helsingfors,
Finland

Telefon 0295 34 3000
Fax 0295 34 3700

förnamn.efternamn@trafikverket.fi
trafikverket@trafikverket.fi
www.trafikverket.fi
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Ärenden som gäller enskilda vägar

Genom beslutet grundas nödvändiga rättigheter till vägen eller vägavsnitten som upphör
som landsväg.

Beslutets informativa del

Kostnader

Byggkostnaderna för projektet har beräknats uppgå till cirka 54 000 euro (jb-ind. 137,0;
2005=100) inklusive rivningen av strandbanken vid Hitisbryggan.

Ansvar och skyldigheter

Underhållsansvaret för landsväg 12052, som ändras till enskild väg, övergår till den
enskilda vägens väghållare den 1 oktober det kalenderår som följer på den tidpunkt då
landsvägen drogs in.

Hörande

Meddelande om att planeringen inletts och rätten till utredning har publicerats 20.6.2013
i Annonsbladet. Vid utarbetandet av planen har markägare och övriga sakägare samt de
vilkas boende, arbete eller övriga förhållanden planen kan inverka på, beretts tillfällen att
framföra sin åsikt i ärendet.

Under tiden som utrednings planen utarbetades hölls det ett möte för allmänheten
28.6.2013 i Rosala ungdomsföreningshus. Information om mötet för allmänheten ingick i
samma tidningsannons som den om att planeringen inletts.

Kungörelsen om att planen var offentligt framlagd ingick 19.6.2014 i Annonsbladet.
Planen har varit offentligt framlagd på Kimitoöns kommuns anslagstavla 19.6-
21.7.2014.

Utlåtanden om planen har erhållits av Kimitoöns kommun, Egentliga Finlands
förbund, Museiverket och Egentliga Finlands landskapsmuseum. Ansvarsområdet
miljö och naturreserver i NTM-centralen i Egentliga Finland har inte gett något
utlåtande, men ansvarsområdet har kommenterat planen per e-post.

Anmärkningar I

Två anmärkningar har framställts mot planen.

1. Hitis Kyrkoby Byaförening rf/Christer Gustafsson (ordf.) och Jörgen
Holmström (sekr.) har motsatt sig att Vikare brygga på Hitis rivs och framställt följande:

Vikare-bryggan är den enda allmänna bryggan i Hitis som har möjliggjort
kommersiell trafik, exempelvis charterbåtar, virkestransporter och skrotinsamling.
Under sommarsäsongen utnyttias bryggan mycket flitigt av fritidsbåtar, vilket har stor



betydelse för de lokala företagarna. Bryggan i Långnäs är reserverad endast för
förbindelsefartygs, och är inte tillgänglig för båtturister som värdesätter lugn och ro
vid val av övernattningsställen framom de kommersiella småbåtshamnarna.

Vikare brygga erbjuder en mycket viktig möjlighet för såväl ortsbor som
sommarboare den mycket viktiga möjligheten att bland annat besöka Hitis by med
egen båt för att besöka kyrkan, begravningsplatsen, biblioteket, anhöriga och
bekanta bosatta på servicehemmet Solglimten.

Bryggan är av strategisk betydelse för utvecklingen av Hitis och även Rosala och
Böhle byar. En ringväg från Dalsbruk via öarna i Hitis östra skärgård till Vikare, med
fortsättning via Rosala till Örö, Vänö och Kasnäs kunde erbjuda ett ordentligt lyft för
turismen i området.

Särskilt de fast bosatta på öarna är i stort behov av regelbundna och pålitliga
förbindelser till och från Dalsbruk, som behövs för att uträtta mångahanda ärenden,
inte minst hälsovård. Detta behov har blivit ännu tydligare på grund av att
busstrafiken från Kasnäs drastiskt har försämrats. Numera kan Dalsbruk nås med
buss endast en gång per vecka.

