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KIMITOÖN
ÄNDRING AV VÄSTANFJÄRDS STRANDGENERALPLAN

Beskrivning av ändringen av strandgeneralplanen som gäller den 27.9.2018 date-
rade strandgeneralplanekartan.

0. INLEDNING

För området har utarbetats en ändring av Västanfjärds strandgeneralplan, vilken
godkändes 13.3.2006.

 Uppgiften är att utarbeta en ändring av strandgeneralplanen för Västanfjärd i fråga
om fastigheterna Talludden 322-526-1-107, Näset 322-538-1-146 och Skärglo
322-526-1-117.

Genom planändringen flyttas fyra byggplatser för fritidsboende (RA) från ön Finn-
sjö till Näset. När det gäller fastighet 322-526-1-107 är målet att ändra byggplat-
sens dimensioner.

Det område av strandgeneralplanen som ska ändras (nedan planområdet) är be-
läget på ön Finnsjö och på Näset, ungefär fem kilometer söderut från tätorten Väs-
tanfjärd. Från området är avståndet till Kimitoöns centrum cirka 20 kilometer.

Bild 1: Planområdets läge (området inramat med rött i nedre kanten av bilden).

1.    BASUPPGIFTER

1.1 Landskapsplanering (regionplanering)
Miljöministeriet fastställde Egentliga Finlands landskapsplan 20.3.2013.
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I landskapsplanen har planområdet anvisats som ett jord- och skogsbruks-
/frilufts-/rekreationsområde (MRV).

 I landskapsplanen hör planområdet beträffande dimensioneringen av fri-
tidsboendet till delområde 2, där dimensioneringsnormen för strandbyg-
gande är 5-7 fbe/km och kravet på strand som anvisas för annat är fritids-
boende är 40 %.

Bild 2: Utdrag ur Egentliga Finlands landskapsplan

1.2 Generalplanering
Den första strandgeneralplanen för Västanfjärd godkändes 28.4.1998. Denna
plan har sedermera ändrats. I planeringsområdet gäller ändringen av Västanfjärds
strandgeneralplan, som godkändes av Västanfjärds kommunstyrelse 13.3.2006.

Bild 3: Utdrag ur strandgeneralplanen från år 2006.
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1.3 Detaljplanering
Ingen detaljplan har utarbetats för området.

2.1.4 Stranddetaljplanering
Ingen stranddetaljplan har utarbetats för området.

1.5 Byggnadsordning
Kimitoöns kommuns byggnadsordning trädde i kraft 1.2.2009.

En byggplats skall till läge, form, terrängförhållande och jordmån vara lämplig för
sitt ändamål. Byggplatsen bör till arealen vara minst 3 000 m², självstän-
diga lägenheter som bildats före denna byggnadsordning och fått laga
kraft, som är mindre än 3 000 m², men dock minst 2 000 m², kan godkän-
nas som byggplats om den för övrigt fyller de villkor som ställs i denna
byggnadsordning för en byggplats. Kraven på byggplatsens storlek kan av-
vika i fastställd plan.
Byggplats som är avsedd för annat än bostadsändamål, bör till läge, form, ter-
rängförhållanden och jordmån lämpa sig för sitt ändamål. Angående byggplat-
sens minimistorlek gäller bestämmelser som för bostadsändamål. Ombyggnad,
sanering och smärre tillbyggnad får utföras utan hinder av vad som föreskrivs
ovan i denna paragraf, om byggplatsen bibehålls oförändrad. Vad som föreskrivs
i denna paragraf tillämpas inte på ett område som har belagts med byggförbud
för utarbetande av detaljplan.
På en byggplats för fritidsändamål får byggas ett fritidshus 200 m²-vy, gäststuga
25 m²-vy, bastu 25 m²-vy och ekonomibyggnader, den totala byggrätten är 240
m²-vy. Antalet våningar och våningsytan uträknas enligt miljöministeriets anvis-
ningar. Den tillåtna våningsytan per byggplats får utgöra högst 15 % av bygg-
platsens areal.  Utanför detaljplaneområden kan det tillåtas att utrymmen som
har samband med en byggnads huvudsakliga användningsändamål placeras
under markytan eller på vindsnivå, om detta är möjligt med tanke på byggnaden
och dess användningsändamål samt dess anpassning till den byggda miljön.

Vid byggande på strandområden skall byggnadernas höjdläge, utformning, fa-
sadmaterial och färgsättning särskilt beaktas. Byggnad bör placeras så att stran-
dens 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 byggplatsen 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 strandlinjen
skall emellertid i regel vara minst 10 meter, dock inte mindre än att man
på ett godkänt sätt kan avleda och behandla bastuns avloppsvatten. Tak-
försedd terrass får vara, 1/3 av husets våningsyta, till hus under 60 m² får takför-
sedda terrassen vara 20 m². Byggande av båthus är tillåtet i enskilda fall när det
är motiverat för utövande av näring eller yrke i anslutning till fast boende i en be-
fintlig bymiljö där det traditionellt funnits båthus. Byggande är tillåtet även då det
finns övriga särskilda skäl.
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1.6 Byggförbud
Inga byggförbud gäller i planeringsområdet.

1.7 Beslut och planer
Planändringen har startat på markägarens initiativ.

1.8 Baskarta
Som baskarta för generalplanen används Lantmäteriverkets numeriska terräng-
karta i skala 1:10 000 i TIF-format i EUREF-GK23-koordinatsystemet. Terräng-
kartan har kompletterats med numerisk fastighetskarta (NKRK), dvs. karta om
innehåller fastighetsgränser och -beteckningar.

