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om det har anvisats med särskild planebeteckning.

småbåtshamn, på vilken av miljölovsmyndigheten godkänt
antal båtplatser får placeras.

behövliga utrymmen för service och lager, dock högst till
5 % av markområdets areal samt båthus.

området bestäms vid lantmäteriförrättning.
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OMRÅDE FÖR FRITIDSBOSTÄDER

Siffran anvisar det maximala antalet byggnadsplatser på området.

OMRÅDE FÖR FRITIDSBOSTÄDER

Siffran anvisar det maximala antalet byggnadsplatser på området.

OMRÅDE FÖR EGNAHEMSHUS

Siffran anvisar den maximala antalet byggnadsplatser på området.

OMRÅDE FÖR BYCENTRA

PLANEBESTÄMMELSER OCH -BETECKNINGAR:

JORD- OCH SKOGSBRUKSOMRÅDE

På området tillåts endast byggande i anslutning till
jord och skogsbruk eller fiskenäring, dock inte
bostadsbyggande. Byggande av strandbastu är tillåtet

Områdets bostandsbyggnadsrätt har markägarvis över-
förts ti l l  RA-, RM-, AO-, AM-, AT-, T- eller M-
områdena om det har varit möjligt med hänsyn till

OMRÅDE FÖR VATTENTRAFIK

Området reserveras för allmän eller byarnas gemensam

OMRÅDE FÖR VATTENTRAFIK

Småbåtshamn avsedd för markägarens eller servituts-
innehavarens privata användning. Antal båtplatser på

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

GRÄNS FÖR OLIKA ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL I

GRÄNS FÖR GENERALPLANEOMRÅDE.

FRITIDSBOSTAD PÅ RA-OMRÅDE
RIKTGIVANDE PLACERING FÖR EN NY

BOSTADSBYGGNAD I ÅRET RUNT BRUK

BEFINTLIG FRITIDSBOSTAD

GENERALPLANEN

FULL BYGGNAD ELLER MILJÖ. NUMRET HÄNVISAR
BETECKNING FÖR KULTURHISTORISKT BETYDELSE-

TILL PLANERAPPORTENS FÖRTECKNING ÖVER

Utöver bryggkonsruktioner får på området uppföras

OMRÅDE.
BYGGNADSPLATS UTAN EGEN STRAND PÅ M-1

RIKTGIVANDE PLACERING FÖR HÖGST 25 M2
STOR BASTUBYGGNAD, SOM ANSLUTER SIG TILL

REGIONPLANENS DIMENSIONERINGSGRÄNS OCH NUMMER.

FASTIGHETENS GRÄNS OCH BETECKNING.

BYGRÄNS, NUMMER OCH NAMN.

KOMMUNGRÄNS.

terräng och landskap.

BYGGNADSSKYDDSOMRÅDEN.

Byggande på AT-områdets strandzon
(100m) förutsätter detaljplan eller miljöcentralens
undantagslov

INDUSTRI- OCH LAGEROMRÅDE

OMRÅDE FÖR JORDBRUKSLÄGENHETERS DRIFTSCENTRA

sa

St. Karins, Kaarina, 7.1.2004, 18.1.2005, 11.4.2005

Air-Ix Ympäristö Oy, Air-Ix Miljö Ab

Jukka Liikari
DI, SNIL
YKS-121

EN ARKITEKTONISK ELLER HISTORISK VÄRDEFULL, ÖVER
50 ÅR GAMMAL BYGGNAD.

JORD- OCH SKOGSBRUKSDOMINERAT OMRÅDE
MED SÄRSKILDA MILJÖVÄRDEN

På området får inte byggas nybyggnader eller utan
tillstånd vidtas sådant jordbyggnadsarbete och sådan
trädfällning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd
som förändrar landskapet och naturvärd.

Områdets eventuella byggnadsrätt har markägarvis över-
förts till RA-, RM-, AO-, AM-, AT-eller M-områdena.

På envar byggnadsplats får byggas en fritidsbostad, en separat
bastu och en gäststuga samt till boendet anslutna
förrådsutrymmen. Det maximala antalet byggnader på tomten är
sex. Den sammanlagda våningsytan för byggnader får vara högst
240 m2 vy förutsatt att terrängen det medger. Våningsytan får
dock inte överskrida 10 % av den i planen anvisade
byggnadsplatsens areal.

Om man bygger bastu eller gäststuga som skilda byggnader är
våningsytan för vardera högst 25 m2 vy. Gäststugan bör placeras
klart inom fritidsbostadens gårdområde. Förutom den separata
bastun kan det även finnas en bastu i fritidsbostaden.