Stockbilar och pråmar har använt bryggan för transport av stock till ett för
skärgårdsborna fördelaktigare pris, vilket har gjort det möjligt att sälja stock och
pappersved på samma villkor som på fastlandet.,
Farleden in till Vikare möjliggör att fartyg med upp till 4 meters djupgående kan ta i
land vid bryggan, trots att farleden är utmärkt med endast 2,4 m djup på sjökortet.

I nuläget sköts biltrafiken till fastlandet med ms Aura, som endast kan angöra
landfästet i Långnäs. Det andra fartyget som kan ta bilar är ms Stella, vars
djupgående inte gör det möjligt att ta i land i Rosala. Om något skulle hända
landfästet i Långnäs, är det alltså endast Vikare-bryggan som ms Stella kan angöra.

Om Hitis sjöbevakningsstation dras in eller flytts till annan ort, skulle det utan Vikare-
bryggan inte finnas en brygga som sjöbevakningens patrullbåt eller andra
räddningsbåtar lätt kunde angöra. Detta skulle i så fall märkbart försvåra
sjuktransporter och annan hjälp, som normalt behövs flera gånger årligen.

Planerna på rivning av Vikare-bryggan är inte i enlighet med Skärgårdslagen. I § 2 i
Skärgårdslagen nämns följande: Med åtgärder av stat och kommun bör man sträva
efter att bevara den fasta bosättningen i skärgården genom att för befolkningen
skapa tillräckliga möjligheter till utkomst, samfärdsel och basservice samt efter att
skydda skärgårdens landskapsbild och natur för miljöskador.

Vikare-bryggan upplevs av Hitisborna som ytterst vikiig. En rivning av bryggan skulle
upplevas som aweckling och ett tydligt steg bakåt, där det snarare finns ett behov
av att förstärka tron på en framtid för fast bosättning i skärgården. Byaföreningen är
villig att aktivt delta i diskussionen för att hitta en positiv lösning i frågan. Föreningen

I är också själv beredda att bidra till lösningen inom rarpen för föreningens praktiska
förutsättningar.

#-----------
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Kimitoöns kommun har konstaterat att de förstår Hitis kyrkoby byaförenings oro och
håller med om ett flertal av argumenten i anmärkningen. I övrigt hänvisas till
kommunens eget utlåtande och argumenteringen där. Kommunen har haft och kommer
att ha kontakt med byaföreningen i det fortsatta arbetet för Hitis brygga.

NTM-centralen i Egentliga Finland har konstaterat följande:

De gamla förbindelsefartygsbryggorna i fråga blev överflödiga för trafiken som staten
upphandlar, då den nya landsvägssträckan och förbindelsefartygsbryggan byggdes
för förbindelsetrafiken som inleddes 1995 och senare för landsvägsfärjetrafiken.

För statens trafiks del har användningsändamålet för Hitis brygga upphört redan
1995. Bryggans nuvarande skick är sådant, att det antingen bör rivas eller
iståndsättas. Staten har inget behov av eller ekonomiska förutsättningar för att
fortsätta underhållet av bryggan.

Den beskrivna nya turismförbindelsen hör till kommunens och näringslivets
verksamhetsområde. Det finns redan en befintlig daglig regelbunden
landsvägsfärjeförbindelse till Hitis.

På grund av bryggans dåliga skick har bryggan i juni 2013 belagts med
viktbegränsning och försetts med körförbudsmärken, så sedan dess har man inte
längre lovligen kunnat använda bryggan för virkestransporter.
'Landsvägsfärjeförbindelsen som staten tillhandahåller gör det möjligt att fortfarande
transportera virke på långtradare, liksom i stor utsträckning i resten av landet.

De statsägda bryggorna inspekteras regelbundet, då man kan följa med deras skick
och förutseende schemalägga eventuella reparationsåtgärder. I sista hand kan
brand- och räddningsväsendets materiel alltid komma till Hitis och Rosala.

NTM-centralen tar inte ställning till gränsbevakningsväsendets verksamhet på Hitis.
Vägplanen inverkar inte på sjöbevakningsstationens verksamhet.

Det finns en daglig regelbunden landsvägsfärjeförbindelse till Hitis via bryggan på
landsväg 12054.

