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1. Bas- och identifikationsuppgifter 
1.1. Identifikationsuppgifter 

KIMITOÖNS KOMMUN 
STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR LÅNGHOLMEN 
 
Ändringen av stranddetaljplanen gäller följande fastigheter: 
322-440-1-6 Haaparinne, 322-440-1-8 Kuusirinne, 322-440-1-25 
Laurila, 322-440-1-29 Kesäranta, 322-440-1-30 Kesäranta I och 
322-440-1-41 Långholmen. 
 
Ändringen av stranddetaljplanen gäller: 
Kvarter 4–6 och jordbruksområde. 
 
Genom ändringen av stranddetaljplanen bildas: 
Kvarter 8–13, jord- och skogsbruksområde (M) samt jord- och 

skogsbruksområde med särskilda miljövärden (MY). 
 
Planeringsorganisation 
Pasi Lappalainen från Nosto Consulting Oy (Åbo) har ansvarat för 
utarbetandet av stranddetaljplaneändringen. FlexiTon Informácio-
technologiai Kft (Budapest, Ungern) har gjort de tekniska ritning-
arna. 

Behandlingsskeden 
Anhängiggörandet av planändringen kungjordes 31-10-2019 
Programmet för deltagande och bedömning och  
planutkastet var offentligt framlagda  31.10.2019 – 30.11.2019 
Planförslaget var offentligt framlagt 7.5.2020 – 6.6.2020 
Kommunfullmäktige godkände planen __.__.2020 

1.2. Planområdets läge 

Planområdet är beläget på Långholmen i norra delen av Kimitoöns 
kommun på ett avstånd av ca 8 kilometer norrut från Kimitoöns 
kommuncentrum och 12 kilometer söderut från Sagu fågelvägen. 
Det finns ingen färje-eller vägförbindelse till Långholmen.  Till hol-
men ror man på mindre än tio minuter. 

I programmet för deltagande och bedömning ingår en karta över 
läget (bilaga 2). 
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1.3. Planens syfte 

Målet med ändringen av stranddetaljplanen är att anvisa en ny 
byggplats för fritidsboende på fastigheten 322-440-1-41 Långhol-
men och höja byggrätten för de befintliga byggplatserna på fastig-
heten så att den motsvarar byggrätten i strandgeneralplanen i när-
området (240 kvadratmeter våningsyta). 

Ett mål är också att ändra byggrätten för byggplatserna för fritids-
bostäder på fastigheterna 322-440-1-8 Kuusirinne, 322-440-1-25 
Laurila, 322-440-1-29 Kesäranta, 322-440-1-30 Kesäranta I och 
322-440-1-6 Haaparinne så att den motsvarar den maximala om-
fattningen i strandgeneralplanen.  

Genomförandet av planändringen har inga betydande konsekven-
ser på riks-planet eller landskapsplanet. 
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2. Utgångspunkter 
2.1. Utredning om förhållandena i planeringsområdet 

En allmän beskrivning av området 

Planeringsområdet består av fastigheterna 322-440-1-6 Haapa-
rinne, 322-440-1-8 Kuusirinne, 322-440-1-25 Laurila, 322-440-1-
29 Kesäranta, 322-440-1-30 Kesäranta I och 322-440-1-41 Lång-
holmen. 

Planområdets areal uppgår till ca 10 hektar. Den verkliga strand-
linjen är sammanlagt cirka 1900 meter och den omräknade strand-
linjen cirka 1350 meter. 

Naturmiljön 

Terrängen i planeringsområdet är för skärgården typisk klippig 
skogsmark. Strandområdet är grunt och kraftigt vassbevuxet.  I 
planområdet finns inga objekt som är förenliga med vattenlagen 
eller naturvårdslagen eller -förordningen. 

Jordmånen är i huvudsak hällmark med små inslag av lera. På 
norra stranden av fastigheten 322-440-1-41 Långholmen finns ett 
litet område av sandmorän. 