Nybyggnaderna bör omsorgsfullt anpassas till landskapet samt till
befintliga byggnaders byggnadsätt och -stil.

På envar byggnadsplats får byggas en fritidsbostad och en
separat bastu samt till boendet anslutna förrådsutrymmen. Det
maximala antalet byggnader på tomten är sex. Den
sammanlagda våningsytan för byggnader får vara högst 120 m2
vy förutsatt att terrängen det medger. Våningsytan får dock inte
överskrida 10 % av den i planen anvisade byggnadsplatsens
areal.

Om man bygger bastu som skild byggnad får våningsytan vara
högst 25 m2 vy. Förutom den separata bastun kan det även
finnas en bastu i fritidsbostaden.

Nybyggnaderna bör omsorgsfullt anpassas till landskapet samt till
befintliga byggnaders byggnadsätt och -stil.

På envar byggnadsplats får byggas en bostadsbyggnad, en separat
bastu och en gäststuga samt till boendet anslutna
förrådsutrymmen. Det maximala antalet byggnader på tomten är
sex. Den sammanlagda våningsytan för byggnader får, under
förutsättning att terrängen medger, vara högst 380 m2 vy , av
vilket bostadsbyggnadens del får vara högst 300 m2 vy. Den
sammanlagda byggrätten får dock inte vara mer än 10 % av den
i planen anvisade byggnadsplatsens areal.

Om man bygger bastu eller gäststuga som skilda byggnader är
våningsytan för vardera högst 25 m2 vy. Förutom den separata
bastun kan det även finnas en bastu i bostaden.

Nybyggnaderna bör omsorgsfullt anpassas till landskapet samt till
befintliga byggnaders byggnadsätt och -stil.

OMRÅDE FÖR EGNAHEMSHUS

OMRÅDE FÖR FRITIDSBOSTÄDER

Siffran anvisar det maximala antalet byggnadsplatser på området.

På området finns inte tillbyggnadsrätt. Byggnader på området får
repareras ocn underhållas. På en riven byggnads plats får ny
byggas. Det maximala antalet byggnader på tomten är sex.
Förutom den separata bastun kan det även finnas en bastu i
fritidsbostaden.

Nybyggnaderna bör omsorgsfullt anpassas till landskapet samt till
befintliga byggnaders byggnadsätt och -stil.

Siffran anvisar det maximala antalet byggnadsplatser på området.

På området finns inte byggnadsrätt. Byggnader på området får
repareras ocn underhållas. På en riven byggnads plats får ny
byggas.

Nybyggnaderna bör omsorgsfullt anpassas till landskapet samt till
befintliga byggnaders byggnadsätt och -stil.

OMRÅDE FÖR FRITIDSBOSTÄDER

OMRÅDE FÖR VATTENTRAFIK

Siffran anvisar det maximala antalet byggnadsplatser på området.

På envar byggnadsplats får byggas en fritidsbostad och en
separat bastu samt till boendet anslutna förrådsutrymmen. Det
maximala antalet byggnader på tomten är sex. Den
sammanlagda våningsytan för byggnader får vara högst 160 m2
vy förutsatt att terrängen det medger. Våningsytan får dock inte
överskrida 10 % av den i planen anvisade byggnadsplatsens
areal.

Om man bygger bastu som skild byggnad får våningsytan vara
högst 25 m2 vy. Förutom den separata bastun kan det även
finnas en bastu i fritidsbostaden.

Nybyggnaderna bör omsorgsfullt anpassas till landskapet samt till
befintliga byggnaders byggnadsätt och -stil.

FRILUFTS- OCH STRÖVOMRÅDE

BADSTRANDSOMRÅDE

NATURSKYDDSOMRÅDE

Med stöd av MBL 41§ 2 mom får på området inte
byggas nybyggnader eller utföras åtgärder vilka
kunde äventyra området naturskyddsvärden.

Områdets eventuella byggnadsrätt har markägarvis
överförts til l RA-, RM-, AO-, AM-, AT-eller M-om-
rådena. Har överföringen inte utförts är områdets be-
räknade byggnadsrätt utmärkt med skild planebeteckning.

NATURSKYDDSOMRÅDE AV LOKAL BETYDELSE

På området får inte byggas nybyggnader eller utan
tillstånd utföras åtgärder vilka kunde äventyra områdets
naturskyddsvärden.