2. Kimitonejdens skogsvårdsförening rf I Jan Granlund (styrelsemedlem) har
framställt att

Det behövs en brygga i Hitis-Rosala som lastningsplats för virke i pråm. Nu har
brygga~ i Vikare använts, och den är den enda plats som lämpar sig för detta
ändamål. Om bryggan rivs, blir det svårt för invånarna att få aV~ättning för virket.

Virkespriserna skulle sjunka rejält. Alla långtradare som måste köra på
förbindelsebåten skulle ta upp mycket plats samt möjligtvis utgöra en säkerhetsrisk,
samt orsaka problem på de små vägarna ute på Hitis-Rosala landet.

På Kasnäsvägen har hastigheten sänkts till 60 km/h förmodligen för att vägen är så
smal. Där skulle pet underlätta om det rörde sig färre långtradare på vägen. De
långa transporterna med långtradare tär på priset för skogsägarna i Hitis-området.
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Virkespriserna hålls mycket högre då man direkt med pråm från Vikare kan frakta
bort virket.

Kimitoöns kommun har konstaterat att man delar föreningens åsikt om att en rivning av
Vikare försvårar direkt skeppning av virke från Rosala-Hitis området. Hänvisande till
kommunens eget utlåtande, finns det dock inga praktiska och ekonomiska möjligheter
att använda bryggan så som hittills, eftersom bryggan inte håller virkeslastning och det
inte finns medel för en upprustning. En framtid användning av bryggan betyder
antagligen att virkeslastning bör ske på annan plats eller med andra metoder än hittills.
Om lokalsamhället övertar bryggan, kan man i åtgärdsplanen möjligheten också planera
hur virkesskeppningenkan ske i Vikare i framtiden.

NTM-centralen i Egentliga Finland konstaterar att

meddelanden om att vägplanen har inletts och om mötet då plan utkasten
presenterats har kungjorts och publicerats i tidningarna i området, så växelverkan
enligt 27 § i landsvägslagen har skötts i laga ordning.

på grund av bryggans dåliga skick har bryggan i juni 2013 belagts med
viktbegränsning och försetts med körförbudsmärken, så sedan dess har man inte
längre lovligen kunnat använda bryggan för virkestransporter. Staten har inte längre
behov av eller ekonomiska förutsättningar att fortsätta underhållet av bryggan, då
det redan sedan 1995 funnits en landsvägsfärjeförbindelse till Hitis.
Landsvägsfärjeförbindelsen som staten tillhandahåller gör det möjligt att transportera
virke på långtradare, liksom i stor utsträckning också i resten av landet. I Åbolands
skärgård görs transporter med pråm allmänt också genom att förtöja vid en
naturstrand om det är nödvändigt.

Utlåtanden

Kimitoöns kommun har meddelat att väg planen överensstämmer med
stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds östra skärgård (1997).

Hitis brygga (Vikare/Sågstranden)

Kommunen motsätter sig väg planen i den form som den kungjorts. Kommunen
inser att staten inte längre kan upprätthålla bryggan, eftersom man har en ordnad
och välfungerande vägförbindelse via färjpasset Kasnäs-Långnäs. Vikare bryggan
är i dåligt skick, vilket tvingar fram ett avgörande. Nuvarande passiva ägande och
ansvarstagande för bryggan kan inte fortsätta.

Vikare bryggan är viktig för Hitis by och hela ön Hitis med tanke på turismen och
lokalt viktiga transporter.

- . Kommunen äger markområdet runt bryggan.



Beslut om
godkännande av
vägplan

6 (8)

LlVI/404/04.01.01/2017
10.12.2018

Kommunen har ingen möjlighet att överta bryggan eller åta sig reinvesteringar på
Vikare brygga. Kommunen kan inte heller åta sig framtida underhåll och drift.

Hitis-bryggans framtid bör ordnas enligt de preliminära förhandlings riktlinjer som
förhandlades fram den 13.6.2014.