1.9 Stomfastigheter, fastighetsindelning och markägoförhållanden
Stranddelgeneralplanens stomfastighetsår är 1969. Planändringen utarbetas med
beaktande av nuvarande fastighetsindelning. Planändringen berör huvudsakligen
tre fastigheter:

- Talludden 322-526-1-107, privat markägare
- Näset 322-538-1-146, privat markägare
- Skärglo 322-526-1-117, privat markägare

Fastigheten Skärglos 322-526-1-117 grannfastighet Talludden 322-526-1-116 in-
kluderas i planändringen eftersom det RA-område som ska ändras sträcker sig
även till denna fastighet. Fastigheten Talludden 322-526-1-116 är privatägd.

2. BASUTREDNINGAR
Vid utarbetandet av planen beaktas de kulturhistoriskt värdefulla områden och ob-
jekt som tagits upp i landskapsplanen för Egentliga Finland. Därutöver grundar sig
ändringen på de basutredningar som gjordes när den första strandgeneralplan ut-
arbetades för Västanfjärd samt på uppgifter från miljöförvaltningens, landskaps-
museets och Museiverkets tjänster.

Enligt en diskussion som förts med företrädare för kommunens planläggnings-
myndighet och NTM-centralen har en basutredning av naturvärdena gjorts i början
av planområdet beträffande de nya områdena som ska bebyggas. Utredningens
terrängbesök har gjorts i juni-augusti 2018.

2.1 Naturen
Enligt uppgifter i Finlands miljöcentrals karttjänst med öppna data (KARPALO)
finns det inga särskilda naturvärden i området.

Enligt en diskussion som förts med företrädare för kommunens planläggnings-
myndighet och NTM-centralen har en basutredning av naturvärdena gjorts i början
av planområdet beträffande de nya områdena som ska bebyggas. En rapport över
naturinventeringen bifogas planbeskrivningen i förslagsskedet. Utredningens ter-
rängbesök har gjorts i juni-augusti 2018.

Bilaga 2: Luontoarvojen perusselvitys (grundläggande utredning om naturvär-
dena)

2.2 Fornminnen
Museiverkets tjänst Kulturmiljöns servicefönster (karttjänst/fornlämningsregister)
har inga uppgifter om kulturhistoriskt värdefulla fornminnen i området.

Inte heller några andra källor har uppgifter om kulturhistoriskt värdefulla fornmin-
nen i området.
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2.3 Byggnadshistoria
Museiverkets tjänst Kulturmiljöns servicefönster (karttjänst/fornlämningsregister)
har inga uppgifter om byggnader eller gårdsplaner som bör skyddas eller andra
kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller gårdsplaner.

Inte heller några andra källor har uppgifter om kulturhistoriskt värdefulla byggna-
der eller gårdsområden.

3.   BEFOLKNING OCH ARBETSPLATSER
På fastigheten Näset 322-538-1-146 finns det ett bostadshus utanför planänd-
ringsområdet. Det finns ingen fast bosättning och inga arbetsplatser i det område
av planen som ska ändras.

4.   DEN BYGGDA MILJÖN

4.1 Övergripande struktur och markanvändning
Planändringsområdet har följande byggnader:

Talludden 322-526-1-107
- fritidsbostad, 36 m2

- bastu, 25 m2

- ekonomibyggnad, 20 m2

Näset 322-538-1-146
- två fritidsbostäder
- ekonomibyggnader (3 st.)

Skärglo 322-526-1-117
- ekonomibyggnad (enligt terrängkartan)

Talludden 322-526-1-116
- fritidsbostad, 43 m2

- bastu, 12 m2

4.2 Service
Planområdet stöder sig på servicen i Kimito, Västanfjärds och Dalsbruks centrum.

4.3 Samhällsteknisk försörjning
På planändringsområdet finns varken vatten- eller avloppsnät. Avloppsvattnet från
fastigheten ska behandlas på ett av miljömyndigheterna godkänt sätt.

4.4 Trafik
Näset ligger på fastlandet. Det finns vägförbindelser till planändringsområdena på
Näset. Till ön Finnsjön går det ingen väg.

Till byggplatserna kan man färdas även med båt.
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5.   NATURMILJÖ

På basis av sin skogsvegetationszon hör Västanfjärd till Skärgårds-Finland.

Jordmånen och terrängformerna bestämmer vegetationstyperna. Vegetationen
har de bästa förutsättningarna i områden med lös jordmån. De branta klippsträn-
derna är karga och fattiga på vegetation.

Skogarna är främst talldominerade och av lingontyp, men även blåbärstyp och
lundar förekommer. Strandskogarna är i huvudsak klippiga talldungar.

Skärgårdsnaturen är mosaikartad. Sett från havet förefaller öarna klippiga och
karga. De inre delarna är emellertid mycket frodiga.

För området Näsets del är planeringsområdet vårdad ekonomiskog med undantag
av de bebyggda tomterna och strandzonen. I ekonomiskogen har det under de
senaste två åren gjorts kalhuggningar och trädbeståndet har gallrats. På uddspet-
sen har det gjorts en ny väg, på vars kanter växtligheten inte ännu har brett ut sig.

De viktigaste naturskyddsområdena och objekten har utretts i Egentliga Finlands
landskapsplaner. Ändringen av strandgeneralplanen grundar sig därutöver på ut-
redningar som gjordes när den gällande planen utarbetades och på uppgifter från
miljöförvaltningens tjänst.