Områdets eventuella byggnadsrätt har markägarvis
överförts til l RA-, RM-, AO-, AM-, AT-eller M-områ-
dena. Har överföringen inte utförts är områdets be-
räknade byggnadsrätt utmärkt med skild planebeteckning.

byggnadsbestånd bör bevaras.
Områdets kulturhistoriskt värdefulla miljö och

OMRÅDE SOM BÖR SKYDDAS MED STÖD AV
BYGGNADSLAGSTIFTNINGEN

NATURSKYDDSOMRÅDETS RANDZON

På området får inte byggas nybyggnader eller utföras
åtgärder vilka kunde äventyra naturskyddsvärden på det
till området gränsande SL-området. Annan jord- och

OMRÅDE FÖR IDROTTS- OCH REKREATIONSANLÄGGNINGAR

På området får uppföras serviceutrymmen som betjänar
idrott och rekreation.

Området är skyddat eller avsett att skyddas med
stöd av naturskyddslagen.

Numret hänvisar till planerapportens förteckning över
naturskyddsområden.

Numret hänvisar till planerapportens förteckning över
naturskyddsområden.

Numret hänvisar till planerapportens förteckning över
naturskyddsområden.

Områdets beräknade byggnadsrätt som inte har kun-
nat överföras är utmärkt med skild planebeteckning.

Reparations- och
ändringsarbeten i byggnaderna och miljön såsom

OMRÅDE, DÄR MILJÖN BEVARAS

Områdets kulturhistoriskt värdefulla miljö och

FÖRSVARSMAKTENS OMRÅDE

OMRÅDE FÖR SAMHÄLLSTEKNISK SERVICE

På området får ett vindkraftverk placeras.

VATTENOMRÅDE.

På området får inte vidtas sådana ändringsåtgärder i

OMRÅDE SOM BÖR SKYDDAS MED STÖD AV
BYGGNADSLAGSTIFTNINGEN

byggnadsbestånd bör bevaras. Reparations- och

eventuellt nybyggande bör anpassas till områdets
historiska karaktär och landskapsbild. Innan man
påbörjar reparationsåtgärder eller börjar planera
nybyggande på området skall museimyndigheterna
höras.

Numret hänvisar till planerapportens förteckning över
byggnadsskyddsområden.

Numret hänvisar till planerapportens förteckning över
byggnadsskyddsområden.

landskapet vilka kunde äventyra områdets kulturhisto-
riskt betydelsefulla karaktär.

ändringsarbeten i byggnaderna och miljön såsom
eventuellt nybyggande bör anpassas till områdets
historiska karaktär och landskapsbild.

På området får uppföras byggnader i anslutning till jord- och skogsbruk,
fiske, gårdsbruksturism eller annan motsvarande näringsverksamhet.

Siffran under planbeteckningen anvisar den maximala våningsytan för skilda
fritidsbostads- och bastuutrymmen på AM-området.

Har inte våningsytan angivits, får på området byggas inkvarteringsutrymmen
i anslutning till gårdsturism till högst 1 % av det i planen anvisade
AM-områdets areal.

De bostadsbyggnader som byggs på AM-området skall placeras i närheten
av jordbrukscentrums gårdsplan. De byggnader på AM-området som
betjänar fritidsboende samt gårdsbruksturism på AM-området skall finnas
enhetligt på ett område i första hand mellan jordbrukscentrum och
stranden. Ur AM-område får utbrytas endast områden utan byggrätt.

Nybyggnaderna bör omsorgsfullt anpassas till landskapet samt till befintliga
byggnaders byggnadssätt och -stil.

OMRÅDE FÖR FRITIDSBOSTÄDER

Sifferseriens första del anvisar den maximala våningsytan i
kvadratmeter för inkvarterings-, bastu- och förrådsutrymmen som
byggs på området, den andra delen anvisar högsta tillåtna antal
fritidsbostäder.

Området får inte delas i separata byggnadsplatser.

Nybyggnaderna bör omsorgsfullt anpassas till landskapet samt till
befintliga byggnaders byggnadssätt och -stil.

Områdets vattenförsörjning och behandling av avfallsvatten bör
skötas gemensamt på av miljömyndigheterna godkänt sätt.

OMRÅDE FÖR VATTENTRAFIK

Småbåtshamn avsedd för inlösta eller uthyrda båtplatser.
På området får placeras av miljölovsmyndigheten godkänt
antal båtplatser.

Utöver bryggkonstruktioner får på området uppföras be-
hövliga lagerutrymmen, dock högst till 5 % av områdets
areal samt båthus.