NTM-centralen och kommunen gör upp ett s.k. kornmunavtal. Bryggan
och vägbanken överförs till kommunen.
Kommunen överför omedelbart bryggan till en lokal part eller till ett
väglag via ett annat avtal.
Vägbanken och bryggan upphör som allmän väg.
För bryggan uppgörs en iståndsättningsplan. Bryggan skulle tjäna som
"turistbrygga". I inga händelser kan lastning av virke eller motsvarande
ske från bryggan. Ansvaret för planen faller på byrådet eller väglaget.
Staten betalar vissa rater enligt iståndsättningsplanen, högst ett belopp
som motsvarar rivningskostnaderna.
Kommunen stöder projektet på motsvarande sätt.
Projektet ges en förverkligandetid, inom vilket iståndsättningen ska
genomföras. Om upprustningen av Vikare brygga inte åstadkoms inom
denna tid, så rivs bryggan enligt ursprungliga planer.

Iståndsättningsprojektet kan endast genomföras om lokalsamhället är villigt att axla
~nsvaret för bryggan i framtiden.

Ifall bryggan trots allt rivs, bör strandbanken bevaras fram till den naturliga
strandlinjen och ytterligare 5 meter ut i havet. I det här fallet skulle man bilda en
enskild väg av vägstumpen för framtida användning av området.

Kommunen förbinder sig att betala ett stöd om 10 000 euro för reparation av Hitis-
bryggan.

Rosalabryggan

Kommunen stöder vägplanens mål att bevara bryggan och överlåta den åt ett lokalt
bryggandeislag eller en motsvarande lokal organisation.

Kommunen understöder också beslutet att före överlåtande iståndsätta båtrampen i
anslutning till kajen.

I Rosala finns förutsättningar att organisera ett lokalt ägande och framtida underhåll
av bryggan.

Flatsen där allmän landsväg upphör är rätt bedömd i v1gplanen.

NTM-centralen i Egentliga Finland har konstaterat att man för Hitis-bryggan behöver
göra upp ett skilt genomförandeavtal, i vilket villkoren och kostnadsansvaret för
iståndsättandet eller rivandet av bryggan konstateras, om iståndsättandet inte fortskrider
inom utsatt tid. Statens kostnadsandel motsvarar högst beloppet för
rivningskostnaderna. I
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Trafikverket konstaterar att Kimitoöns kommunfullmäktige 28.5.2018 har godkänt
ändringen av stranddelgeneralplanen för området Dragsfjärds östra skärgård gällande
vägplansområdet. Vägplanen överensstämmer med ändringen i stranddelgeneral-
planen. Besvär har anförts om ändringen av delgeneralplanen, som ännu inte vunnit
laga kraft.

Egentliga Finlands förbund har meddelat att

bryggorna i Rosala och Hitis inte har någon betydelse för den allmänna trafiken i
framtiden. Bryggorna kan administrativt upphöra som landsväg, om Kimitoöns
kommun och NTM-centralen i Egentliga Finland kommer överens om ett
ändamålsenligt drift- och underhållsansvar och kostnadsfördelningen.

Bryggornas fortsatta användning för turism, båtliv och taxibåtar bör säkerställas.
Bryggorna bör granskas som en del av utvecklingen av skärgårdens turismpotential
och öppna användning av stränderna.

NTM-centralen i Egentliga Finland har konstaterat att Rosalabryggan fortsättningsvis
kommer att användas även efter att den upphört som landsväg. Rivningen av Hitisbron
eller en senare övrig användning bestäms i förhandlingarna mellan
landsvägsförrättningen, staten och kommunen.

NTM-centralen i Egentliga Finland, ansvarsområdet för miljö och naturresurser
har meddelat att LV-beteckningen (Sjötrafikområde, Området reserveras för allmän
hamn) i stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds östra skärgård (1997) möjliggör en
hamn på bägge platserna, men att detta inte innebär något tvång att underhålla
hamnen.