I den gällande strandgeneralplanen och i landskapsplanen har inga betydande
miljövärden konstaterats i planområdet. Inte heller enligt Finlands miljöcentrals
karttjänst med öppna data (KARPALO) finns det inga särskilda naturvärden i om-
rådet.

Enligt en diskussion som förts med företrädare för kommunens planläggnings-
myndighet och NTM-centralen har en basutredning av naturvärdena gjorts i början
av planområdet beträffande de nya områdena som ska bebyggas. Utredningens
terrängbesök har gjorts i juni-augusti 2018.

Bilaga 2: Luontoarvojen perusselvitys (grundläggande utredning om naturvär-
dena)

6. MÅL

6.1 Dimensionering och detaljerade mål

6.1.1 Dimensionering
Genom planändringen ändras varken dimensioneringen eller dimensionerings-
grunderna jämfört med den gällande strandgeneralplanen för Västanfjärd.

6.1.2 Mål

Målet med planändringen är att flytta fyra byggplatser i den gällande planen från
fastigheten Skärglo 322-526-1-117 på ön Finnsjö till fastigheten Näset 322-538-1-
146 på Näset.

I fråga om fastighet 322-526-1-107 är målet att ändra dimensionerna för byggplat-
sen på basis av de befintliga byggnaderna.
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 Bild 4: De röda pilarna och cirklarna visar varifrån och vart byggplatserna ska flytt-
tas. Byggplatsen som ska justeras på fastigheten 322-526-1-107 anges med en
blå cirkel.

Fastigheten Skärglos 322-526-1-117 grannfastighet Talludden 322-526-1-116 in-
kluderas i planändringen eftersom det RA-område som ska ändras sträcker sig
även till denna fastighet. Genom planändringen ändras inte områdesreservering-
arna på fastigheten Talludden 322-526-1-116.

Dimensioneringen av strandbyggrätten i planändringen grundar sig på dimension-
eringen i strandgeneralplan för Västanfjärd.

Byggrätten på byggplatserna anvisas i enlighet med den gällande strandgeneral-
planen för Västanfjärd.

7. ÄNDRINGEN AV STRANDGENERALPLANEN OCH MOTIVERINGAR TILL
ÄNDRINGEN

7.1 Allmän motivering och beskrivning
Planändringen grundar sig på dimensioneringen och dimensioneringsgrunderna i
Västanfjärds strandgeneralplan.

Byggrätten på byggplatsen anvisas i enlighet med den gällande strandgeneralpla-
nen för Västanfjärd.

Genom planändringen flyttas, i enlighet med markägarens önskemål, fyra bygg-
platser för fritidsboende från fastigheten Skärglo 322-526-1-117 på Finnsjö till den
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andra fastigheten på fastlandet, Näset 322-538-1-146. Byggplatserna anvisas i en
miljö som bildas av byggplatser i den gällande strandgeneralplanen, nära befint-
liga vägar.

Genom ändringen justeras gränserna för byggplatsen för fritidsboende på fastig-
heten 322-526-1-107 så att den är förenlig med de befintliga byggnaderna. Bygg-
naderna i fråga syns inte på Lantmäteriverkets terrängkarta. Anvisandet av bygg-
platsens omfattning grundar sig på Lantmäteriverkets ortoflygbilder och på materi-
al från kommunens byggnadstillsyn (byggnadsuppgifter och situationsplan).

Fastigheten Skärglos 322-526-1-117 grannfastighet Talludden 322-526-1-116 in-
kluderas i planändringen eftersom det RA-område som ska ändras sträcker sig
även till denna fastighet. Genom planändringen ändras inte områdesreservering-
arna på fastigheten Talludden 322-526-1-116.

Antalet byggplatser är oförändrat jämfört med den utgående planen.

Mängden fri strand minskar inte. Dimensioneringen av de byggplatser som anvisas
i planen är förenliga med de befintliga byggnaderna.

7.2 Markägoförhållanden
Planändringen berör huvudsakligen tre fastigheter:

- Talludden 322-526-1-107, privat markägare
- Näset 322-538-1-146, privat markägare
- Skärglo 322-526-1-117, privat markägare

Fastigheten Skärglos 322-526-1-117 grannfastighet Talludden 322-526-1-116 in-
kluderas i planändringen eftersom det RA-område som ska ändras sträcker sig
även till denna fastighet. Fastigheten Talludden 322-526-1-116 är privatägd.

Planändringen har inga konsekvenser för trivseln på grannfastigheternas bygg-
platser eller för landskapet.

7.3 Övergripande dimensionering
Enligt landskapsplanen är dimensioneringsnormen för strandbyggande 5-7
fbe/km och 40 % av stranden ska anvisas för andra ändamål än fritidsboende.

Dimensioneringen i ändringen av strandgeneralplanen grundar sig på dimension-
eringen i den gällande strandgeneralplanen.

Ovan nämnda dimensionering ändras inte vid denna planändring. Planändringen
ökar inte antalet byggplatser jämfört med den strandgeneralplan som ska ändras.

7.4  Markanvändning

7.4.1 Fritidsbostadsområden
I planen har 10 byggplatser för fritidsbebyggelse anvisats med beteckningenRA.
Av nämnda byggplatser har fem anvisats i enlighet med den gällande planen, fyra
byggplatser har flyttats från ön Finnsjö till Näset, och dimensionerna hos en
byggplats har justerats jämfört med den gällande planen.

