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1. Bas- och identifikationsuppgifter 

1.1. Identifikationsuppgifter 

KIMITOÖNS KOMMUN 

KAXJÄLA STRANDDETALJPLAN, ÄNDRING 2 

 

Ändring av stranddetaljplanen gäller: 

Fastigheterna Skarpkulla 322-499-4-6 och Bergkulla 322-499-4-57 

 

Stranddetaljplanens omfattning gäller: 

Fastigheten Bergkullas samfällda vattenområde 322-499-876-7 

 

Genom stranddetaljplanen och ändringen av stranddetalj-

planen bildas: 

Kvarter 6, jord- och skogsbruksområde, område för småbåtshamn 

samt vattenområde. 

 

Planeringsorganisation 

Pasi Lappalainen från Nosto Consulting Oy (Åbo) har ansvarat för 

utarbetandet av ändringen och utvidgningen av stranddetaljpla-

nen. FlexiTon Informáciotechnologiai Kft (Budapest, Ungern) har 

gjort de tekniska ritningarna. 

Behandlingsskeden 

Anhängiggörandet av planarbetet kungjordes 3.5.2018 

Programmet för deltagande och bedömning och  

planutkastet var framlagda till påseende  3.5 – 4.6.2018. 

Planförslaget var framlagt till påseende __.__.2018 – __.__.2018 

Kommunfullmäktige godkände planen __.__.2018 

1.2. Planområdets läge 

Planområdet är beläget i Kaxjäla på Kimitoön, cirka 13 kilometer 

sydvästerut från tätorten Dalsbruk. Det finns en fast vägförbindelse 

till området. 

I programmet för deltagande och bedömning ingår en karta över 

läget (bilaga 2). 
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1.3. Planens syfte 

Målet med den stranddetaljplaneändring som ska utarbetas är att 

flytta/justera 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 konsekven-

ser på riks- eller landskapsplanet. 
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2. Utga ngspunkter 

2.1. Utredning om förhållandena i planeringsområdet 

En allmän beskrivning av området 

Planeringsområdet utgörs av fastigheterna Skarpkulla 322-499-4-

6 och Bergkulla 322-499-4-57 samt Bergkullas samfällda vatten-

område 322-499-876-7. 

Planområdets areal uppgår till ca 6,8 hektar. Den verkliga strand-

linjen är sammanlagt cirka 540 meter och den omräknade strand-

linjen cirka 510 meter. 

Naturmiljö 

Terrängen i planeringsområdet är för skärgården typisk klippig 

skogsmark. Man känner inte till att det skulle finnas särskilda na-

turvärden i området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från sydvästra delen av planområdet mot söder. Till vänster syns vassrug-

garna utanför fastighet 322-499-4-6 och i mitten Gåsholmen. 
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I planområdet finns inga värdefulla landskapsområden av riksin-

tresse eller landskapsintresse. 

Den byggda miljön och landskapet 

Två fritidsbostäder med ekonomibyggnader har uppförts i plane-

ringsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fritidsbostad på fastigheten 322-499-4-6 

Vy från nordvästra delen av planområdet mot väster.  
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I näromgivningen kring planeringsområdet finns det fritidsbebyg-

gelse. 

Teknisk försörjning 

Vattenförsörjningen anordnas fastighetsvis. Hushållsvatten tas 

från en borrbrunn. Grått avloppsvatten avleds via sedimenterings-

brunnar till marken. Toalettvatten avleds till en sluten tank. 

Området är anslutet till elnätet. 

Trafik 

Till det området färdas man via förbindelseväg 1830. Den interna 

trafiken i planområdet sker över enskilda vägar. 

Fritidsbostad på fastigheten 322-499-4-57 

Ekonomibyggnader på fastigheten 322-499-4-6 
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Fornlämningar 

Man känner inte till några fornlämningar i planområdet. 

Markägoförhållanden 

Planeringsområdet är i privat ägo. 

2.2. Planeringssituation 

Landskapsplan 

Miljöministeriet fastställde landskapsplanen för Egentliga Finland 

20.3.2013. 

Planområdets ungefärliga läge i landskapsplanen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I landskapsplanen är planeringsområdet ett jord- och skogsdomi-

nerat område som har ett speciellt utvecklingsbehov beträffande 

rekreation och turism (MRV). 

Källa: Landskapsplanekarta 
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Planeringsområdet hör till delområde 2 för dimensioneringen av fri-

tidsbebyggelse, dvs. 5–7 fbe/km och 40 % fri strand. 

 

 

 

Egentliga Finlands etapplandskapsplan för tätorternas markan-

vändning, service och trafik godkändes 11.6.2018 och landskaps-

styrelsen har genom ett beslut 27.8.2018 förordnat att planen ska 

träda i kraft innan den vunnit laga kraft. Etapplandskapsplanen har 

inga beteckningar i planändringsområdet. 

Planområdet i etapplandskapsplanen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalplan 

Det finns ingen gällande generalplan för området. Den av Drags-

fjärds kommunfullmäktige 1.4.2003 godkända och 6.6.2003 laga 

kraft vunna stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds västra skär-
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gård är i kraft i omgivningen kring planeringsområdet. Enligt plan-

beskrivningen har inga områden med strandplaner inkluderats i 

strandgeneralplanen, men dessa områden har avgränsats och mar-

kanvändningsreserveringarna ritats in på plankartan för att förtyd-

liga situationen beträffande markanvändningen i hela området och 

planeringen av den. 

Stranddetaljplan 

I största delen av planeringsområdet gäller ändringen av Kaxjäla 

stranddetaljplan, som godkändes av Kimitoöns kommunfullmäk-

tige 17.11.2010 och trädde i kraft 31.12.2010. I samband med 

ändringen av stranddetaljplanen utarbetades en ändring av strand-

delgeneralplanen för Dragsfjärds västra skärgård, i vilken två 

byggrätter flyttades till planområdet (till fastigheten 322-499-4-

57). 

I den gällande planen är planområdet ett kvartersområde för fri-

tidsbostäder (RA), småbåtshamn (LV) samt jord- och skogsbruks-

område (M). Det finns tre byggplatser för fritidsbostäder på plan-

området, med en total byggrätt på 240 m2 vardera. Därmed uppgår 

byggrätten i planområdet till sammanlagt 720 m2. På jord- och 

skogsbruksområdet får därtill uppföras byggnader som tjänar jord- 

och skogsbruk samt samhällsteknisk försörjning. 
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Utdrag ur den stranddetaljplan som ska ändras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnadsordning 

Kimitoöns kommuns byggnadsordning godkändes av kommunfull-

mäktige 10.12.2008. 

