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1. Perus- ja tunnistetiedot 
1.1. Tunnistetiedot 

KEMIÖNSAAREN KUNTA 
KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 
 
Ranta-asemakaavan muutos koskee: 
Kiinteistöjä Skarpkulla 322-499-4-6 ja Bergkulla 322-499-4-57 
 
Ranta-asemakaavan laajennus koskee: 
Kiinteistöä Bergkullas samfällda vattenområde 322-499-876-7 
 
Ranta-asemakaavalla ja ranta-asemakaavan muutoksella 
muodostuu: 
Kortteli 6, maa- ja metsätalousaluetta, venevalkama-aluetta sekä 
vesialuetta. 
 
Suunnitteluorganisaatio 
Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen laadinnasta on 
vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku). Kaa-
van tekninen piirtäminen on tehty FlexiTon Informáciotechnologiai 
Kft:ssä (Budapest, Unkari). 

Käsittelyvaiheet 
Kaavatyön vireilletulosta on kuulutettu __.__.2018 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä  
kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä  __.__.2018 – __.__.2018 
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä __.__.2018 – __.__.2018 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan __.__.2018 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Kemiönsaaren Kaxjälassa noin 13 kilometriä 
Taalintehtaan taajamasta lounaaseen. Alueelle on kiinteä tieyh-
teys. 

Sijainnista on kartta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 
2). 

1.3. Kaavan tarkoitus 

Laadittavan ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on raken-
nuspaikkojen rajojen ja rakennusalojen siirtäminen/tarkistaminen.  



Nosto Consulting Oy  5 (17) 

Kemiönsaari: Kaxjälan ranta-asemakaavan muutos 2 
Kaavaselostus, Versio 0.9 (Luonnos)  5.4.2018 

 
Lisäksi tavoitteena on kiinteistön Skarpkulla 322-499-4-6 ruop-
pausedellytysten selvittäminen. 

Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maa-
kunnallisesti merkittäviä vaikutuksia. 
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2. La hto kohdat 
2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue muodostuu kiinteistöjen Skarpkulla 322-499-4-6 
ja Bergkulla 322-499-4-57 alueista sekä yhteisestä vesialueesta 
Bergkullas samfällda vattenområde 322-499-876-7. 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 6,8 hehtaaria. Todellista rantavii-
vaa on yhteensä noin 540 metriä, ja muunnettua rantaviivaa on 
noin 510 metriä. 

Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on maastoltaan tavanomaista saariston kallioista 
metsämaata. Alueelta ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja. 

Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella on rakennettuna kaksi loma-asuntoa sekä ta-
lousrakennuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Loma-asunto kiinteistön 322-499-4-6 alueella 
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Suunnittelualueen lähiympäristössä on loma-asutusta. 

Tekninen huolto 

Vesihuolto järjestetään kiinteistökohtaisesti. Talousvesi saadaan 
porakaivosta. Harmaat jätevedet johdetaan saostuskaivojen kautta 
maahan. Wc-vedet johdetaan umpisäiliöön. 

Alue on sähköverkon piirissä. 

Liikenne 

Alueelle kuljetaan yhdystien 1830 kautta. Kaava-alueen sisäinen 
liikenne on hoidettu yksityisteillä. 

Muinaismuistot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa muinaismuistoja. 

Loma-asunto kiinteistön 322-499-4-57 alueella 

Talousrakennuksia kiinteistön 322-499-4-6 alueella 
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Maanomistus 

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. 

2.2. Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Varsinais-Suomen 
maakuntakaavan. 

Kaava-alueen suurpiirteinen sijainti maakuntakaavassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousval-
taista aluetta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittä-
mistarpeita (MRV). 

 

Lähde: Maakuntakaavakartta 
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Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 
2, eli 5-7 lay/km ja 40 % vapaata rantaa. 

 

 

Yleiskaava 

Kaava-alueella ei ole voimassa yleiskaavaa. Alueen ympäristössä 
on voimassa Dragsfjärdin kunnanvaltuuston 1.4.2003 hyväksymä 
ja 6.6.2003 voimaan tullut Dragsfjärdin läntisen saariston ranta-
osayleiskaava. Rantayleiskaavaan ei ole kaavaselostuksen mukaan 
sisällytetty rantakaavojen alueita, mutta niiden alueet on rajattu ja 
maankäyttövaraukset on piirretty kaavakartalle selventämään 
koko alueen maankäytön ja sen suunnittelun tilannetta. 