På varje byggplats är det tillåtet att bygga ett fritidsbostadshus, en fristående
bastubyggnad, en gäststuga och förrådsbyggnader. Byggnadernas sammanräk-
nade våningsyta får, när terrängen tillåter, uppgå till högst 200 m2, dock inte mer
än 10 % av byggplatsens areal. Den fristående bastun och den fristående gäst-
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stugan får ha en våningsyta på högst 25 m2 vardera.  Förrådens sammanlagda
våningsyta får vara högst 50 vy-m2. Utöver den fristående bastun får en bastu
byggas i fritidsbostadshuset.

I de allmänna bestämmelserna på plankartan har bestämmelser om byggplatsen
utfärdats med utgångspunkt i den strandgeneralplan som ska ändras.

I området iakttas vid var tid gällande lagstiftning om avloppsvatten och kommu-
nens miljöskyddsföreskrifter.

Vidare iakttas Kimitoöns kommuns föreskrifter och anvisningar om vattenförsörj-
ningen.

7.4.2 Jord- och skogsbruksdominerade områden (MT)
Som jord- och skogsbruksdominerade områden (MT) har områden som faller ut-
anför byggplatserna anvisats med utgångspunkt i den strandgeneralplan som ska
ändras. Ekonomibyggnader som betjänar basnäringar får byggas i området. Bygg-
rätten i området har flyttats till RA-områdena.

7.5 Att färdas till området
Till byggplatserna på Näset färdas man längs befintliga vägar samt via bryggor
som hör till byggplatserna. Till byggplatserna på Finnsjö färdas man via bryggor
som hör till byggplatserna.

7.6 Service
Planen omfattar inga områdesreserveringar för service. Den service som behövs
för fritidsboende tillhandahålls i Västanfjärd samt i Kimito och Dalsbruk.

7.7 Samhällsteknisk försörjning
Avloppsvattnet från fastigheterna i planområdet ska behandlas på ett av miljömyn-
digheterna godkänt sätt.

När det gäller fast avfall iakttas Kimitoöns kommuns avfallshanteringsföreskrifter
om uppsamling, sortering, förvaring, transport, återvinning och behandling.

7.8 Naturmiljö
Planändringen grundar sig på tidigare gjorda utredningar, befintliga uppgifter och
en grundläggande utredning av naturvärdena som gjordes i början av planproces-
sen. Enligt nämnda uppgifter finns det inga betydande miljövärden i planområdet.

Bilaga 2: Luontoarvojen perusselvitys (grundläggande utredning om naturvär-
dena)

Mängden fri strand minskar inte. De flyttade byggplatserna har anvisats i anslut-
ning till byggplatserna i den plan som ska ändras.

Naturmiljön har tagits i beaktande med hjälp av planbestämmelser.

7.9 Det arkeologiska kulturarvet
I planområdet finns det enligt tillgängliga uppgifter inga fornlämningar.

7.10 Genomförande
När strandgeneralplanen vunnit laga kraft fortsätter byggandet på byggplatsen en-
ligt markägarnas tidtabell.
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Fem av byggplatserna har byggts, fem är obebyggda.

8.  BEDÖMNING AV STRANDGENERALPLANENS KONSEKVENSER

8.1 Konsekvenser för miljön
Mängden fri strand minskar inte. I och med planändringen flyttas fyra byggplatser
från ön till fastlandet till en miljö där fritidsboende planlagts tidigare. Gränserna för
byggplatsen på fastigheten 322-526-1-107 har justerats utifrån de befintliga bygg-
naderna. Ändringarna har inga konsekvenser för miljön.

Planändringen ändrar inte den totala byggrätten om man jämför med den plan
som ska ändras.

Planändringen har inga konsekvenser för vattensystemet eller trafiken. Näset, som
ligger på fastlandet, får fyra nya byggplatser för fritidsbostäder jämfört med den
gällande planen. Byggplatserna har flyttats till ett område som har en vägförbin-
delse. På motsvarande sätt minskar antalet byggplatser på Finnsjö med fyra. Det
finns inga vägar på ön. Stranden har en bättre kvalitet och form i det område
som byggplatserna har flyttats till jämfört med det område som byggplatserna
har flyttats från.

Vid behandlingen av avloppsvattnet ska miljömyndighetens anvisningar iakttas.

Området har inga särskilda naturvärden.

Det finns inte heller några kulturhistoriskt viktiga objekt i området.

8.2 Övriga konsekvenser
Planen kan inte anses ha några andra konsekvenser.

9.  PLANERINGSSKEDEN

9 1. Utkastskedet
- planutkastet och programmet för deltagande och bedömning färdigställdes

27.9.2018
- kommunens tekniska nämnd beslöt att aktualisera planen __.__.2018, § __
- en kungörelse om aktualiseringen av planen publicerades på kommunens

anslagstavla __.__.2018. På samma gång lades programmet för deltagande
och bedömning och planutkastet fram offentligt

- s.k. hörande under beredningsskedet (MBL 62 §) anordnades genom att
planutkastet lades fram för tiden __.__ - __.__.2018.