Enligt byggnadsordningen gäller följande: 

- På en byggplats för fritidsändamål får byggas ett fritidshus, gäst-

stuga 25 m², bastu 25 m² och ekonomibyggnader, den totala bygg-

rätten är 240 m² våningsyta. Antalet våningar och våningsytan ut-

räknas enligt miljöministeriets anvisningar. 

Den tillåtna våningsytan per byggplats får utgöra högst 15 % av 

byggplatsens areal. 

- Vid byggande på strandområden skall byggnadernas höjdläge, 

utformning, fasadmaterial och färgsättning särskilt beaktas. Bygg-

nad bör placeras så att strandens naturliga profil inte störs och så 

att avloppsvattenbehandlingen kan lösas. 

På byggplatsen skall strandzonens växtlighet huvudsakligen beva-

ras och endast gallring tillåtas. Terrängen bör hållas i naturenligt 

tillstånd.  
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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. 

Byggnadsordningen har ingen bindande rättsverkan i planerings-

området. 

Utredning om moderfastighet  

Eftersom inga nya byggplatser anvisas i samband med planänd-

ringen behöver ingen utredning om moderlägenheten göras. 

Naturinventering 

Eftersom inga nya byggplatser anvisas i samband med planänd-

ringen behöver ingen naturinventering göras. 

Det gamla byggnadsbeståndet 

Man känner inte till att det i planeringsområdet skulle finnas sådant 

gammalt byggnadsbestånd som särskilt bör tas i beaktande vid 

planläggningen. 

Planens baskarta 

Planens baskarta (1:2000) uppfyller kraven på en baskarta enligt 

markanvändnings- och bygglagen. Baskartan godkändes 

24.4.2018 (stadsgeodet Daniel Backman, Pargas stad). 

Byggförbud 

Inga byggförbud har utfärdats i planområdet. 
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3. Olika skeden i planeringen 

3.1. Behovet av en detaljplan och planeringsstarten 

Planläggningsarbetet har startats på markägarnas initiativ. 

3.2. Deltagande och samarbete 

Samarbete med myndigheterna 

Behövliga myndighetsutlåtanden har begärts om planutkastet. 

Intressenter och aktualisering samt planutkastet 

I programmet för deltagande och bedömning ingår en lista på in-

tressenterna (PDB, bilaga 2). 

Tekniska nämnden beslöt att anhängiggöra planändringen 

24.4.2018 § 40. Att planändringen gjorts anhängig meddelades in-

tressenterna per brev samt genom en kungörelse 3.5.2018. 

Programmet för deltagande och bedömning och det 5.4.2018 da-

terade planutkastet var framlagda till påseende under tiden 3.5–

4.6.2018 på anslagstavlan i Kimito kommunkansli (tekniska kon-

toret) och på kommunens webbplats. 

Under framläggningstiden inkom två åsikter om planutkastet. 

Dessutom gav Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Fin-

land (NTM-centralen) ett utlåtande (utlåtandet och anmärkning-

arna, se bilaga 4). Egentliga Finlands förbund har meddelat att man 

inte behöver begära förbundets utlåtande om planprojektet. 

Plankonsultens bemötande av åsikterna och utlåtandet: 

NTM-centralen i Egentliga Finlands utlåtande (3.7.2018) 

Utifrån utlåtandet finns det inget behov av att göra ändringar eller 

tillägg i planen. 

Ann-Kristin Borg-Lundströms och Jan Lundströms åsikt 

(23.5.2018) 

I planområdet finns det enligt tidigare gjorda utredningar inga sär-

skilda naturvärden eller arter som bör tas i beaktande vid utarbe-

tandet av planändringen. Inte heller utifrån de utlåtanden som in-

kommit om planutkastet känner man till att planlösningen skulle 
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ha särskilda skadliga konsekvenser för naturmiljön. På basis av ut-

låtandet från miljöskyddsenheten vid Närings-, trafik- och miljö-

centralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) faller Skeppholmens 

flada inte inom planändringsområdet och de övriga fladorna nära 

planområdet är inte i naturligt tillstånd. NTM-centralen har inget 

att anmärka på stranddetaljplanen med hänsyn till vattenlagen, 

och bygg- och miljötillsynsnämnden i Kimitoöns kommun har inte 

heller haft något att anmärka på planförslaget. Därmed kan man 

inte bedöma att planlösningen skulle ha särskilda negativa konse-

kvenser för naturmiljön. 

Carl-Henrik Blyhs och Carita Starks åsikt (31.5.2018) 

Planlösningen gör det möjligt att ändra det på plankartan angivna 

klippområdet till ett vattenområde, men om ett eller flera tillstånd 

från vattendomstolen behövs för åtgärden, ska de behandlas som 

processer som är separata från stranddetaljplanen. Planen tar inte 

närmare ställning till åtgärdens art eller till mer exakta planer för 

muddring eller andra behövliga åtgärder. 

Såsom konstaterats i planbeskrivningen är ett mål för planarbetet 

att utreda om det finns förutsättningar för muddring på fastigheten 

Skarpkullas område. Ett viktigt sätt att utreda vilka muddringsför-

utsättningar som planen skulle möjliggöra är att begära utlåtanden 

om planlösningen av tillbörliga myndigheter. I de utlåtanden som 

inkommit under planarbetet och om planutkastet har det inte fram-

kommit särskilda skäl till varför muddring inte skulle kunna genom-

föras. 

Om vattenhushållningsprojekt föreskrivs i vattenlagen. Projekt ska 

genomföras så att allmänna eller enskilda intressen inte kränks på 

ett sätt som kan undvikas. Enligt vattenlagen krävs för ett vatten-

hushållningsprojekt tillstånd av tillståndsmyndigheten (regionför-

valtningsverket), om det kan ändra vattendragets läge, djup, vat-

tenstånd, vattenföring, strand eller vattenmiljö eller grundvattnets 

kvalitet eller mängd och om förändringen medför andra konsekven-

ser som nämns i 3 kap. 2 § i vattenlagen. Regionförvaltningsver-

kets tillstånd ska alltid sökas för muddring i ett vattenområde, om 

mängden muddermassa överstiger 500 kubikmeter. Även om ett 

projekt inte skulle kräva tillstånd, ska en anmälan om det göras till 

den statliga tillsynsmyndigheten (NTM-centralen). På basis av en 

sådan anmälan kan behovet av tillstånd prövas från fall till fall. 

Tillstånd krävs om åtgärden kan orsaka sådana olägenheter som 

nämns i vattenlagen. 
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Var muddermassorna ska placeras behöver inte styras i planen. 

Om placering av muddermassa föreskrivs i vattenlagen. 

De åtgärder som möjliggörs i planen förbättrar vattenomsättningen 

och strömningen i området och förebygger att vattenområdet 

växer igen av vass. 