Ranta-asemakaava 

Pääosalla suunnittelualuetta on voimassa Kaxjäla ranta-asemakaa-
van muutos, joka on hyväksytty Kemiönsaaren kunnanvaltuus-
tossa 17.11.2010 ja tullut voimaan 31.12.2010. Ranta-asemakaa-
van muutoksen yhteydessä on laadittu Dragsfjärdin läntisen saa-
riston rantaosayleiskaavan muutos, jossa on siirretty kaava-alu-
eelle (kiinteistölle 322-499-4-57) kaksi rakennusoikeutta. 

Kaava-alueella on voimassa olevassa kaavassa loma-asuntojen 
korttelialuetta (RA), venevalkamaa (LV) sekä maa- ja metsätalous-
aluetta (M). Kaava-alueella on kolme loma-asuntojen rakennus-
paikkaa, joiden kunkin kokonaisrakennusoikeus on 240 m2. Kaava-
alueella on siten rakennusoikeutta yhteensä 720 m2. Maa- ja met-
sätalousalueelle saa lisäksi rakentaa maa- ja metsätaloutta sekä 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia. 
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Ote muutettavasta ranta-asemakaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennusjärjestys 

Kemiönsaaren kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnan-
valtuustossa 10.12.2008. 

Rakennusjärjestyksen mukaan: 

- Loma-asumiseen tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa yh-
den lomarakennuksen, vierasmajan 25 m², saunan 25 m² ja ta-
lousrakennuksia, kokonaisrakennusoikeus on 240 km². Kerrosluku 
ja kerrosala lasketaan ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti.  

- Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enin-
tään 15 % rakennuspaikan pinta-alasta. 

- Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää 
rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja vä-
ritykseen. Rakennus tulee sijoittaa siten, että se ei riko rannan 
luonnollista ääriviivaa ja siten että jätevesien käsittely voidaan rat-
kaista. 
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- Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säi-
lyttää ja vain harventaminen on sallittua. Maasto tulee säilyttää 
luonnonmukaisessa tilassa.  

- Asuinrakennuksen/rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja si-
jainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luon-
nonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin sauna-
rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta ranta-
viivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei 
muuta johdu, olla yleensä vähintään 30 metriä ja asunnon alimman 
lattiatason vähintään 2,5 metriä keskiveden korkeudesta.  

- Saunarakennuksen saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää 
lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla 
laskettavasta rantaviivasta tulee yleensä olla vähintään 10 metriä, 
ei kuitenkaan lähempänä kuin että saunan jätevedet voidaan hy-
väksytyllä tavalla johtaa ja käsitellä. 

Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta suunnittelu-
alueella. 

Emätilaselvitys  

Emätilaselvitystä ei ole tarpeen laatia, sillä kaavamuutoksessa ei 
osoiteta uusia rakennuspaikkoja. 

Luontoinventointi 

Luontoinventointia ei ole tarpeen laatia, sillä kaavamuutoksessa ei 
osoiteta uusia rakennuspaikkoja. 

Vanha rakennuskanta 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa vanhaa rakennuskantaa, joka 
tulisi erityisesti ottaa huomioon kaavoituksessa. 

Kaavan pohjakartta 

Kaavan pohjakartta (1:2000) täyttää maankäyttö- ja rakennus-
laissa ranta-asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. 

Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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3. Suunnittelun vaiheet 
3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen 

Kaavoitustyöhön on ryhdytty maanomistajien aloitteesta. 

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

Viranomaisyhteistyö 

(TÄYDENNETÄÄN TARVITTAESSA) 

Osalliset ja vireille tulo sekä kaavaluonnos 

Osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). 

Tekninen lautakunta on päättänyt kaavamuutoksen vireilletulosta 
__.__.2018. Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä sekä 
kuuluttamalla __.__.2018. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 5.4.2018 päivätty kaa-
valuonnos ovat olleet nähtävillä __.__. – __.__.2018 ilmoitustau-
lulla Kemiön kunnantalolla sekä kunnan internetsivuilla. 

Kaavaehdotus 

Kemiönsaaren tekninen lautakunta on käsitellyt __.__.2018 päivä-
tyn kaavaehdotuksen kokouksessaan __.__.2018 § ___. 

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä __.__. - __.__.2018. 

Kaavan hyväksyminen 

(TÄYDENNETÄÄN HYVÄKSYMISVAIHEEN JÄLKEEN) 
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4. Ranta-asemakaavan kuvaus 

4.1. Kaavan rakenne 

Kaavassa on osoitettu kolme loma-asuntojen rakennuspaikkaa 
(RA), venevalkamaa (LV), maa- ja metsätalousaluetta (M) sekä ve-
sialuetta (W).  