Bilaga 1: Program för deltagande och bedömning

9.2 Förslagsskedet
- tekniska nämnden beslöt att lägga fram planen offentligt __.__.2018, §
- behövliga begäranden om utlåtanden
- planförslaget var framlagt __.__. - __.__.2018
- tekniska nämnden godkände planförslaget och beslöt att för kommunstyrel-

sen föreslå godkännande av ändringen av strandgeneralplanen __.__.2018,
§ __



KIMITOÖN, Sweco Ympäristö Oy 12
ÄNDRING AV VÄSTANFJÄRDS STRANDGENERALPLAN 2018

9.3 Godkännande
- Kommunstyrelsen godkände ändringen av strandgeneralplanen

__.__.2019, § __
- Kommunfullmäktige godkände ändringen av strandgeneralplanen

__.__.2019, § __
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PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING
Ändringen av strandgeneralplanen utarbetas som en generalplan med rättsverkningar i
enlighet med 42 § i markanvändnings- och bygglagen.

1 PLANERINGSOMRÅDE
Det område av strandgeneralplanen som ska ändras är beläget på ön Finnsjö och på Nä-
set, ungefär fem kilometer söderut från tätorten Västanfjärd. Från området är avståndet
till Kimitoöns centrum cirka 20 kilometer.

Bild 1: Planområdets läge (området inramat med rött i nedre kanten av bilden).

2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANERINGEN

2.1 PLANLÄGGNINGSSITUATION

Landskapsplanering
Miljöministeriet fastställde Egentliga Finlands landskapsplan 20.3.2013.

I landskapsplanen har planområdet anvisats som ett jord- och skogsbruks-/frilufts-/rekreat-
ionsområde (MRV).

I landskapsplanen hör planområdet beträffande dimensioneringen av fritidsboendet till del-
område 2, där dimensioneringsnormen för strandbyggande är 5-7 fbe/km och kravet på
strand som anvisas för annat är fritidsboende är 40 %.
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Bild 2: Utdrag ur Egentliga Finlands landskapsplan

Generalplanering

Den första strandgeneralplanen för Västanfjärd godkändes 28.4.1998. Denna plan har
sedermera ändrats.

Västanfjärds kommun beslöt 3.5.2004 att ändra strandgeneralplanen till behövliga delar.
Det hade uppdagats behov av att ändra användningsändamålet för byggnader, flytta
byggplatser och göra andra justeringar.

Den gällande ändringen av Västanfjärds strandgeneralplan godkändes 13.3.2006.
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Bild 3: Utdrag ur den gällande strandgeneralplanen

Detaljplanering
Ingen detaljplan har utarbetats för området.

Stranddetaljplanering
Ingen stranddetaljplan har utarbetats för området.

2.2 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Planändringen berör huvudsakligen tre fastigheter:
- Talludden 322-526-1-107, privat markägare
- Näset 322-538-1-146, privat markägare
- Skärglo 322-526-1-117, privat markägare

Fastigheten Skärglos 322-526-1-117 grannfastighet Talludden 322-526-1-116 inkluderas i
planändringen eftersom det RA-område som ska ändras sträcker sig även till denna fastig-
het. Fastigheten Talludden 322-526-1-116 är privatägd.

2.3 BYGGNADSSITUATION

Följande byggnader finns på planändringsområdet:

Talludden 322-526-1-107
- fritidsbostad, 36 m2

- bastu, 25 m2

- ekonomibyggnad 20 m2

Näset 322-538-1-146
- två fritidsbostäder
- ekonomibyggnader (3 st.)
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Skärglo 322-526-1-117
- ekonomibyggnad (enligt terrängkartan)

Talludden 322-526-1-116
- fritidsbostad 43 m2

- bastu 12 m2

2.4 GJORDA BASUTREDNINGAR

De viktigaste kulturhistoriskt värdefulla områdena och objekten samt skyddsområdena
och skyddsobjekten har utretts i Egentliga Finlands landskapsplan. Därutöver grundar sig
ändringen på de basutredningar som gjordes när den första strandgeneralplan utarbeta-
des för Västanfjärd samt på uppgifter från miljöförvaltningens, landskapsmuseums land-
skapsmuseets och Museiverkets tjänster.

Utifrån en diskussion med kommunens planläggningsmyndighet och NTM-centralens re-
presentant har det i början av planarbetet gjorts en basinventering av naturvärdena i de
områden som ska anvisas för byggande. Utredningens terrängbesök har gjorts i juni-au-
gusti 2018.

2.5 DIMENSIONERINGEN AV BYGGRÄTTEN I STRANDOMRÅDENA

Byggrätten har dimensionerats i den strandgeneralplan som gäller i området.

Genom planändringen flyttas fyra byggplatser i den gällande planen från ön Finnsjö till
Näset. Antalet byggplatser är oförändrat.

2.6 ÖVRIGA UTGÅNGSPUNKTER

Byggrätten på byggplatserna anvisas i enlighet med gällande ändring av strandgeneral-
planen för Västanfjärd.

Preliminära mål
Målet är att utarbeta en ändring av strandgeneralplanen för Västanfjärd i fråga om fastig-
heterna Talludden 322-526-1-107, Näset 322-538-1-146 och Skärglo 322-526-1-117. I
området gäller Västanfjärds strandgeneralplan som godkändes 13.3.2006.

Målet med planändringen är att flytta fyra byggplatser i den gällande planen från fastig-
heten Skärglo 322-526-1-117 på ön Finnsjö till fastigheten Näset 322-538-1-146 på Nä-
set. I fråga om fastighet 322-526-1-107 är målet att ändra dimensionerna för byggplatsen
för en fritidsbostad på basis av de befintliga byggnaderna.
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Bild 4: De röda pilarna och cirklarna visar varifrån och vart byggplatserna ska flyttas.
Byggplatsen som ska justeras på fastigheten 322-526-1-107 anges med en blå cirkel.