Egentliga Finlands landskapsplan är i kraft i området. I landskaps-

planen presenteras principerna för områdesanvändningen och 

samhällsstrukturen och anvisas områden som är nödvändiga för 

utvecklandet av landskapet. Landskapsplanen styr utarbetandet 

och ändringar av detaljplaner (och stranddetaljplaner), om ett om-

råde inte har någon gällande generalplan. I landskapsplanen är 

planändringsområdet en del av ett vidsträckt jord- och skogsbruks-

/frilufts-/rekreationsområde (MRV). Enligt planbestämmelsen kan 

områdena utöver jord- och skogsbruk även anvisas för fritidsbo-

ende och turism- och friluftsverksamhet. Områdena kan även ut-

nyttjas för både friluftsliv och som strövområden enligt allemans-

rätten och begränsat för fast bosättning av glesbebyggelsekarak-

tär. I planändringen har området anvisats för fritidsboende och 

som ett jord- och skogsbruksområde samt beträffande vattnet som 

ett vattenområde, och planlösningen är förenligt med landskaps-

planens mål. 

I planområdet finns det enligt tidigare gjorda utredningar inga sär-

skilda naturvärden eller arter som bör tas i beaktande vid utarbe-

tandet av planändringen. Inte heller utifrån de utlåtanden som in-

kommit om planutkastet känner man till att planlösningen skulle 

ha särskilda skadliga konsekvenser för naturmiljön. På basis av ut-

låtandet från miljöskyddsenheten vid Närings-, trafik- och miljö-

centralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) är fladorna nära 

planområdet inte i naturligt tillstånd. 

Vid konsekvensbedömningen som ingår i planbeskrivningen har 

man bedömt planlösningens centrala konsekvenser för landskapet 

och miljön. Beträffandet området som ska ändras till ett vattenom-

råde bedömer man att landskapet förändras vid genomförandet av 

planen och den ändring som planen möjliggör på så vis, att land-

skapsbilden blir mer öppen vi det nuvarande smala klippområdet. 

Eventuella muddringar gör att vattenomsättningen och ström-

ningen ökar framför fastigheten 322-499-4-6, vilket håller tillbaka 

vasstillväxten. 
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Planförslag 

Tekniska nämnden i Kimitoön behandlade det 29.10.2018 daterade 

planförslaget på sitt möte __.__.2018 § ___. 

Planförslaget var offentligt framlagt __.__. - __.__.2018. 

Godkännande 

(KOMPLETTERAS EFTER GODKÄNNANDESKEDET.) 
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4. Beskrivning av stranddetaljplanen 

4.1. Planens struktur 

I planen anvisas tre byggplatser för fritidsbostäder (RA), en små-

båtshamn (LV), jord- och skogsbruksområde (M) samt vattenom-

råde (W). 

I och med planändringen har RA-byggplatsernas gränser och bygg-

nadsytor justerats. Att ändra jord- och skogsbruksområdet mellan 

kvarteren 6 och 8 i den gällande stranddetaljplanen till ett kvar-

tersområde för fritidsbostäder är ändamålsenligt, eftersom områ-

det idag inte kan användas som fri strand. I planen anvisas dess-

utom mark i södra delen av fastigheten Skarpkulla 322-499-4-6 

som en del av ett område som ska ändras till vattenområde (raw-

1). 

Dimensionering 

Planområdets areal uppgår till ca 6,84 hektar. Kvarteret för fritids-

bostäder utgör ca 2,11 hektar, småbåtshamnen ca 0,01 hektar, 

jord- och skogsbruksområdet ca 4,36 hektar och vattenområdet ca 

0,36 hektar. 

En detaljerad dimensionering av planområdet visas på blanketten 

för uppföljning av detaljplanen (bilaga 1). 

Eftersom inga nya byggplatser anvisas i samband med planänd-

ringen har ingen naturinventering behövts. 

Våningsytor 

I planen anvisas högst 240 vy-m² för varje byggplats för fritidsbo-

ende, dvs. sammanlagt 720 vy-m². Planändringen medför ingen 

ändring i omfattningen av byggrätten i området. 

 

Service 

Det finns ingen service i planområdet. Den närmaste servicen finns 

i tätorten Dalsbruk på ca 13 kilometers avstånd. 
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4.2. Områdesreserveringar 

Planbeteckningarna är förenliga med miljöministeriets gällande an-

visningar. 

Plankartan, planbeteckningarna och planbestämmelserna finns 

som bilaga (bilaga 3). 

Kvartersområden 

I planen anvisas tre byggplatser för fritidsbostäder (RA). 

 

Kvarter 6 

 

Övriga områden 

Området utanför kvartersområdena består av en småbåtshamn 

(LV), ett jord- och skogsbruksområde (M) samt ett vattenområde 

(W). 

 

 

 

 

4.3. Stranddetaljplanens konsekvenser 

Konsekvenser för den byggda miljön 

Befolkningsstrukturen och -utvecklingen i området 

Vid planändringen anvisas inga byggplatser för fast boende. 

Samhällsstruktur 

Planändringen har inga särskilda konsekvenser för samhällsstruk-

turen. Vid planändringen bildas inga nya byggplatser. 
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Service 

Planen stöder sig på befintliga tjänster. 

Trafik 

Man känner inte till att planändringen skulle ha någon betydande 

effekt för trafikvolymen. Riktgivande körförbindelser har anvisats 

enligt befintliga vägar. 

Den byggda kulturmiljön och fornminnen 

Man känner inte till att det inom planeringsområdet skulle finnas 

fasta fornminnen eller värdefulla objekt i den byggda kulturmiljön. 

Rekreation 

Planlösningen påverkar inte rekreationsområdets omfattning. 

Konsekvenser för naturen och naturmiljön 

Landskapsstruktur, naturförhållanden 

Man känner inte till att planområdet skulle ha särskilda naturvär-

den, inte heller värdefulla landskapsområden av riksintresse eller 

landskapsintresse. 

I de allmänna planbestämmelserna har byggandet styrts så att det 

ska anpassas till skärgårdslandskapet. Den obebyggda delen av 

byggplatserna ska dessutom vårdas i naturligt tillstånd och trädbe-

stånd som är betydande för landskapet ska bevaras på byggplat-

serna. Planbestämmelserna säkerställer att byggandet enligt pla-

nen inte medför skadliga konsekvenser för landskapsstrukturen i 

området. 

I södra delen av området anvisas mark som del av ett område som 

ska ändras till vattenområde. Planlösningen förbättrar vattenom-

sättningen och strömningen i området och förebygger att vatten-

området växer igen av vass. Planändringen bedöms inte ha några 

särskilda negativa konsekvenser för naturmiljön. 

