PÄÄTÖS VESILIIKENNELAIN (463/1996) MUKAISESSA KIELTO- JA RAJOITUSASIASSA

ANTOPÄIVÄ

11.12.2018

DNRO

LIVI/8325/06.02.02/2018

ESITYS

Esityksen tekijä
Liikennevirasto
Esityksen pvm
6.11.2018
Esitys
Vesikulkuneuvolla
liikkumisen
kieltäminen
jääpeitteisellä
Hevonkack–Kokombrink-väylällä
välillä
Hevonkack–Norrskata.
Kiellon asettamista on esitetty jääpeitteiseksi ajaksi ajankohdasta
jolloin pysyvämpää jäätä alkaa muodostua ja kestäen siihen asti,
kunnes jääpeite ei ole enää kantavaa.
Esitetty vesikulkuneuvojen liikkumisen kielto ei koske yhteysaluksia,
jotka voivat kulkea jääpeitteisellä väylällä, kunnes jääolosuhteet
estävät liikennöinnin.
Perustelut
Vesikulkuneuvojen liikkumisen kiellolla turvataan saaristolaisten
kulkuyhteydet yksityisillä jääteillä.
Vesikulkuneuvoilla liikkuminen on aiempina vuosina kielletty
jääpeitteisenä aikana vastaavalta väylänosalta.

ASIAN KÄSITTELY

Kuuluttaminen
Esityksestä on kuulutettu ja asiakirjat ovat olleet nähtävinä 9.11.–
23.11.2018 välisen ajan Paraisten kaupungin ilmoitustaululla.
Esityksen kuuluttamisesta on ilmoitettu 8.11.2018 Pargas
Kungörelser-Paraisten Kuulutukset –nimisessä sanomalehdessä.
Pyydetyt lausunnot
Esityksestä on pyydetty lausunto Paraisten kaupungilta, VarsinaisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Länsi-Suomen
merivartiostolta ja Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Saadut lausunnot
Länsi-Suomen merivartiosto ei näe estettä esityksen mukaisen
kieltoalueen perustamiselle
saaristolaisten
kulkuyhteyksien
turvaamiseksi yksityisillä jääteillä.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole
huomautettavaa esityksestä.
Lounais-Suomen poliisilaitos puoltaa esityksen mukaista kiellon
asettamista.
Muistutukset ja muut lausunnot
Esityksestä ei jätetty muistutuksia.
PÄÄTÖS

Liikennevirasto kieltää toistaiseksi vesikulkuneuvolla liikkumisen
jääpeitteisenä aikana Hevonkack–Kokombrink-väylällä välillä
Hevonkack–Norrskata. Kielto määrätään alkamaan vuosittain
ajankohdasta jolloin pysyvämpää jäätä alkaa muodostua ja kestäen
siihen asti, kunnes jääpeite ei ole enää kantavaa.
Liikenne- ja viestintävirasto ilmoittaa vuodesta 2019 alkaen kiellon
voimaantulosta ja päättymisestä vuosittain asianosaisille sekä
yleisellä tiedonannolla internet-sivuillaan.
Perustelut
Vesikulkuneuvojen liikkumisen kiellolla turvataan saaristolaisten
kulkuyhteydet yksityisillä jääteillä.
Poikkeamat kiellosta tai rajoituksesta
Vesikulkuneuvojen liikkumisen kielto ei koske yhteysaluksia, jotka
voivat kulkea jääpeitteisenä aikana väylällä, kunnes jääolosuhteet
estävät liikennöinnin. Vesikulkuneuvojen liikkumisen kielto ei koske
myöskään virka-, sairaankuljetus- ja pelastustoimen suorittamiseksi
tai muusta vastaavasta syystä välttämätöntä vesikulkuneuvolla
liikkumista eikä puolustusvoimien toimintaa.
Voimaantulo
Päätös
tulee
voimaan
29.12.2018
lukien
mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta ja on voimassa toistaiseksi.
Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen
täytäntöönpanon.
Merkitseminen maastoon
Vesikulkuneuvojen liikkumisen kieltoa ei merkitä maastoon.

PÄÄTÖKSESTÄ
KUULUTTAMINEN

Liikennevirasto tiedottaa tästä päätöksestä kuulutuksella Paraisten
kaupungin ilmoitustaululla.
Päätöstä koskevat tiedot ovat saatavissa Liikennevirastosta ja
Paraisten kaupungista niin kauan kuin vesikulkuneuvojen liikkumisen
kielto on voimassa.

PÄÄTÖKSEN
TIEDOKSI ANTAMINEN

Päätös annetaan tiedoksi:
- Paraisten kaupunki

-

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Länsi-Suomen merivartiosto
Lounais-Suomen poliisilaitos

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallintooikeuteen. Valitusosoitus on oheisena.

SOVELLETTAVAT
SÄÄDÖKSET

Vesiliikennelaki (463/1996) 15, 17, 18, 22 ja 23 §
Vesiliikenneasetus (124/1997) 4-8 §

LISÄTIETOJA ANTAA

Jani Koiranen
puh. 029 534 3355
Sähköposti: jani.koiranen@liikennevirasto.fi
Simo Kerkelä
puh. 029 534 3354
Sähköposti: simo.kerkela@liikennevirasto.fi

LIITTEET

Päällikkö

Simo Kerkelä

Esittelijä

Jani Koiranen

valitusosoitus
merikarttaote

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu
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