Fastigheten Skärglos 322-526-1-117 grannfastighet Talludden 322-526-1-116 inkluderas
i planändringen eftersom det RA-område som ska ändras sträcker sig även till denna fas-
tighet. Genom planändringen ändras inte områdesreserveringarna på fastigheten Tallud-
den 322-526-1-116.

Dimensioneringen av strandbyggrätten i planändringen grundar sig på dimensioneringen i
strandgeneralplan för Västanfjärd.

3 ALTERNATIV SOM SKA UTARBETAS
På grund av planområdets snäva omfattning och planens mål kommer inga olika alternativa
utkast att utarbetas. Planändringen utarbetas i samarbete med kommunens planläggnings-
och byggnadslovsmyndighet med utgångspunkt i markägarens mål och planer. På det sät-
tet tas området som helhet, naturen och de landskapsmässiga värdena i beaktande på
bästa sätt.

4 KONSEKVENSER SOM SKA BEDÖMAS
I anslutning till planeringen bedöms följande konsekvenser av planen:

- ekonomiska konsekvenser
- trafikmässiga konsekvenser
- miljökonsekvenser (naturen, landskapet, jordmånen, vattenområdena).
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5 INTRESSENTER
Utifrån en preliminär granskning är intressenterna följande:

Markägare och invånare
- markägarna i det område som ska planläggas
- markägarna i närområdena

Kommunens förvaltningar
- bygg- och miljötillsynsnämnden
- tekniska nämnden

Myndigheter
- Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (områdesanvändning, natur-

skydd)
- Egentliga Finlands förbund (landskapsplanering)
- Egentliga Finlands landskapsmuseum

Förteckningen över intressenter kompletteras vid behov.

6 ARBETSSKEDEN, DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN

6.1 UTKASTSKEDET

- planutkastet och programmet för deltagande och bedömning färdigställdes 27.9.2018
- kommunens tekniska nämnd beslöt att aktualisera planen __.__.2018 (§ __)
- en kungörelse om aktualiseringen av planen publicerades på kommunens anslags-

tavla __.__.2018. På samma gång lades programmet för deltagande och bedömning
och planutkastet fram offentligt

- s.k. hörande under beredningsskedet (MBL 62 §) anordnades genom att planutkastet
lades fram för tiden __.__ - __.__.2018.

6.2 FÖRSLAGSSKEDET
- tekniska nämnden beslöt att lägga fram planen offentligt __.__.2018, § ___
- behövliga begäranden om utlåtanden
- planförslaget var framlagt _.__. - __.__.2018
- tekniska nämnden godkände planförslaget och beslöt att för kommunstyrelsen föreslå

godkännande av ändringen av strandgeneralplanen __.__.2018, § __

6.3 GODKÄNNANDE
- Kommunstyrelsen godkände ändringen av strandgeneralplanen __.__.2019, § __
- Kommunfullmäktige godkände ändringen av strandgeneralplanen __.__.2019,§ __

7 MER INFORMATION
Mer information i frågor som gäller utarbetandet av strandgeneralplanen ges av

Kimitoöns kommun
Planläggningsarkitekt Kirsti Virkki
telefon (02) 4260 880, 040 670 0601
e-post  kirsti.virkki@kimitoon.fi
adress Vretavägen 19, 25700 KIMITO
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Konsult som utarbetar planen:
Sweco Ympäristö Oy
Lantmäteriingenjör Petri Hautala
telefon 010 2414 407
e-post petri.hautala@sweco.fi
adress Nylandsgatan 19 A, 20701 Åbo

Åbo, 12.11.2018
Sweco Ympäristö Oy

Petri Hautala Elisa Malin
lantmäteriingenjör kartläggare

mailto:petri.hautala@sweco.fi
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KEMIÖNSAAREN NÄSETINNIEMEN SUUNNITTELUALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS

Suomen Luontotieto Oy

1. Johdanto
Kemiönsaaren kunta/Greger Lindholm tilasi kesäkuussa 2018 Suomen Luontotieto Oy:ltä Ke-
miönsaaren Västänfjärdin alueella sijaitsevan Näsetin niemen alueelle sijoittuvan rantayleis-
kaavan muutosalueen luontoarvojen perusselvityksen. Selvitys liittyy kaavoitushankkeen 
ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyviin perusselvityksiin. Tehtävän yhteys-
henkilönä on tilaajan puolella toiminut kaavoitusarkkitehti Kirsti Virkki ja Suomen Luontotie-
to Oy:ssä Jyrki Matikainen.

2. Aineisto ja menetelmät
Tutkimusalueelta (karttaliite 1) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luonto-
tyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29§), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinym-
päristöt (1996/1093, 10§) ja Vesilain (Vesilaki 587/2011) suojelemat pienvesikohteet, kuten 
lähteet ja purot. Selvitys sisälsi myös uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä (Raunio
ym. 2008) koskevan tarkastelun. Inventointi toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien
inventointiohjeen (Pääkkönen 2000) mukaisesti.

Alueelle tehtiin kaksi maastokäyntiä, joista ensimmäisellä kerralla 7.6 selvitettiin alueen 
pesimälinnustoa ja elokuun alun käynnillä kasvillisuutta ja luontotyyppejä. Kartoituslasken-
tamenetelmällä tehty pesimälinnustoselvitys koski EU:n Lintudirektiivin liitteen I pesimälajeja 
ja kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Tiainen ym. 2015) mainittuja lintulajeja. Peruslin-
nustoa ei inventoitu. Samalla käyntikerralla tehtiin jätöshavainnointimenetelmään perustuva 
liito-oravaselvitys. 