Att klippområdet eventuellt ändras till ett vattenområde, vilket 

möjliggör intern sjötrafik på fastighetens område, har ringa konse-

kvenser för landskapet i området. Beträffandet området som ska 

ändras till ett vattenområde bedömer man att landskapet förändras 

vid genomförandet av planändringen och efter de åtgärder som 

planändringen möjliggör på så vis, att landskapsbilden sett väster-

ifrån blir mer öppen vi det nuvarande smala klippområdet. Eventu-

ella muddringar gör att vasstillväxten i vattenområdet minskar. 
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Eventuella brytningsmassor, vilka ska placeras på markområdet, 

kan krossas så att de inte stör landskapsbilden. Ändringen bedöms 

inte för övrigt heller ha några särskilda negativa konsekvenser för 

landskapet. 

Grundvatten och mikroklimat 

Området har inte klassificerats som ett grundvattenområde. Planen 

har inga väsentliga konsekvenser för mikroklimatet. 

Mark- och berggrund 

Byggbarheten är bra i området. 

Ekonomiska konsekvenser 

Planen har inga direkta ekonomiska konsekvenser för andra än 

markägarna. 
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5. Genomfo randet av stranddetaljplanen 

5.1. Planer som styr och åskådliggör genomförandet 

Genomförandet av stranddetaljplanen styrs förutom av plankartan 

även av denna planbeskrivning. 

5.2. Genomförande och tidtabell 

Genomförandet av området kan starta när stranddetaljplanen har 

trätt i kraft genom en kungörelse. Markägarna ansvarar för genom-

förandet av stranddetaljplanen på de markområden de äger. 

5.3. Uppföljning av genomförandet 

Kimitoöns kommun ansvarar för uppföljningen och övervakningen 

av genomförandet. 

 

 

Åbo, 29.10.2018 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen 

dipl.ing. 

 



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
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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 
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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): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Kiinteistötietopalvelu, karttaote. ©MML 
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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. 

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). 
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Planområdets ungefärliga läge i landskapsplanen / Kaava-alueen suurpiir-

teinen sijainti maakuntakaavassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Källa: Landskapsplanekarta 

Lähde: Maakuntakaavakartta 
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Egentliga Finlands etapplandskapsplan för tätorternas markan-vändning, 

service och trafik godkändes 11.6.2018 och landskaps-styrelsen har genom 

ett beslut 27.8.2018 förordnat att planen ska träda i kraft innan den vunnit 

laga kraft. Etapplandskapsplanen har inga beteckningar i planändring-

sområdet. 

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihe-

maakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018 ja maakuntahallitus on päätök-

sellään 27.8.2018 määrännyt kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on 

saanut lainvoiman. Kaavamuutosalueelle ei kohdistu merkintöjä vaihemaa-

kuntakaavassa. 

Planområdet i etapplandskapsplanen / Kaava-alue vaihemaakuntakaa-

vassa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

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. 
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Utdrag ur den stranddetaljplan som ska ändras / Ote muutettavasta ranta-

asemakaavasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



Nosto Consulting Oy  11 (15) 

Kimitoöns kommun: Kaxjäla stranddetaljplan, ändring 2 
Kemiönsaaren kunta: Kaxjälan ranta-asemakaavan muutos 2 

Program för deltagande och bedömning / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.10.2018 

 
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. 

- 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. 
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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. 

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. 
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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 

 

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. 
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Förslagsskedet 

November 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 

Februari 2019: Kommunen fattar beslut om godkännande. Besvär 

över beslutet om godkännande kan anföras hos Åbo 

förvaltningsdomstol. 

 

 

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 

Marraskuu 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 

Helmikuu 2019: Kunnan hyväksymispäätös. Hyväksymistä koske-

vasta päätöksestä on mahdollista valittaa Turun hal-

linto-oikeuteen. 



Nosto Consulting Oy  15 (15) 

Kimitoöns kommun: Kaxjäla stranddetaljplan, ändring 2 
Kemiönsaaren kunta: Kaxjälan ranta-asemakaavan muutos 2 

Program för deltagande och bedömning / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.10.2018 

 

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 

Brahegatan 7, 20100 ÅBO 

 

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 

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 

mailto:pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
mailto:kirsti.virkki@kimitoon.fi
mailto:pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
mailto:kirsti.virkki@kimitoon.fi
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FÖRSLAG / EHDOTUS   29.10.2018        1:2000

Stranddetaljplanen omfattar:

Fastighet 322-499-876-7.

Ändringen av stranddetaljplanen omfattar:

Kvarter 6 och 8, båthamnsområde och jord- och skogsbruksområde.

I och med stranddetaljplanen och stranddetaljplaneändringen bildas:

Kvarter 6, båthamnsområde, jord- och skogsbruksområde och

vattenområde.

Ranta-asemakaava koskee:

Kiinteistöä 322-499-876-7.

Ranta-asemakaavan muutos koskee:

Kortteleita 6 ja 8, venevalkama-aluetta sekä maa- ja

metsätalousaluetta.

Ranta-asemakaavalla ja ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu:

Kortteli 6, venevalkama-aluetta, maa- ja metsätalousaluetta

sekä vesialuetta.

D:\Raimoki\Nosto_2012_04_Kustavi\Kaptuk_02\500px-Kustavi_vaakuna.svg.bmp

KAXJÄLA STRANDDETALJPLAN, ÄNDRING 2

KIMITOÖNS KOMMUN

KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

KEMIÖNSAAREN KUNTA
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Beteckningar och bestämmelser i stranddetaljplanen:

Kvartersområde för fritidsbostadshus med en bostad vardera.

På en byggplats är det tillåtet att uppföra en fritidsbostad, en gäststuga, en

bastu samt ekonomibyggnader som tjänar områdets användningsändamål.

Byggnadernas sammanlagda våningsyta på byggplatsen får utgöra högst

240 vy-m2. Gäststugans våningsyta får vara högst 25 vy-m2 och bastuns

högst 25 vy-m2. Förutom den separata bastun kan även  fritidsbostaden

ha en bastu.

Jord- och skogsbruksområde.

På området får uppföras byggnader som tjänar jord- och skogsbruk samt

samhällstekniskt underhåll.

Småbåtsplats.

Vattenområde.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Riktgivande gräns för byggplats.

Gräns för delområde.

Riktgivande gräns för område eller delområde.

Kvarterets nummer /  tal som anger det högsta antalet byggplatser

i kvarteret.

Byggplatsens nummer.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna,

i byggnaden eller i en del därav.

Ett bråktal framför en romersk siffra anger hur stor del av ytan av

byggnadens andra våning man för byggnadens första våning som

ligger i en sluttning får använda som utrymme som räknas in i våningsytan.

Byggnadsyta.

Del av kvartersområde för fritidsbostäder som ändras till vattenområde.

Riktgivande vägförbindelse i sambruk. Innehavarna av användningsrätten

ansvarar för förvaltningen, byggandet, underhållet och servicen av vägen.