ENLIGT FORNMINNESLAGEN (295/63) FRIDLYST FAST

BOSTAD PÅ M-OMRÅDE (INTE MED I
RIKTGIVANDE PLACERING FÖR EN NY FRITIDS-

NERADE BYGGNADSRÄTTEN PÅ OMRÅDET. SIFFRAN
SIFFRAN PÅ SL-OMRÅDET ANVISAR DEN DIMENSIO-

BYGGD FRITIDSBOSTAD PÅ M-OMRÅDE

OMRÅDE FÖR STRANDDETALJPLAN, PÅ VILKEN STRANDGENERALPLAN
INTE ÄR I KRAFT.

FORNMINNE. GRÄVNING, TÄCKNING, ÄNDRING OCH
ANNAN BERÖRING AV FORNMINNE ÄR FÖRBJUDEN.
NUMRET HÄNVISAR TILL PLANERAPPORTENS

STRANDZONENS DIMENSIONERINGSSIFFROR)

FINNS PÅ DEN FASTIGHET, SOM BETÄCKNINGEN AVSER.

ENLIGT FORNMINNESLAGEN (295/63) FRIDLYST FAST
FORNMINNE. MARKANVÄNDNINGSPLANER SOM BERÖR
DETTA OMRÅDE BÖR I GOD TID UNDERHANDLAS MED
MUSEIMYNDIGHETERNA.

GRÄNS FÖR GRUNDVATTENOMRÅDE.

RIKTGIVANDE PLACERING FÖR EN NY ÅRETRUNT
BOSTAD PÅ AO-OMRÅDE

NUMRET HÄNVISAR TILL PLANERAPPORTENS
FÖRTECKNING ÖVER GRUNDVATTENOMRÅDEN.

FÖRTECKNING ÖVER FORNMINNESOBJEKT.

NUMRET HÄNVISAR TILL PLANERAPPORTENS
FÖRTECKNING ÖVER FORNMINNESOBJEKT.

skogsbrukverksamhet på området är tillåten.

OMRÅDE FÖR TURISTSERVICE

Sifferseriens första del anvisar den maximala vånings-
ytan i kvadratmeter för inkvarterings-, bastu- och
förrådsutrymmen som byggs på området. Siffran efter
av-beteckningen anvisar högsta tillåtna antal husvag-
nar på området.

Ifall den i planen anvisade maximala våningsytan över-
skrider 600 m2, förutsättes stranddetaljplan innan
byggnadslov kan beviljas.

Området får inte delas i separata byggnadsplatser.

Områdets vattenförsörjning samt behandling av avfalls-
vatten och sopor bör skötas gemensamt på av miljö-
myndigheterna godkänt sätt.

(INTE MED I STRANDZONENS DIMENSIONERINGSSIFFROR)

10 % av byggnadsplatsens areal.
byggnadsrätten förutsatt att den totala våningsytan på området inte överstiger
på sätt som passar byggnadens stil utöver repareras på den i planen anvisade
En arkitektoniskt eller historiskt värdefull, över 50 år gammal byggnad får repareras

på basis av denna generalplan.
Med stöd av MBL § 72 mom. 1 kan byggnadslov för bostad och fritidsbostad beviljas direkt

Ifall våningsytan i en strandbastu överskider 25 m2 men underskider 30 m2, får
man bygga bastun med undantag från föregående bestämmelse förutsatt att över
hälften av bastubyggnadens yta är bastu- och tvättutrymmen.

Ifall byggnaden ansluts till en områdesvis eller kommunal, centrerad
avloppsreningsanläggning eller -reningsverk, behöver inte bestämmelserna i denna
plan efterföljas för avloppsvattenreningens del. Annars efterföljs följande:

AO- och AM-områden:
Avloppsvattenhanteringen skall förverkligas på sätt som föreskrivs i lagstiftningen för
miljöskydd och hälsovård. Rekommenderas att avloppsvattnet från vattenklosett leds
till sluten tank. Vattenklosett får inte byggas, ifall byggnaden saknar en ordentlig
vägförbindelse.

RA- och RM-områden:
Det rekommenderade toalettalternativet är en torrtoalett. Ifall byggnaden har en
ordentlig vägförbindelse, kan vattenklosett byggas, vars avloppsvatten leds i sluten
tank. BDT-vatten behandling av det sk. gråa vattnet skall förverkligas på sätt som
föreskrivs i lagstiftningen för miljöskydd och hälsovård. För RA- och RM-områden
är också ett biologisk-kemikalisk reningsverk möjligt, ifall till reningsverket även är
anslutet stadigvarande bosättning.

JORD- OCH SKOGSBRUKSOMRÅDE

På området tillåts sådant byggande av glesbebyggelsekaraktär som inte
förorsakar i MBL 16 § avsett behov av planering.

På området får byggas en bostadsbyggnad om högst 150
m2 vy samt två förrådsbyggnader om högst 70 m2 vy.
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