Selvityksen maastotöistä vastasi FM, biologi Jyrki Matikainen Suomen Luontotieto Oy:stä. 
Raportin taittoi Eija Rauhala (tmi Eija Rauhala). Selvityksessä käytetyn karttamateriaalin luo-
vutti tilaaja käyttöömme. Ennen maastoinventointia selvitettiin, onko alueelta olemassa aiem-
min julkaistua luontotietoa. Kansallisessa uhanalaisrekisterissä ei ole havaintoja uhanalaisesta
lajistosta suunnittelualueella.

Alueen pohjoisreunassa on avohakkuualue
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Suomen Luontotieto Oy

3. Tutkimusalue
Tutkimusalue (karttaliite 1) sijaitsee Kemiönsaaren pääsaarella Västanfjärdin taajaman etelä-
puolella.  Koko suunnittelualue on, rakennettua tonttia ja rantavyöhykettä lukuun ottamatta, 
hoidettua talousmetsää, jossa on tehty avohakkuita ja puuston harvennusta viimeisen parin 
vuoden aikana. Niemen kärkeen on tehty uusi tie, jonka reunoille ei ole vielä levinnyt kasvil-
lisuutta. Peltoa tai suota ei alueella ole. Tutkimusalueeseen kuuluu myös erillinen, kahden jo 
rakennetun tontin väliin jäävä tontti Näsetin niemen eteläpuolella (Karttaliite 2).

Luonnonmaantieteellisesti alue kuuluu hemiboreaaliseen vyöhykkeeseen, jota myös tam-
mivyöhykkeeksi kutsutaan. Tälle vyöhykkeelle ovat tyypillisiä jalopuulehdot sekä runsaslaji-
set niityt. Vaikka alueella kasvaa muutamia tammen (Quercus robur) taimia, ei jalopuulehtoja 
tai pähkinälehtoja suunnittelualueella esiinny.

4. Tulokset
4.1 Alueen yleiskuvaus ja luontotyypit
Näsuddenin kärkeen menevän tien pohjoispuoleinen alue on kallioista kangasmaastoa. Puus-
to on mäntyvaltaista (Pinus sylvestris), mutta notkopaikoissa kasvaa myös hieman runsaam-
min kuusta (Picea abies). Alue on harvettu ja lehtipuuta sekä aluspuustoa on niukasti. Niukka 
pensaskerros koostuu muutamista katajista (Juniperus communis). Metsätyyppi on kallioisil-

Rannanpuolella puusto on 
mäntyvaltaista ja maasto 
kallioista
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la kohdilla karua puolukkatyypin tai kanervatyypin kangasta ja notkelmissa ja rinnealueella 
mustikkatyypin kangasta. Rantaan laskevan kallioisen rinteen yläpuolella on muutama pie-
nialainen, sammalten peittämä avokalliolaikku, jossa ei kuitenkaan, muutamaa ahosuolahei-
nää (Rumex acetosella) lukuun ottamatta, esiinny kallioketojen putkilokasvilajistoa.

Niemen pohjoisosan rinnemaastossa on pieni tuore avohakkuualue, jossa kasvillisuus on 
pioneerivaiheessa ja heinävaltaiseen lajistoon kuuluu runsaana kasvaneet metsäkastikka (Ca-
lamagrostis arundinacea) ja metsälauha (Deschampsia flexuosa). Alueella on myös runsaasti 
juurivesoista kasvuun lähteneitä haavan (Populus tremula) taimia. Avohakkuun alarinteessä 
on laaja sananjalkakasvusto (Pteridium aquilinum). Hakkuualueella on runsaasti lahopuuta 
hakkuutähteiden muodossa.

Avohakkuun kohdalla rantaan on jätetty hakkaamaton noin 10 metrin levyinen puustoi-
nen suojavyöhyke. Puusto koostuu kuusista, hieskoivuista (Betula pubescens), tervalepis-
tä (Alnus glutinosa) ja muutamasta hieman kookkaammasta pihlajasta (Sorbus aucuparia). 
Näillä kohdin puusto ulottuu käytännössä rantaan asti ja varsinainen rantavyöhyke on hyvin 
kapea. Koko ranta-aluetta reunustaa epäyhtenäinen ja harva järviruokokasvusto (Phragmites 
australis). Järviruon seassa kasvaa uposkasvina ahvenvitaa (Potamogeton perfoliatus)

Näsuddenin kärkeen menevän tien eteläpuoleinen kahden kallion välinen sola on avo-
hakattu ja vain rantaan on jätetty kapea tervalepistä ja rauduskoivuista muodostunut puus-
toinen alue. Alueen kasvillisuus on palautumassa avohakkuun jäljiltä ja aluskasvillisuuden 
valtalajisto muodostuu pioneerilajeista kuten metsäkastikasta. Avohakkuun pohjoisreunalla 
on kookas tammikelo (kuva), jossa kasvaa yksivuotiasta rikkikääpää (Laetiporus sulphureus). 
Muuten tien eteläpuolen luontoarvot ovat vähäoset.