Allmänna bestämmelser som gäller stranddetaljplaneområdet:

Tomtindelningen i planområdet är riktgivande.

Byggnaderna ska beträffande färgsättning, fasadmaterial och proportioner

anpassas till det traditionella skärgårdslandskapet. Byggnaderna ska ha

träbeklädnad i mörka nyanser. Reflekterande vägg- och takytor får inte

byggas. Den obebyggda delen av byggplatserna ska vårdas i naturligt

tillstånd och trädbestånd som är betydande för landskapet ska bevaras på

byggplatserna.

Sådant jordbyggnadsarbete och sådan trädfällning eller någon annan

härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet får inte vidtas i

stranddetaljplaneområdet utan tillstånd för miljöåtgärder som beviljats av

kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Tillstånd behövs emellertid inte för

arbeten som är nödvändiga för att genomföra stranddetaljplanen eller som

överensstämmer med ett beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd och inte för

åtgärder med ringa verkningar.

Inom området får båtskjul inte byggas i anslutning till fritidsbostäder.

Avloppsvatten som inte renats får inte avledas till vattendrag. Avloppsvatten

från fastigheter som inte hör till det allmänna avloppsnätet ska behandlas i

enlighet med gällande föreskrift. En plan för hanteringen av avloppsvattnet

på byggplatsen ska läggas fram för godkännande i anslutning till ansökan

om bygglov.

Avfall ska samlas i en behållare och transporteras till en kommunal

avfallshanteringsplats eller komposteras. Komposten ska skötas så att

den inte medför olägenheter för användningen av grannområdena eller

för vattendraget.

Baskartan har godkänts 24.4.2018

Daniel Backman

Pargas stad, Stadsgeodet
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Ranta-asemakaavamerkinnät ja -määräykset:

Yksiasuntoisten loma-asuntojen korttelialue,

jonka rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, vierasmajan, saunan

sekä alueen käyttötarkoitusta palvelevia talousrakennuksia. Rakennusten

yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikalla saa olla enintään 240 k-m2.

Vierasmajan kerrosala saa olla enintään 25 k-m2 ja saunan enintään 25

k-m2. Erillisen saunan lisäksi voi myös loma-asunnossa olla sauna.

Maa- ja metsätalousalue.

Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätaloutta sekä yhdyskuntateknistä

huoltoa palvelevia rakennuksia.

Venevalkama.

Vesialue.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelin osan ja alueen raja.

Ohjeellinen rakennuspaikan raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Korttelin numero / rakennuspaikkojen enimmäislukumäärää korttelissa

osoittava luku.

Rakennuspaikan numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan

suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan

rakennuksen toisen kerroksen alasta saa rakennuksen ensimmäisessä

rinteeseen sijoittuvassa kerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Vesialueeksi muutettava loma-asuntojen korttelialueen osa.

Ohjeellinen yhteiskäyttöinen tieyhteys, jonka hallinnoiminen, rakentaminen,

ylläpito ja huoltaminen ovat käyttöoikeuden haltijoiden vastuulla.

Ranta-asemakaava-aluetta koskevat yleiset määräykset:

Kaava-alueella on ohjeellinen tonttijako.

Rakennusten on sopeuduttava perinteiseen saaristomaisemaan

väritykseltään, julkisivumateriaaleiltaan ja mittasuhteiltaan. Rakennusten

on oltava puuverhoiltuja ja tummansävyisiä. Heijastavia seinä- ja

kattopintoja ei saa rakentaa. Rakennuspaikkojen rakentamaton osa on

hoidettava luonnonvaraisena ja rakennuspaikoilla on säilytettävä

maiseman kannalta merkittävä puusto.

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta

näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ranta-asemakaava-alueella

ilman kunnan rakennusvalvontaviranomaisen myöntämää maisematyölupaa.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita ranta-asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten

taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden

suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Alueelle ei saa loma-asuntojen yhteyteen rakentaa venevajaa.

Puhdistamattomia jätevesiä ei saa johtaa vesistöön. Yleiseen

viemäriverkkoon kuulumattomien kiinteistöjen jätevesihuolto tulee toteuttaa

kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti. Suunnitelma jätevesien

käsittelystä rakennuspaikalla on hyväksyttävä rakennuslupahakemuksen

yhteydessä.

Jätteet kerätään jätesäiliöön ja kuljetetaan kunnalliselle jätteiden

käsittelypaikalle tai kompostoidaan. Komposti on hoidettava niin, ettei

siitä aiheudu haittaa naapurialueiden käytölle eikä vesistölle.

Pohjakartta on hyväksytty 24.4.2018

Daniel Backman

Paraisten kaupunki, Kaupungingeodeetti
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KIMITOÖNS KOMMUN

Beteckningar och bestämmelser i stranddetaljplanen:

Kvartersområde för fritidsbostadshus med en bostad vardera.

På en byggplats är det tillåtet att uppföra en fritidsbostad, en gäststuga, en

bastu samt ekonomibyggnader som tjänar områdets användningsändamål.

Byggnadernas sammanlagda våningsyta på byggplatsen får utgöra högst

240 vy-m2. Gäststugans våningsyta får vara högst 25 vy-m2 och bastuns

högst 25 vy-m2. Förutom den separata bastun kan även  fritidsbostaden

ha en bastu.

Jord- och skogsbruksområde.

På området får uppföras byggnader som tjänar jord- och skogsbruk samt

samhällstekniskt underhåll.

Småbåtsplats.

Vattenområde.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Riktgivande gräns för byggplats.

Gräns för delområde.

Riktgivande gräns för område eller delområde.

Kvarterets nummer /  tal som anger det högsta antalet byggplatser

i kvarteret.

Byggplatsens nummer.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna,

i byggnaden eller i en del därav.

Ett bråktal framför en romersk siffra anger hur stor del av ytan av

byggnadens andra våning man för byggnadens första våning som

ligger i en sluttning får använda som utrymme som räknas in i våningsytan.

Byggnadsyta.

Del av kvartersområde för fritidsbostäder som ändras till vattenområde.

Riktgivande vägförbindelse i sambruk. Innehavarna av användningsrätten

ansvarar för förvaltningen, byggandet, underhållet och servicen av vägen.

Allmänna bestämmelser som gäller stranddetaljplaneområdet:

Tomtindelningen i planområdet är riktgivande.

Byggnaderna ska beträffande färgsättning, fasadmaterial och proportioner

anpassas till det traditionella skärgårdslandskapet. Byggnaderna ska ha

träbeklädnad i mörka nyanser. Reflekterande vägg- och takytor får inte

byggas. Den obebyggda delen av byggplatserna ska vårdas i naturligt

tillstånd och trädbestånd som är betydande för landskapet ska bevaras på

byggplatserna.

