KIMITOÖNS KOMMUN
RENOVERING AV BRUKSVIKENS BÅTHAMN I DALBRUK
ANSÖKNINGSPLAN FÖR TILLSTÅND ENLIGT VATTENLAGEN
Bruksvikens båthamn i Dalsbruk är meningen att renoveras genom att reparera och ersätta befintliga bryggkonstruktioner samt genom att förbättra båthamnens serviceutbud.
Bruksviken ligger utanför Dalsbruk centrum i södra änden av Kimitoön. Området tillhör i nuläget
Kimitoöns kommun. Viken och dess hamnkonstruktioner har alltid haft en central betydelse för
Dalsbruks utveckling. I områdena intill stränderna ligger både bostads-, affärs- och industribyggnader. Flera av byggnaderna har anknytning till Dalsbruks långa traditioner av järn- och stålindustri. Museiverket har definierat den gamla historiska fabriksmiljön som en nationellt viktig bebyggd kulturmiljö.
Bruksvikens båthamn består av en hemmahamn och en gästhamn. På våren och sommaren år
2017 har en generell plan framställts angående renoveringen av båthamnen. Enligt den generella
planen är det meningen att reparera den i jordvallen stödda konsolbryggan, den på stålsponter
grundade strandkajen och förbindelsebryggan samt den på timmerkistor grundade pirbryggan.
Den nergångna strandmuren/-kajen i ändan av viken är meningen att rivas och ersättas med en
strandslänt beklädd med natursten eller sprängsten. I och med byggandet av strandslänten blir
ca 850 m2 av det enligt medelvattennivån uppskattade vattenområdet markområde. De befintliga
nergångna pontonbryggorna ersätts med nya pontonbryggor. Den i mitten av Bruksviken belägna
jordvallen förlängs med en vågdämpare av pontoner och vid södra stranden i Bruksvikens ända
installeras en ny pontonbrygga.
Det i planerna presenterade riktgivande antalet båtplatser är sammanlagt 139, varav ca 60 % är
gästbåtsplatser och ca 40 % är hemmahamnens båtplatser. Båtplatsernas totala antal växer med
ca tio (10) båtplatser. Båtplatserna blir mera skyddade, i medeltal lite större, lättillgängligare och
deras utrustningsnivå blir högre än i nuläget. Båthamnens tyngdpunkt förflyttas lite längre ut från
vikens ända.
Renoveringen av Bruksvikens båthamn grundar sig på ett allmänt behov. Projektet uppskattas ha
en positiv inverkan på områdets näringsliv samt öka Dalsbruks attraktionskraft för gästbåtar. Projektet leder till bättre service för båtfolket samt underlättar turistandet i Dalsbruks historiska fabriksmiljö. Med projektet försöker man även möta utmaningarna som anknyter till de strukturella
förändringarna av näringslivet i Dalsbruk.
Projektet har ingen bestående negativ inverkan på vattenområdet och miljön eller dess användning. Projektet föranleder inga skador som skulle medföra ersättningsskyldighet. De av projektet
berörda mark- och vattenområdena ägs delvis eller helt av ansökaren.
Kimitoöns kommun ansöker av regionförvaltningsverket i Södra Finland om tillstånd enligt vattenlagen för åtgärderna angående renoveringen av båthamnen, för nya bryggkonstruktioner, för bevarandet av befintliga konstruktioner, för utfyllnad av ett ca 850 m 2 stort vattenområde samt för
ändring av den befintliga farleden. Tillstånd till förberedelser ansöks för projektets förberedande
arbeten.
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