Kaavamuutoksessa on tarkistettu RA-rakennuspaikkojen rajoja 
sekä rakennusaloja. Voimassa olevan ranta-asemakaavan mukais-
ten korttelien 6 ja 8 välissä oleva maa- ja metsätalousalue on tar-
koituksenmukaista muuttaa loma-asuntojen korttelialueeksi, sillä 
aluetta ei voi hyödyntää nykyisin vapaana rantana. Kaavassa on 
lisäksi osoitettu kiinteistön Skarpkulla 322-499-4-6 eteläosassa 
maa-aluetta vesialueeksi muutettavaksi alueen osaksi (raw-1). 

Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 6,84 hehtaaria. Loma-asuntojen 
korttelialuetta on noin 2,11 hehtaaria, venevalkamaa noin 0,01 
hehtaaria, maa- ja metsätalousaluetta noin 4,36 hehtaaria ja vesi-
aluetta noin 0,36 hehtaaria. 

Kaava-alueen yksityiskohtainen mitoitus on esitetty asemakaavan 
seurantalomakkeella (liite 1). 

Suunnittelualueella ei ollut tarpeen tehdä emätilaselvitystä, sillä 
kaavamuutoksessa ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja. 

Kerrosalat 
Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta kullekin loma-asuntojen 
rakennuspaikalle enintään 240 k-m² eli yhteensä 720 k-m². Ra-
kennusoikeuden määrä kaava-alueella ei muutu kaavamuutoksen 
myötä. 
 

Palvelut 

Kaava-alueella ei ole palveluja. Lähimmät palvelut ovat Taalinteh-
taan taajamassa noin 13 kilometrin päässä alueelta. 
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4.2. Aluevaraukset 

Kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön voimassa olevien oh-
jeiden mukaisia. 

Liitteenä ovat kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 
(liite 3). 

Korttelialueet 

Kaavassa on osoitettu kolme loma-asuntojen rakennuspaikkaa 
(RA). 
 
Kortteli 6 

 

Muut alueet 

Korttelialueiden ulkopuolinen alue on venevalkamaa (LV), maa- ja 
metsätalousaluetta (M) sekä vesialuetta (W). 

 

 

 

 

4.3. Ranta-asemakaavan vaikutukset 

(TÄYDENNETÄÄN KAAVATYÖN EDETESSÄ) 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Väestörakenne ja -kehitys alueella 

Kaavamuutoksessa ei osoiteta vakituisen asunnon rakennuspaik-
koja. 

Yhdyskuntarakenne 

Kaavamuutoksella ei ole erityisiä vaikutuksia yhdyskuntarakentee-
seen. Kaavamuutoksessa ei muodostu uusia rakennuspaikkoja. 
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Palvelut 

Kaava tukeutuu olemassa oleviin palveluihin. 

Liikenne 

Kaavamuutoksella ei ole tiedossa merkittävää vaikutusta liikenteen 
määrään. Ohjeelliset ajoyhteydet on osoitettu olemassa olevien 
teiden mukaisesti. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja eikä 
rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita. 

Virkistys 

Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta virkistysalueen määrään. 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Maisemarakenne, luonnonolot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja, eikä kaava-
alueella ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita mai-
sema-alueita. 

Yleisissä kaavamääräyksissä on ohjattu rakentamista siten, että 
rakentaminen sopeutuisi saaristomaisemaan. Rakennuspaikkojen 
rakentamaton osa on lisäksi hoidettava luonnonvaraisena, ja ra-
kennuspaikoilla on säilytettävä maiseman kannalta merkittävä 
puusto. Kaavamääräyksillä varmistetaan siten, että kaavamuutok-
sesta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia alueen maisemarakentee-
seen. 

Kaavamuutoksesta ei arvioida aiheutuvan erityisiä haitallisia vai-
kutuksia luonnonympäristöön. 

Kaavassa osoitetaan alueen eteläosassa maa-aluetta vesialueeksi 
muutettavaksi alueen osaksi. Kaavaratkaisulla parannetaan veden 
virtausta alueella sekä ehkäistään vesialueen ruovikoitumista. 

Pohjavedet ja pienilmasto 

Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista 
vaikutusta pienilmastoon. 