Sådant jordbyggnadsarbete och sådan trädfällning eller någon annan

härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet får inte vidtas i

stranddetaljplaneområdet utan tillstånd för miljöåtgärder som beviljats av

kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Tillstånd behövs emellertid inte för

arbeten som är nödvändiga för att genomföra stranddetaljplanen eller som

överensstämmer med ett beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd och inte för

åtgärder med ringa verkningar.

Inom området får båtskjul inte byggas i anslutning till fritidsbostäder.

Avloppsvatten som inte renats får inte avledas till vattendrag. Avloppsvatten

från fastigheter som inte hör till det allmänna avloppsnätet ska behandlas i

enlighet med gällande föreskrift. En plan för hanteringen av avloppsvattnet

på byggplatsen ska läggas fram för godkännande i anslutning till ansökan

om bygglov.

Avfall ska samlas i en behållare och transporteras till en kommunal

avfallshanteringsplats eller komposteras. Komposten ska skötas så att

den inte medför olägenheter för användningen av grannområdena eller

för vattendraget.

Baskartan har godkänts 24.4.2018

Daniel Backman

Pargas stad, Stadsgeodet
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FÖRSLAG / EHDOTUS   27.9.2018        1:2000

Stranddetaljplanen omfattar:

Fastighet 322-499-876-7.

Ändringen av stranddetaljplanen omfattar:

Kvarter 6 och 8, båthamnsområde och jord- och skogsbruksområde.

I och med stranddetaljplanen och stranddetaljplaneändringen bildas:

Kvarter 6, båthamnsområde, jord- och skogsbruksområde och

vattenområde.

Ranta-asemakaava koskee:

Kiinteistöä 322-499-876-7.

Ranta-asemakaavan muutos koskee:

Kortteleita 6 ja 8, venevalkama-aluetta sekä maa- ja

metsätalousaluetta.

Ranta-asemakaavalla ja ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu:

Kortteli 6, venevalkama-aluetta, maa- ja metsätalousaluetta

sekä vesialuetta.

D:\Raimoki\Nosto_2012_04_Kustavi\Kaptuk_02\500px-Kustavi_vaakuna.svg.bmp

KAXJÄLA STRANDDETALJPLAN, ÄNDRING 2

KIMITOÖNS KOMMUN

KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

KEMIÖNSAAREN KUNTA

Allmänna bestämmelser som gäller stranddetaljplaneområdet:

Tomtindelningen i planområdet är riktgivande.

Byggnaderna ska beträffande färgsättning, fasadmaterial och proportioner

anpassas till det traditionella skärgårdslandskapet. Byggnaderna ska ha

träbeklädnad i mörka nyanser. Reflekterande vägg- och takytor får inte

byggas. Den obebyggda delen av byggplatserna ska vårdas i naturligt

tillstånd och trädbestånd som är betydande för landskapet ska bevaras på

byggplatserna.

Sådant jordbyggnadsarbete och sådan trädfällning eller någon annan

härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet får inte vidtas i

stranddetaljplaneområdet utan tillstånd för miljöåtgärder som beviljats av

kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Tillstånd behövs emellertid inte för

arbeten som är nödvändiga för att genomföra stranddetaljplanen eller som

överensstämmer med ett beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd och inte för

åtgärder med ringa verkningar.

Inom området får båtskjul inte byggas i anslutning till fritidsbostäder.

Avloppsvatten som inte renats får inte avledas till vattendrag. Avloppsvatten

från fastigheter som inte hör till det allmänna avloppsnätet ska behandlas i

enlighet med gällande föreskrift. En plan för hanteringen av avloppsvattnet

på byggplatsen ska läggas fram för godkännande i anslutning till ansökan

om bygglov.

Avfall ska samlas i en behållare och transporteras till en kommunal

avfallshanteringsplats eller komposteras. Komposten ska skötas så att

den inte medför olägenheter för användningen av grannområdena eller

för vattendraget.

Baskartan har godkänts 24.4.2018

Daniel Backman

Pargas stad, Stadsgeodet



Ranta-asemakaava-aluetta koskevat yleiset määräykset:

Kaava-alueella on ohjeellinen tonttijako.

Rakennusten on sopeuduttava perinteiseen saaristomaisemaan

väritykseltään, julkisivumateriaaleiltaan ja mittasuhteiltaan. Rakennusten

on oltava puuverhoiltuja ja tummansävyisiä. Heijastavia seinä- ja

kattopintoja ei saa rakentaa. Rakennuspaikkojen rakentamaton osa on

hoidettava luonnonvaraisena ja rakennuspaikoilla on säilytettävä

maiseman kannalta merkittävä puusto.

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta

näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ranta-asemakaava-alueella

ilman kunnan rakennusvalvontaviranomaisen myöntämää maisematyölupaa.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita ranta-asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten

taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden

suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Alueelle ei saa loma-asuntojen yhteyteen rakentaa venevajaa.

Puhdistamattomia jätevesiä ei saa johtaa vesistöön. Yleiseen

viemäriverkkoon kuulumattomien kiinteistöjen jätevesihuolto tulee toteuttaa

kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti. Suunnitelma jätevesien

käsittelystä rakennuspaikalla on hyväksyttävä rakennuslupahakemuksen

yhteydessä.

Jätteet kerätään jätesäiliöön ja kuljetetaan kunnalliselle jätteiden

käsittelypaikalle tai kompostoidaan. Komposti on hoidettava niin, ettei

siitä aiheudu haittaa naapurialueiden käytölle eikä vesistölle.

Pohjakartta on hyväksytty 24.4.2018

Daniel Backman

Paraisten kaupunki, Kaupungingeodeetti

FÖRSLAG / EHDOTUS   29.10.2018        1:2000

Stranddetaljplanen omfattar:

Fastighet 322-499-876-7.

Ändringen av stranddetaljplanen omfattar:

Kvarter 6 och 8, båthamnsområde och jord- och skogsbruksområde.

I och med stranddetaljplanen och stranddetaljplaneändringen bildas:

Kvarter 6, båthamnsområde, jord- och skogsbruksområde och

vattenområde.

Ranta-asemakaava koskee:

Kiinteistöä 322-499-876-7.

Ranta-asemakaavan muutos koskee:

Kortteleita 6 ja 8, venevalkama-aluetta sekä maa- ja

metsätalousaluetta.

Ranta-asemakaavalla ja ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu:

Kortteli 6, venevalkama-aluetta, maa- ja metsätalousaluetta

sekä vesialuetta.
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Allmänna bestämmelser som gäller stranddetaljplaneområdet:

Tomtindelningen i planområdet är riktgivande.