Niemen keskiosassa puus-
to on nuorta ja mäntyval-
taista
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Tutkimusalueeseen kuuluu 
myös erillinen, kahden jo raken-
netun tontin väliin jäävä tontti Nä-
setin niemen eteläpuolella. Tontin 
mantereenpuoleinen osuus on 
harvettua sekametsää, jossa puus-
toon kuuluu männyn ja kuusen 
lisäksi myös jonkin verran haapaa 
ja rauduskoivua. Metsätyyppi on 
mustikkatyypin tuoretta kangasta, 
jossa valtalajistoon kuuluu mus-
tikka, sananjalka ja metsälauha. 
Pensaskerros on poistettu harven-
nushakkuiden yhteydessä. Har-
vennetulla alueella on runsaasti 
lahopuuta hakkuutähteiden muo-
dossa. Rannan tuntumassa on 
rantaviivaan päättyvä reilun aarin 
kokoinen tasainen kalliorinne. Rin-
ne on poronjäkälien ja sammalten 
peittämä, eikä kohteella esiinny 
kallioketojen lajistoa muutamaa 
ahosuolaheinää ja kalliohatikkaa 
(Spergula morisonii) lukuun otta-
matta. Rantavyöhyke on alueella 
melko kapea ja rantaa reunustaa 
noin 10 metrin levyinen harvah-
ko järviruokoreunus. Kalliorinteen 
pohjoisreunassa kasvaa näyttävä 
paksuoksainen mänty.

Rantaviivaa alueen eteläpuoleisella tontilla

Yleiskuva erillisestä Näsetin niemen eteläpuolella sijait-
sevasta tontista
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4.2 Liito-oravaselvitys
4.2.1 Johdanto
Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten 
erityisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 
2010) laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on vai-
kea tarkasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimeisen 
vuosikymmenen aikana jopa 30 %. Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä Luontodirektii-
vin 12 artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä 
heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, mikäli lajin 
suojelutaso säilyy suotuisana.

4.2.2 Käytetty menetelmä
Suunnittelualueella tehty liito-oravaselvitys toteutettiin etsimällä lajin syönnöksiä ja mahdol-
lisia virtsamerkkejä. Samalla alueelta haettiin mahdollisia pesä- ja päivälepokoloja. Alueelta 
tutkittiin kaikkien suurikokoisempien puiden tyvet liito-oravan syönnösten ja virtsamerkkien 
löytämiseksi. Liito-oravan jättämät virtsamerkit värjäävät erityisesti haapojen epifyyttisam-
maleet keltaisiksi ja tuoksuvat voimakkaasti läheltä nuuhkaistessa. Koko alueelta etsittiin 
liito-oravan jättämiä syönnöksiä ja muita ruokailujälkiä. Lajin suosimien ruokailupuiden alta 
löytyy silmuja ja oksankärkiä ja kesäaikana myös pureskeltuja lehtiä, joita kertyy joskus run-
saastikin puiden alle. 

4.2.3 Tulokset
Alueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravan esiintymisestä, eikä alueella ole lajille tyypillistä 
elinympäristöä. Lajin tilapäinen esiintymienkin alueella on epätodennäköistä alueen ympä-
ristön epäedullisuuden vuoksi

Alueella ei esiinny liito-oravia
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4.3 Pesimälinnustoselvitys
4.3.1 Alueella pesivät /havaitut Lintudirektiivin (Council Directive 79/409/ETY) 
liitteen I pesimälajit
Alueella ei havaittu Lintudirektiivin liitteen I pesimälajeja. Alue kuuluu kuitenkin ainakin 
merikotkan ja kalasääksen saalistusalueisiin ja mahdollisesti myös laajan elinpiirin omaavan 
palokärjen reviiriin. Mikään näistä lajeista ei pesi suunnittelualueella.

4.3.2 Alueella pesivät /esiintyvät kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Tiainen ym. 
2015) mainitut lintulajit
Alueella ei havaittu kansallisessa uhanalaisluokituksessa mainittuja lintulajeja. Alue kuuluu 
todennäköisesti kuitenkin uhanalaisluokituksessa vaarantuneeksi luokitellun töyhtötiaisen 
talvireviiriin. Vaikka laji on paikkalintu sen talvireviiri voi olla hyvin laaja, ja laji on edelleen 
melko yleinen Kemiönsaaren kallioisilla metsäalueilla.

5. Yhteenveto
Rantayleiskaavan muutosalueella tai sen lähiympäristössä ei esiinny Luonnonsuojelulain 
(Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29§) 29 § mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, eikä Metsä-
lain (1996/1093, 10§) määritelmät täyttäviä erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Alueella ei 
ole Vesilain (Vesilaki 587/2011) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä. Alueella ei esiinny silmäl-
läpidettäviä tai uhanalaisia luontotyyppejä. Perinnemaisemakohteita tai perinnebiotooppeja 
ei alueella esiinny, ja alueen kasvilajisto on niukkaa eikä vaateliaita lajeja esiinny. Alueella ei 
ole liito-oravalle sopivaa elinympäristöä eikä viitasammakoille soveliaita kutupaikkoja. Alu-
een pesimälinnustoon ei kuulu EU:n Lintudirektiivin liitteen I pesimälajeja tai kansallisessa 
uhanalaisluokituksessa mainittuja lintulajeja. Alueella ei ole sellaisia ihmisen rakenteita tai 
luonnonkoloja, jotka sopisivat lepakoiden talvehtimispaikoiksi. Alueelle suunniteltu rakenta-
minen ei estä eliöiden liikkumista eikä luo ekologisia esteitä.

Alueella on pieni sammalten peittämä avokalliolaikku rannan tuntumassa
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