Maa- ja kallioperä 

Alueen rakennettavuus on hyvä. 
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Taloudelliset vaikutukset 

Kaavalla ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia muille kuin maan-
omistajille. 
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5. Ranta-asemakaavan toteutus 

5.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Ranta-asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä 
kaavaselostus. 

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen voidaan käynnistää, kun ranta-asemakaava 
on tullut kuulutuksella voimaan. Maanomistajat vastaavat ranta-
asemakaavan toteuttamisesta omistamillaan maa-alueilla. 

5.3. Toteutuksen seuranta 

Alueen toteutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa Kemiönsaa-
ren kunta. 

 

 

Turussa __.__.2018 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen  Tanja Konstari 
dipl.ins.   FM 

 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 322 Kemiönsaari Täyttämispvm 04.04.2018

Kaavan nimi Kaxjälan ranta-asemakaavan muutos 2

Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  

Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm  

Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  

Generoitu kaavatunnus  

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 6,8386 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 6,2581

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,5805

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  0,54

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 3  Ei-omarantaiset  

Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset 3 Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala

[ha]

Pinta-ala

[%]

Kerrosala [k-

m²]

Tehokkuus

[e]

Pinta-alan muut.

[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-]

Yhteensä 6,8386 100,0 720 0,01 0,5805 0

A yhteensä       

P yhteensä       

Y yhteensä       

C yhteensä       

K yhteensä       

T yhteensä       

V yhteensä       

R yhteensä 2,1094 30,8 720 0,03 0,3861 0

L yhteensä 0,0099 0,1 0  -0,0036 0

E yhteensä       

S yhteensä       

M yhteensä 4,3575 63,7 0  -0,1638 0

W yhteensä 0,3618 5,3 0  0,3618 0

Maanalaiset

tilat

Pinta-ala

[ha]

Pinta-ala

[%]

Kerrosala [k-

m²]
Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala

[ha]

Pinta-ala

[%]

Kerrosala [k-

m²]

Tehokkuus

[e]

Pinta-alan muut.

[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-

m² +/-]

Yhteensä 6,8386 100,0 720 0,01 0,5805 0

A yhteensä       

P yhteensä       

Y yhteensä       

C yhteensä       

K yhteensä       

T yhteensä       

V yhteensä       

R yhteensä 2,1094 30,8 720 0,03 0,3861 0

RA 2,1094 100,0 720 0,03 0,3861 0

L yhteensä 0,0099 0,1 0  -0,0036 0

LV 0,0099 100,0 0  -0,0036 0

E yhteensä       

S yhteensä       

M yhteensä 4,3575 63,7 0  -0,1638 0

M 4,3575 100,0 0  -0,1638 0

W yhteensä 0,3618 5,3 0  0,3618 0

W 0,3618 100,0 0  0,3618 0



  309-RAK1712 

 

 

 

 

KIMITOÖNS KOMMUN 

KEMIÖNSAAREN KUNTA 

 
KAXJÄLA STRANDDETALJPLAN, ÄNDRING 2 

KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 
 

Program för deltagande och bedömning 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.3.2018 

Nosto Consulting Oy 



Nosto Consulting Oy  2 (14) 

Kimitoöns kommun: Kaxjäla stranddetaljplan, ändring 2 
Kemiönsaaren kunta: Kaxjälan ranta-asemakaavan muutos 2 
Program för deltagande och bedömning / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.3.2018 

 
Programmet för deltagande och bedömning beskriver stranddetaljplanens 
mål och hur förfarandet för utarbetandet och planeringen fortskrider. Prog-
rammet för deltagande och bedömning innehåller också basinformation om 
planområdet. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet 
sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma sisältää myös perustiedot kaava-alueesta. 

1. Planeringsområde / Suunnittelualue 

Identifikationsuppgifter / Tunnistetiedot 

Stranddeltaljplanen och ändringen av stranddetaljplanen gäller följande fas-
tigheter: 

 
RN:r Namn Areal ha Verklig strandlinje m Fastighetsbet. 
4:6 
4:57 
876:7 

Skarpkulla 
Bergkulla 
Bergkullas samfällda 
vattenområde (del) 
 

3,630 
2,846 
ca 0,363 

250 
290 
0 

322-499-4-6 
322-499-4-57 
322-499-876-7 

Planeringsområdet omfattar cirka 6,8 hektar. Den verkliga strandlinjen är 
sammanlagt cirka 540 meter och den omräknade strandlinjen cirka 510 me-
ter. 

Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos koskevat seuraavia kiin-
teistöjä: 

 
RN:o Nimi Pinta-ala ha Todellinen rantaviiva m Kiinteistötunnus 
4:6 
4:57 
876:7 

Skarpkulla 
Bergkulla 
Bergkullas samfällda 
vattenområde (osa) 

3,630 
2,846 
noin 0,363 

250 
290 
0 

322-499-4-6 
322-499-4-57 
322-499-876-7 

 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 6,8 hehtaaria. Todellista rantaviivaa on yh-
teensä noin 540 metriä, ja muunnettua rantaviivaa on noin 510 metriä. 

Planområdets läge / Kaava-alueen sijainti 

Planområdet är beläget i Kaxjäla på Kimitoön, cirka 13 kilometer sydväste-
rut från tätorten Dalsbruk. 

Det finns en fast vägförbindelse till området. 

Kaava-alue sijaitsee Kemiönsaaren Kaxjälassa noin 13 kilometriä Taalinteh-
taan taajamasta lounaaseen. 

Alueelle on kiinteä tieyhteys. 
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Planområdets läge på kartan / Kaava-alueen sijainti kartalla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Fastighetsdatatjänsten, kartutdrag. ©LMV 
Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 



Nosto Consulting Oy  4 (14) 

Kimitoöns kommun: Kaxjäla stranddetaljplan, ändring 2 
Kemiönsaaren kunta: Kaxjälan ranta-asemakaavan muutos 2 
Program för deltagande och bedömning / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.3.2018 

 
Riktgivande avgränsning av planområdet (grön linje) / 
Kaava-alueen ohjeellinen rajaus (rajattu vihreällä): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Fastighetsdatatjänsten, kartutdrag. ©LMV 
Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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Flygbild över planområdet (grön linje) / Kaava-alue ilmakuvassa (rajattu 
vihreällä): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utgångspunkter och mål för planeringen / Suunnittelun lähtökoh-

dat ja tavoitteet 

2.1 Utgångspunkter / Lähtökohdat 

Naturmiljö / Luonnonympäristö 

Terrängen i planeringsområdet består i huvudsak av en för skärgården ty-
pisk klippig skogsmark. 

Suunnittelualue on maastoltaan pääosin tavanomaista saariston kallioista 
metsämaata. 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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Den byggda miljön / Rakennettu ympäristö 

Två fritidsbostäder med ekonomibyggnader har uppförts i planeringsområ-
det. 

Suunnittelualueella on rakennettuna kaksi loma-asuntoa sekä talousraken-
nuksia. 

Landskapsplan / Maakuntakaava 

Miljöministeriet fastställde landskapsplanen för Egentliga Finland 
20.3.2013. 

I landskapsplanen är planeringsområdet ett jord- och skogsdominerat 
område som har ett speciellt utvecklingsbehov beträffande rekreation och 
turism (MRV).  

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Varsinais-Suomen maakun-
takaavan. 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista alu-
etta, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita (MRV).  

Planområdets ungefärliga läge i landskapsplanen / Kaava-alueen suurpiir-
teinen sijainti maakuntakaavassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: Landskapsplanekarta 
Lähde: Maakuntakaavakartta 
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Planeringsområdet hör till delområde 2 för dimensioneringen av fritids-
bebyggelse, dvs. 5–7 fbe/km och 40 % fri strand. 

Suunnittelualue kuuluu loma-asutuksen mitoituksen osa-alueeseen 2, eli 5-
7 lay/km ja 40 % vapaata rantaa. 

 

 

 

Generalplan / Yleiskaava 

Det finns ingen gällande generalplan för området. Den av Dragsfjärds kom-
munfullmäktige 1.4.2003 godkända och 6.6.2003 laga kraft vunna 
stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds västra skärgård är i kraft i omgiv-
ningen kring planeringsområdet. Enligt planbeskrivningen har inga områden 
med strandplaner inkluderats i strandgeneralplanen, men dessa områden 
har avgränsats och markanvändningsreserveringarna ritats in på plankartan 
för att förtydliga situationen beträffande markanvändningen i hela området 
och planeringen av den. 

Kaava-alueella ei ole voimassa yleiskaavaa. Alueen ympäristössä on voi-
massa Dragsfjärdin kunnanvaltuuston 1.4.2003 hyväksymä ja 6.6.2003 
voimaan tullut Dragsfjärdin läntisen saariston rantaosayleiskaava. Ran-
tayleiskaavaan ei ole kaavaselostuksen mukaan sisällytetty rantakaavojen 
alueita, mutta niiden alueet on rajattu ja maankäyttövaraukset on piirretty 
kaavakartalle selventämään koko alueen maankäytön ja sen suunnittelun 
tilannetta. 