Byggnaderna ska beträffande färgsättning, fasadmaterial och proportioner

anpassas till det traditionella skärgårdslandskapet. Byggnaderna ska ha

träbeklädnad i mörka nyanser. Reflekterande vägg- och takytor får inte

byggas. Den obebyggda delen av byggplatserna ska vårdas i naturligt

tillstånd och trädbestånd som är betydande för landskapet ska bevaras på

byggplatserna.

Sådant jordbyggnadsarbete och sådan trädfällning eller någon annan

härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet får inte vidtas i

stranddetaljplaneområdet utan tillstånd för miljöåtgärder som beviljats av

kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Tillstånd behövs emellertid inte för

arbeten som är nödvändiga för att genomföra stranddetaljplanen eller som

överensstämmer med ett beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd och inte för

åtgärder med ringa verkningar.

Inom området får båtskjul inte byggas i anslutning till fritidsbostäder.

Avloppsvatten som inte renats får inte avledas till vattendrag. Avloppsvatten

från fastigheter som inte hör till det allmänna avloppsnätet ska behandlas i

enlighet med gällande föreskrift. En plan för hanteringen av avloppsvattnet

på byggplatsen ska läggas fram för godkännande i anslutning till ansökan

om bygglov.

Avfall ska samlas i en behållare och transporteras till en kommunal

avfallshanteringsplats eller komposteras. Komposten ska skötas så att

den inte medför olägenheter för användningen av grannområdena eller

för vattendraget.

Baskartan har godkänts 24.4.2018

Daniel Backman

Pargas stad, Stadsgeodet



Ranta-asemakaava-aluetta koskevat yleiset määräykset:

Kaava-alueella on ohjeellinen tonttijako.

Rakennusten on sopeuduttava perinteiseen saaristomaisemaan

väritykseltään, julkisivumateriaaleiltaan ja mittasuhteiltaan. Rakennusten

on oltava puuverhoiltuja ja tummansävyisiä. Heijastavia seinä- ja

kattopintoja ei saa rakentaa. Rakennuspaikkojen rakentamaton osa on

hoidettava luonnonvaraisena ja rakennuspaikoilla on säilytettävä

maiseman kannalta merkittävä puusto.

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta

näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ranta-asemakaava-alueella

ilman kunnan rakennusvalvontaviranomaisen myöntämää maisematyölupaa.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita ranta-asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten

taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden

suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Alueelle ei saa loma-asuntojen yhteyteen rakentaa venevajaa.

Puhdistamattomia jätevesiä ei saa johtaa vesistöön. Yleiseen

viemäriverkkoon kuulumattomien kiinteistöjen jätevesihuolto tulee toteuttaa

kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti. Suunnitelma jätevesien

käsittelystä rakennuspaikalla on hyväksyttävä rakennuslupahakemuksen

yhteydessä.

Jätteet kerätään jätesäiliöön ja kuljetetaan kunnalliselle jätteiden

käsittelypaikalle tai kompostoidaan. Komposti on hoidettava niin, ettei

siitä aiheudu haittaa naapurialueiden käytölle eikä vesistölle.

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n vaatimukset.

Pohjakartta on hyväksytty 24.4.2018

Daniel Backman

Paraisten kaupunki, Kaupungingeodeetti

KEMIÖNSAAREN KUNTA
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Utgående plan / Poistuva kaava (1:4000):

Linje 3 m utanför planområdets gräns, som planändringen i rubriken

gäller och vars tidigare planbeteckningar och -bestämmelser upphör

att gälla.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota otsakkeessa

mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta aiemmat kaavamerkinnät
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[Sida]

Karlsson Jill

Från: Timonen Maria (ELY) <maria.timonen@ely-keskus.fi>
Skickat: den 13 juli 2018 09:52
Till: Plan
Ämne: Kaxsjälan ranta-asemakaavan muutos II

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hei, 

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että Skeppholmenin flada ei osu kaavamuutos-alueelle ja muut fladat ovat 

rajatapauksia, eli fladat ovat ihmisen toiminnasta muutettu (väyläruoppaus, kynnystä ei enää ole) eivätkä siis ole 

enää luonnontilaisia. Lisäksi kaavamuutos kohdistuu muualle kuin näiden rajatapausten ranta-alueeseen. ELY-

keskuksella ei ole vesilain kannalta ranta-asemakaavan muutokseen huomautettavaa. 
 
Maria Timonen 
Vesistöasiantuntija 
Vattendragsexpert 
maria.timonen@ely-keskus.fi 
0295 022 951, vaihde 0295 022 500 
  
Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue 
Ympäristönsuojeluyksikkö 
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, PL 236, 20101 Turku 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland 
  

Ympäristön asiakaspalvelukeskus, puh. 0295 020 900, 

Avoinna ma-pe klo 9-16 

Kundservice för miljöfrågor, tel. 0295 020 901 

Öppet mån-fre kl 9-16 
 



LAUSUNTO, Kaxjälan ranta-asemakaavan muutos II, kaavaluonnos

VALMISTELU (johtava ympäristösihteeri Sonja Lindström ja valvontapäällikkö Dan Renfors)

Kemiönsaaren kunnan tekninen lautakunta pyytää rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan
lausuntoa Kaxjälan ranta-asemakaavan muutos II, kaavaluonnoksesta. Muutos koskee kiinteistöjä
322-499-4-6 Skarpkulla, 322-499-4-57 Bergkulla ja 322-499-876-7 Bergkullas samfällda vat-
tenområde.

Ympäristövalvonta

Kaavaluonnoksen mukaan tarkoitetaan maa-alueella, osa korttelialuetta raw-1, muutetaan vesi-
alueeksi kanaalin avaamiseksi vesialueelle suoraan länteen olemassa olevasta fladasta. Tällaisella
toimenpiteellä voi olla huomattava vaikutus alueen vesiympäristöön ja sen takia raw-1 aluetta ei
tule puoltaa ennen kuin tarkat tutkimukset ja ympäristövaikutusanalyysit on tehty ympäröivällä
alueella.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan näkökannalta ei ole mitään huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Rakennus-
valvonta kehottaa kuitenkin huomioimaan myönnetyn rakennusluvan 13-29-R, vaikka rakennus-
valvonnan tietojen mukaan rakennustöitä ei ole aloitettu.

EHDOTUS (valvontapäällikkö Dan Renfors)

Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan lausunto;

Kaavaluonnoksen mukaan tarkoitetaan maa-alueella, osa korttelialuetta raw-1, muutetaan vesi-
alueeksi kanaalin avaamiseksi vesialueelle suoraan länteen olemassa olevasta fladasta. Tällaisella
toimenpiteellä voi olla huomattava vaikutus alueen vesiympäristöön ja sen takia raw-1 aluetta ei
tule puoltaa ennen kuin tarkat tutkimukset ja ympäristövaikutusanalyysit on tehty ympäröivällä
alueella.