Trafikverket konstaterat att det också finns en LV-beteckning (Sjötrafikområde.
Området reserveras för allmän hamn) i ändringen av stranddelgeneralplanen för
Dragsfjärds östra skärgård. Området reserveras för allmän hamn).

Egentliga Finlands landskapsmuseum har meddelat att museet inte har någonting
att anmärka mot väg planen.

Tillämpade bestämmelser I
Lagen om trafiksystem och landsvägar 5,10,16,17,21,24,26,27,37,88,90,99,105,
106, 107 §
Landsvägslagen 13, 22 §
Landsvägsförordningen 3, 8 §
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Delgivning

Fastighetsägarna och övriga sakägare kommer att underrättas om detta beslut i enlighet
med 103 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och dessutom underrättas de som
framställt anmärkningar mot planen och vilkas adress man känner till i enlighet med 104
§ i lagen om trafiksystem och landsvägar. Samtidigt skickas meddelande om beslutet
om godkännande av vägplanen till de myndigheter som förutsätts i 104 § i lagen om
trafiksystem och landsvägar.

Begränsning av besvärsrätten

Man får inte söka ändring i beslutet om godkännande genom besvär till den del som
vägens placering och tekniska lösningar redan har godkänts i en lagakraftvunnen
generalplan med rättsverkningar.

Verkställighet av beslutet

Beslutet om godkännande kan verkställas trots besvären, om inte den myndighet som
handlägger besvären bestämmer annorlunda.

Planeringschef Elisa Sanasvuori

Utvecklingschef, väg planering

( <"

~ftj~
Matti Ryynänen

Bilagor Besvärsanvisning

För åtgärder NTM-centralen i Egentliga Finland

För kännfdom
Kimitoöns kommun
Egentliga Finlands förbund
Egentliga Finlands landskapsmuseum
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. BESVÄRSANVISNING

Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring i det
hos Åbo förvaltningsdomstol genom skriftliga besvär.

Besvärstid Besvärstiden är trettio (30) dagar, räknat från den dag när kungörelsen om
att beslutet är framlagt sattes på kommunens anslagstavla, nämnda dag
inte medräknad. Delfåendet anses ha skett när kungörelsen lades fram of-
fentligt.

Innehållet i besvärsskriften

I besvärsskriften, som adresseras till Åbo förvaltningsdomstol, skall uppges
- vilket beslut som överklagas
- de punkter för vilka ändring yrkas
- vilka ändringar som yrkas
- motiveringarna till att beslutet bör ändras.

Undertecknande Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden eller av den som
har författat skriften (laglig företrädare eller ombud). I besvärsskriften skall
också uppges namn och hemkommun samt postadress och telefonnum-
mer för ändringssökanden och den som har författat skriften.

Bilagor Till besvärsskriften skall bifogas
- det överklagade beslutet i original eller som kopia
- intyg över vilken dag Ni har fått del av beslutet (kungörelsebevis)
- handlingar som överklaganden vill hänvisa till som stöd för sina yrkan-

den
- fullmakt om Ni har använt Er av ombud. Om ombudet är advokat eller

offentligt rätts biträde behövs ingen fullmakt.

Hur skall besvärsskriften lämnas in?

Besvärsskriften skall vara framme hos förvaltningsdomstolen senast den
sista dagen av besvärstiden före tjänstetidens slut. Om den sista dagen av
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton eller
midsommarafton eller helgfri lördag, får besvärsskriften lämnas in första
därpå följande vardag före tjänstetidens slut. Om besvärsskriften försenas
tas den inte till prövning. Om besvärsskriften och de övriga handlingarna
skickas per post eller elektroniskt sker detta på avsändarens eget ansvar.

Adressen till Åbo förvaltningsdomstol:

Besöksadress:
Postadress:
Telefonnummer:
Fax:
E-post:

Lasarettsgatan 2-4, Åbo
PB 32, 20101 Åbo
029 56 42400 (växel)
0295642414
turku.hao@oikeus.fi

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst
(inte för rnyndiqheter) på adressen: I
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Kostnader Förvaltningsdomstolens beslut är avgiftsbelagt.