Stranddetaljplan / Ranta-asemakaava 

I planeringsområdet gäller ändringen av Kaxjäla stranddetaljplan, som 
godkändes av Kimitoöns kommunfullmäktige 17.11.2010 och trädde i kraft 
31.12.2010. I samband med ändringen av stranddetaljplanen utarbetades 
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en ändring av stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds västra skärgård, i vil-
ken två byggrätter (på fastigheten 322-499-4-57) flyttades till planområ-
det. 

I den gällande planen är planområdet ett kvartersområde för fritidsbostäder 
(RA), småbåtshamn (LV) samt jord- och skogsbruksområde (M). Det finns 
tre byggplatser för fritidsbostäder på planområdet, med en total byggrätt 
på 240 m2 vardera. Därmed uppgår byggrätten i planområdet till samman-
lagt 720 m2. På jord- och skogsbruksområdet får därtill uppföras byggnader 
som tjänar jord- och skogsbruk samt samhällsteknisk försörjning. 

Suunnittelualueella on voimassa Kaxjäla ranta-asemakaavan muutos, joka 
on hyväksytty Kemiönsaaren kunnanvaltuustossa 17.11.2010 ja tullut voi-
maan 31.12.2010. Ranta-asemakaavan muutoksen yhteydessä on laadittu 
Dragsfjärdin läntisen saariston rantaosayleiskaavan muutos, jossa on siir-
retty kaava-alueelle (kiinteistölle 322-499-4-57) kaksi rakennusoikeutta. 

Kaava-alue on voimassa olevassa kaavassa loma-asuntojen korttelialuetta 
(RA), venevalkamaa (LV) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). Kaava-alu-
eella on kolme loma-asuntojen rakennuspaikkaa, joiden kunkin kokonaisra-
kennusoikeus on 240 m2. Kaava-alueella on siten rakennusoikeutta yh-
teensä 720 m2. Maa- ja metsätalousalueelle saa lisäksi rakentaa maa- ja 
metsätaloutta sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia. 

Utdrag ur den stranddetaljplan som ska ändras / Ote muutettavasta ranta-
asemakaavasta: 
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Byggnadsordning / Rakennusjärjestys 

Kimitoöns kommuns byggnadsordning godkändes av kommunfullmäktige 
10.12.2008. 

Enligt byggnadsordningen gäller följande: 

- På en byggplats för fritidsändamål får byggas ett fritidshus, gäststuga 25 
m², bastu 25 m² och ekonomibyggnader, den totala byggrätten är 240 m². 
Antalet våningar och våningsytan uträknas enligt miljöministeriets anvis-
ningar.  

- Den tillåtna våningsytan per byggplats får utgöra högst 15 % av byggplat-
sens areal. 

- Vid byggande på strandområden skall byggnadernas höjdläge, utformning, 
fasadmaterial och färgsättning särskilt beaktas. Byggnad bör placeras så att 
strandens naturliga profil inte störs och så att avloppsvattenbehandlingen 
kan lösas. 

- På byggplatsen skall strandzonens växtlighet huvudsakligen bevaras och 
endast gallring tillåtas. Terrängen bör hållas i naturenligt tillstånd.  

- Avståndet från en byggnad till strandlinjen samt placeringen på byggplat-
sen skall bestämmas så att landskapets naturenlighet i mån av möjlighet 
bevaras. Likväl skall andra än bastubyggnaders avstånd från strandlinjen 
enligt medelvattenståndet, om inte annat följer av det ovanstående kravet, 
vara i regel minst 30 meter och golvnivån skall vara minst 2,5 meter högre 
än medelvattenståndet.  

- Bastubyggnaden får byggas närmare strandlinjen än det ovan nämnda 
antalet meter. Dess avstånd från den på ovan nämnt sätt beräknade stran-
dlinjen skall emellertid i regel vara minst 10 meter, dock inte mindre än att 
man på ett godkänt sätt kan avleda och behandla bastuns avloppsvatten. 

Byggnadsordningen har ingen bindande rättsverkan i planeringsområdet. 

Kemiönsaaren kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuus-
tossa 10.12.2008. 

Rakennusjärjestyksen mukaan: 

- Loma-asumiseen tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-
rakennuksen, vierasmajan 25 m², saunan 25 m² ja talousrakennuksia, ko-
konaisrakennusoikeus on 240 km². Kerrosluku ja kerrosala lasketaan ym-
päristöministeriön ohjeiden mukaisesti.  

- Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enintään 15 
% rakennuspaikan pinta-alasta. 



Nosto Consulting Oy  10 (14) 

Kimitoöns kommun: Kaxjäla stranddetaljplan, ändring 2 
Kemiönsaaren kunta: Kaxjälan ranta-asemakaavan muutos 2 
Program för deltagande och bedömning / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.3.2018 

 
- Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää raken-
nusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Ra-
kennus tulee sijoittaa siten, että se ei riko rannan luonnollista ääriviivaa ja 
siten että jätevesien käsittely voidaan ratkaista. 

- Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja 
vain harventaminen on sallittua. Maasto tulee säilyttää luonnonmukaisessa 
tilassa.  

- Asuinrakennuksen/rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin ra-
kennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mah-
dollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden kes-
kivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä 
olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla yleensä vähintään 30 metriä ja 
asunnon alimman lattiatason vähintään 2,5 metriä keskiveden korkeudesta.  

- Saunarakennuksen saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää lähem-
mäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta 
rantaviivasta tulee yleensä olla vähintään 10 metriä, ei kuitenkaan lähem-
pänä kuin että saunan jätevedet voidaan hyväksytyllä tavalla johtaa ja kä-
sitellä. 

Rakennusjärjestyksellä ei ole sitovaa oikeusvaikutusta suunnittelualueella. 

Planens baskarta / Kaavan pohjakartta 

Över planeringsområdet utarbetas under planarbetets gång, innan plan-
förslaget läggs fram offentligt, en officiell baskarta som uppfyller de krav 
som ställts på stranddetaljplaners baskartor i markanvändnings- och byg-
glagen. 

Suunnittelualueelle laaditaan kaavatyön aikana, ennen kaavaehdotuksen 
asettamista yleisesti nähtäville, virallinen kaavan pohjakartta, joka täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslaissa ranta-asemakaavan pohjakartalle asetetut 
vaatimukset. 

2.2 Mål / Tavoite 

Målet med den stranddetaljplaneändring som ska utarbetas är att flytta/jus-
tera byggplatsernas gränser och byggnadsytorna. Dessutom är ett mål att 
utreda förutsättningarna för muddring på fastigheten Skarpkulla 322-499-
4-6. 

Genomförandet av planändringen har inga betydande konsekvenser på riks-
planet eller landskapsplanet. 

Laadittavan ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on rakennuspaikko-
jen rajojen ja rakennusalojen siirtäminen/tarkistaminen. Lisäksi tavoitteena 
on kiinteistön Skarpkulla 322-499-4-6 ruoppausedellytysten selvittäminen. 
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Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnalli-
sesti merkittäviä vaikutuksia. 

2.3 Utredningar som ska sammanställas / Laadittavat selvitykset 

Över planeringsområdet kommer följande utredningar att sammanställas: 

 Nuläget 

Suunnittelualueelle laaditaan seuraavat selvitykset: 

 Nykytilanne 

2.4 Konsekvenser som ska bedömas / Arvioitavat vaikutukset 

Planen utvärderas med hänsyn till följande egenskaper: 

 Konsekvenser för miljön 
 Sociala konsekvenser 
 Ekonomiska konsekvenser 
 Eventuella övriga konsekvenser. 

Konsekvenserna diskuteras vid behov i samband med myndigheternas 
samråd. Den slutliga bedömningen läggs fram i beskrivningen av planförsla-
get. 

Kaavaa arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

 Ympäristölliset vaikutukset 
 Sosiaaliset vaikutukset 
 Taloudelliset vaikutukset 
 Mahdolliset muut vaikutukset 

Vaikutuksista keskustellaan tarvittaessa viranomaisneuvottelujen yhtey-
dessä. Lopullinen arviointi esitetään kaavaehdotuksen selostusosassa. 

3. Intressenter / Osalliset 

Intressenter i planprojektet är åtminstone följande: 

 markägare och innehavare av nyttjanderätt i planeringsområdet, 
markägare till grannfastigheterna samt eventuella innehavare av ar-
renderade områden 

 Kimitoöns kommuns bygg- och miljötillsynsnämnd 
 myndigheter: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland 
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Osallisia kaavahankkeessa ovat ainakin: 

 suunnittelualueen maanomistajat, käyttöoikeuden haltijat, naapuri-
kiinteistöjen maanomistajat sekä mahdolliset vuokra-alueen haltijat 

 Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristönvalvontalautakunta 
 viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus 