Lautakunta kehottaa myös huomioimaan myönnetyn rakennusluvan 13-29-R, vaikka rakennus-
valvonnan tietojen mukaan rakennustöitä ei ole aloitettu.

ASIAN KÄSITTELY

Roger Hakalax ehdotti että;
Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnalla ei ole mitään huomautettavaa kaavaluonnoksesta.

Jari Hollsten kannatti Roger Hakalaxin ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi että on yksi kannatettu ehdotus.

Puheenjohtaja ehdotti äänestystä nimenhuudolla niin, että se joka kannattaa esittelijän ehdotusta
äänestää JAA ja se joka kannattaa Roger Hakalaxin ehdotusta äänestää EI. Esittelijän ehdotuksen
puolesta äänestivät Gunilla Avellan, Eva-Stina Hellbom ja Birgitta Holmström. Roger Hakalaxin
ehdotuksen puolesta äänestivät Kim Viljanen, Roger Hakalax, Stig Eggert, Jari Hollsten ja Heikki
Virtanen.

Puheenjohtaja totesi että lautakunnan päätös on Roger Hakalaxin ehdotuksen mukaan.

PÄÄTÖS

Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan lausunto;

Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnalla ei ole mitään huomautettavaa kaavaluonnoksesta.





[Sida]

Karlsson Jill

Från: Anki Borg-Lundström <anki.borglundstrom@pp.inet.fi>
Skickat: den 23 maj 2018 11:09
Till: Plan
Ämne: Anmärkning

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

 
 
Angående Anhängiggörande av Kagsjäla stranddetaljplanändring II, planutkast gällande fastigheterna 322-499-4-6 och 
322-499-4-57 
 
Med hänvisning till framtida planer om muddring vid råar, motsätter vi oss helt. 
 
Då landområdet mellan öppna fjärden och den tilltänkta viken endast är berg, som direkt gränsar till oss, innebär 
öppnandet av kanal enorma sprängningsarbeten. 
 
Viken är igenvuxen och så gott som torr. 
 
Dessa planer är fruktansvärt stora ingrepp som skulle skada natur och miljö. Vår bygrätt på angränsande område 
skulle bli lidande av att naturen skövlas. 
 
Ingenting för röras eller beröra våra mark- och vattenområden. 
 
Det torde finnas förordningar om hur nära råar som arbeten och åtgärder får utföras. 
 
 
 
Vänligen bekräfta att denna anmärkning är noterad och kommer att beaktas. 
 
 
Västergård 322-499-3-20 
 
Mvh. 
Ann-Kristin Borg-Lundström och Jan Lundström    Tel. 0405222117 
 
 
 
 

heidi.linden
Tekstiruutu

heidi.linden
Tekstiruutu

heidi.linden
Tekstiruutu



[Sida]

Karlsson Jill

Från: Carita Stark <caritastark@gmail.com>
Skickat: den 31 maj 2018 11:12
Till: Plan
Ämne: KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

KAXJÄLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2  

Meitä allekirjoittaneita Skogskulla-nimisen kiinteistön (322-499-4-8) omistajia askarruttaa/mietityttää lähinnä: 

 

- Lause sivulla 5(17): "Lisäksi tavoitteena on kiinteistön Skarpkulla 322-499-4-6 ruoppausedellytysten selvittäminen." 

MITEN LAUSEESSA MAINITTU "SELVITTÄMINEN" TAPAHTUU/HOITUU KÄYTÄNNÖSSÄ? ONKO 
MAANOMISTAJALLA KONKREETTISET IDEAT/SUUNNITELMAT MISSÄ TARKALLEEN OLISI RUOPATTAVA, 
MILLÄ MENETELMÄLLÄ, MIHIN RUOPPAUSMASSAT SIJOITETTAISIIN jne? 

 

- Lause sivulla 13(17), kohta 4.1. Kaavan rakenne: 

"Kaavassa on lisäksi osoitettu kiinteistön Skarpkulla 322-499-4-6 eteläosassa maa-aluetta vesialueeksi muutettavaksi alueen 
osaksi (raw-1)." 

SIIS SELKOKIELELLÄ TARKOITTAA MITÄ? ONKO SUUNNITELMISSA MUUTTAA raw-1 -KALLIOALUE VEDEKSI? 
MILLÄ MENETELMÄLLÄ TARKALLEEN? RÄJÄYTTÄMÄLLÄ? MIHIN KIVIMASSAT "SIJOITETAAN"? 
MINKÄNÄKÖINEN "ARPI" LOPPUTULOKSENA? 

 

- Sivu 15(17): MITEN EHKÄISTÄÄN VESIALUEEN RUOVIKOITUMISTA? 

 

- Sivu 8(17), MRV: MILLÄ TAVALLA PIENELLÄ PRÄNTILLÄ OLEVA TEKSTI LIITTYY KYSEESSÄ OLEVIIN 
KIINTEISTÖIHIN JA MITÄ SE TARKOITTAA/VOISI TARKOITTAA SELKOKIELELLÄ? 

 

Maanomistaja todennäköisesti tarvitsee LUPAA (LUPIA) mahdollisia räjäytys- ja ruoppaustoimenpiteitä varten. Mitkä 
viranomais- ja kuntatahot liittyvät lupa-asioihin? Entä mitä muita tahoja on kuultava? Rajanaapurit? Muita? 

Mikäli maanomistaja saisi omien, nykysuunnitelmiensa mukaisesti tehtyä kaikki toivomansa toimenpiteet niin millä tavalla 
ympäristönäkymät tulisivat muuttumaan katsottuna Skogskulla-kiinteistön länsipuolelta? Siis visuaalisesti. 

Jäämme odottamaan tarkempaa tietoa yllämainittuihin seikkoihin liittyen. 

 

Kerrotaan vielä tiedoksi, että Skogskulla-kiinteistön ympäröimät fladat ovat kaikki tärkeitä pesimä- ja ravinnonhakualueita 
ainakin seuraaville linnuille: 

- kyhmyjoutsen - knölsvan (Cygnus olor) 

- heinäsorsa - gräsand (Anas platyrhynchos) 
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- harmaahaikara - häger (Ardea cinerea) 

- isokoskelo - storskrake (Mergus merganser) 

- silkkiuikku - skäggdopping (Podiceps cristatus)  

- mustakurkku-uikku - svarthakedopping (Podiceps auritus) 

- tukkasotka - vigg (Aythya fuligula) 

- telkkä - knipa (Bucephala clangula) 

Myös piisami kuuluu alueen vakioasukkaisiin. 

 

Skogskulla-terveisin 

Carl-Henrik "Calle" Blyh, puh. 0400-443472, carl.blyh@kolumbus.fi 

Carita Stark, puh. 050-5853939, caritastark@gmail.com 
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