Utdrag ur jordmånskartan: 

Källa: GTK. ©MML 2013 
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Den bebyggda miljön 

Fem fritidsbostäder med ekonomibyggnader har uppförts i plane-
ringsområdet. 

Byggnader på fastigheten 322-440-1-41 Långholmen: 
 

 
Gårdsområdet vid det gamla driftcentrumet. 

 

 
Bastu. 
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Ekonomibyggnad. 

 
Byggnader på fastigheten 322-440-1-29 Kesäranta: 
 

 
Fritidshus. 
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Bastu. 

 

 
Ekonomibyggnader. 
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Byggnader på fastigheten 322-440-1-8 Kuusirinne: 
 

 
Fritidshus. 

 

 
Bastu. 
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Ekonomibyggnad. 

 
Byggnader på fastigheten 322-440-1-6 Haaparinne: 

 

 
Fritidshus. 
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Bastu. 

 

 
Ekonomibyggnader. 
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Byggnader på fastigheten 322-440-1-25 Laurila: 
 

 
Bastu. 

 

 
Fritidshus. 

 
Det finns fritidsbosättning också i närheten av planområdet på hol-
mens västra sida samt på de motsatta stränderna. 

Teknisk försörjning 

Vattenförsörjningen anordnas fastighetsvis.  
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Området är anslutet till elnätet. 

Trafik 

Det finns ingen väg- eller färjeförbindelse till planområdet. 

Service 

Det finns ingen service i planområdet. I fråga om närservice stöder 
sig planområdet på servicen i Kimitoöns kommuncentrum. 

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: 

 

Källa: Landskapsplanekarta. 
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I landskapsplanen är planeringsområdet ett jord- och skogsdomi-
nerat område som har ett speciellt utvecklingsbehov beträffande 
rekreation och turism (MRV). 

 

Planeringsområdet hör till delområde 1 för dimensioneringen av fri-
tidsbebyggelse, dvs. 7-10 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: 

 

 
Källa: Etapplandskapsplanen för tätorternas markanvändning, service och trafik  
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Generalplan 

Det finns ingen gällande generalplan för området. I området gäller 
den 14.6.2005 godkända strandgeneralplanen för Kimito. Strand-
generalplanen omfattar inga stranddetaljplaneområden, men såd-
ana har avgränsats och markanvändningsreserveringarna ritats in 
på plankartan för att förtydliga situationen beträffande markan-
vändningen i hela området och planeringen av den. 

Stranddetaljplan 

I planeringsområdet gäller Långholmens stranddetaljplan, som 
trädde i kraft 23.12.1982. 

I den gällande planen är området ett kvartersområde för fritidsbo-
städer (RA) samt lantbruksområde (MT), på vilket får byggas end-
ast strandplanevägar och dricksvattenbrunnar för strandplaneom-
rådets gemensamma bruk. Det finns sex byggplatser för fritidsbo-
städer på planområdet, med en total byggrätt på 140 vy-m2 var-
dera. Därmed uppgår byggrätten i planområdet till sammanlagt 
840 vy-m2. 

Utdrag ur den stranddetaljplan som ska ändras (planändringsom-
rådet har avgränsats med grönt): 

 

Källa: Stranddetaljplanekarta. 

 

Byggnadsordning 

Kimitoöns kommuns byggnadsordning godkändes av kommunfull-
mäktige 10.12.2008. 
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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. Antalet våningar och våningsytan uträknas 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.  

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 är ingen bindande anvisning när en strandde-
taljplan ska utarbetas eller ändras. 

Moderfastighetsutredning 

Moderfastighetsutredningen (bilaga 4) har sammanställts enligt 
tvärsnittstidpunkten 19.9.1969.  