4. Planarbetets skeden och ordnandet av växelverkan / Kaavatyön 

vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Berednings- dvs. utkastskedet 

April 2018: Ändringen av stranddetaljplanen görs anhängig. 
Programmet för deltagande och bedömning samt 

planens beredningsmaterial tillkännages och läggs 

fram offentligt på kommunkansliet och på kommu-
nens webbplats. Annons i kommunens officiella an-
nonsorgan, till kännedom för intressenterna i pla-
narbetet. Materialet hålls framlagt hos kommunen i 
30 dagar. Under denna tid kan intressenterna yttra 
åsikter om planutkastet. Åsikterna tas i beaktande i 
den mån det är möjligt. Kommunen begär vid behov 
myndigheternas utlåtanden om planutkastet. 

Förslagsskedet 

Augusti 2018: Planförslaget läggs fram offentligt. Kommunen läg-
ger fram planförslaget offentligt i 30 dagar. Kom-
munen informerar intressenterna om framläggandet 
och publicerar en kungörelse i kommunens officiella 
annonsorgan, varvid intressenterna kan göra an-
märkningar om planförslaget. Kommunen begär vid 
behov myndigheternas utlåtanden om planförsla-
get. 

Godkännande 

Oktober 2018: Kommunen fattar beslut om godkännande. Besvär 

över beslutet om godkännande kan anföras hos Åbo 
förvaltningsdomstol. 
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Valmistelu- eli luonnosvaihe 

Huhtikuu 2018: Ranta-asemakaavan laadinnan vireille tulo sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan val-

misteluaineisto tiedoksi ja nähtäville kunnanviras-
tossa sekä internet-sivuilla, ilmoitus kunnan viralli-
sissa ilmoituslehdissä, tiedoksi kaavatyön osallisille. 
Aineisto pidetään kunnassa nähtävillä 30 päivää, 
jonka aikana osalliset saavat lausua kaavaluonnok-
sesta mielipiteensä, jotka otetaan mahdollisuuksien 
mukaan huomioon. Kaavaluonnoksesta kunta pyy-
tää tarvittaessa lausunnot viranomaisilta. 

Ehdotusvaihe 

Elokuu 2018: Kaavaehdotus nähtäville. Kunta asettaa kaavaehdo-
tuksen virallisesti nähtäville 30 päiväksi ja ilmoittaa 
siitä osallisille sekä kuuluttaa kunnan virallisissa il-
moituslehdissä, jolloin osalliset voivat tehdä vielä 
muistutuksen kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuk-
sesta kunta pyytää tarvittaessa lausunnot viran-
omaisilta. 

Hyväksymisvaihe 

Lokakuu 2018: Kunnan hyväksymispäätös. Hyväksymistä koske-
vasta päätöksestä on mahdollista valittaa Turun hal-
linto-oikeuteen. 

5. Kontaktuppgifter / Yhteystiedot 

För utarbetandet av planen fram till behandlingen för godkännande ansva-
rar Nosto Consulting Oy (FO-nummer 2343223-6). 

Planen utarbetas av: 

Dipl.ing. Pasi Lappalainen 
Tfn 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

Planerare, FM Tanja Konstari 
Tfn 010 583 0952, tanja.konstari@nostoconsulting.fi  

Brahegatan 7, 20100 ÅBO 
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Kimitoöns kommun: 

Planläggningsarkitekt Kirsti Virkki 
Tfn (02) 4260 880, kirsti.virkki@kimitoon.fi   

Vretavägen 19, 25700 KIMITO 

 
Kaavan laatimisesta hyväksymiskäsittelyvaiheeseen asti vastaa Nosto Con-
sulting Oy (y-tunnus 2343223-6). 

Kaavan laatija: 

dipl.ins. Pasi Lappalainen 
puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

suunnittelija, FM Tanja Konstari 
puh. 010 583 0952, tanja.konstari@nostoconsulting.fi  

Brahenkatu 7, 20100 TURKU 
 
Kemiönsaaren kunta: 

kaavoitusarkkitehti Kirsti Virkki 
puh. (02) 4260 880, kirsti.virkki@kimitoon.fi   

Vretantie 19, 25700 KEMIÖ 

 

6. Respons på programmet för deltagande och bedömning / Palaute 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Förslag till förbättringar av programmet för deltagande och bedömning kan 
riktas till ovan nämnda personer under planarbetets gång. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat parannusehdotukset voi 
osoittaa yllä nimetyille henkilöille kaavoitustyön aikana. 

 

Nosto Consulting Oy 
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