Fastigheterna Haaparinne 322-440-1-6, Kuusirinne 322-440-1-8, 
Laurila 322-440-1-25, Kesäranta 322-440-1-29, Kesäranta I 322-
440-1-30 och Långholmen 322-440-1-41 har fastigheten Långhol-
men 234-440-1-0 (reg. 11.11.1955) som moderfastighet. 
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Utdrag ur baskartan från 1964, 1:20 000: 

 
Källa: Lantmäteriverket. 

För moderfastighetens område har 28,5 fritidsbostadsenheter (fbe) 
byggts och/eller anvisats i de gällande stranddetaljplanerna. I 
landskapsplanen faller planeringsområdet hör inom delområde 1 
för dimensioneringen av fritidsbebyggelse, vilket möjliggör 7–10 
fritidsbostadsenheter (fbe)/km. Den från byggande fria delen av 
stranden ska uppgå till 40 %. 

Enligt utredningen återstår i outnyttjad byggrätt för moderfastig-
heten cirka 15,8 fritidsbostadsenheter, om man vid beräkningen 
använder dimensioneringstalet 10 fbe/km. På holmar lämpar sig 
den nedre gränsen i intervallet 7 fbe/km bättre som dimension-
eringstal, varvid det på moderfastigheten återstår byggrätt för ca 
2,5 fbe. 

Naturinventering 

KV Ympäristökonsultointi Tmi/Kai Vuorinen har gjort en naturin-
ventering över området i maj-augusti 2018 (bilaga 5) på uppdrag 
av Nosto Consulting Oy. 

Arbetet gjordes på detaljplanenivå och var en utredning av de nu-
varande naturvärdena i planområdet och dess influensområde. Vid 
kartläggningen av betydande naturtyper beaktades också områ-
dets betydelse för friluftsliv och rekreation. 

I kulturmiljön på Långholmen hittade man födoplatser som lämpar 
sig för fladdermöss och två arter påträffades med säkerhet: mest 
förekom mustaschfladdermöss och taigafladdermöss, men en san-
nolik observation gjordes också av långörad fladdermus. Samtliga 
arter är livskraftiga och vanliga arter i Finland. I förhållanden som 
dessa bor och gömmer de sig dagtid ofta i vindsutrymmen, förråd, 
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virkes- och vedstaplar eller bryggkonstruktioner. Arternas bobygg-
nad får inte störas. Bytes- och födoområden får inte förstöras eller 
rubbas så att deras särdrag förändras; man ska t.ex. inte avlägsna 
vegetation, snabbt förändra strukturen i trädbeståndet eller så att 
säga bygga igen området. Fladdermöss i dvala får inte störas. 

När det gäller fågelbeståndet påträffades ett flertal arter som är 
livskraftiga med fredade. Att planområdet är på öns östra kant be-
gränsar byggandet på de närmast flacka strandområdena och den 
lövträdsdominerade kanten. På stränderna i det inventerade områ-
det finns fem områden som är viktiga för fåglarna, och de framgår 
av inventeringen (bilaga 5). 

I det inventerade området gjordes inga observationer av flygek-
orre. Att planområdet är på en ö minskar sannolikheten för före-
komsten av flygekorrar.  

Enligt inventeringen finns det vanliga grodor i området, men inga 
åkergrodor påträffades. På strandängarna och i vassruggarna bör 
man undvika (utvidgande) muddring och grävning och hellre hålla 
de nuvarande, muddrade lederna öppna på annat sätt. 

Det inventerade området av Långholmen har sedvanliga trädslag. 
Det finns ganska stora höjdvariationer i det inventerade området 
eftersom hällmarken reser sig tydligt i mitten. Höjdnivån är som 
högst mitt på ön, på toppen av klipporna 10–15 m (m.ö.h.) och 
lägst på havsstranden (0 m). Över 65 % av det inventerade områ-
det är hällmark, men det finns knappt om berg i dagen och inga 
flyttblock. 

I fråga om naturtyper som är förenliga med skogslagen rekommen-
deras det att lunden ska bevaras i naturligt tillstånd, eftersom den 
företräder den biologiska mångfalden i området och utgör en 
vacker kant i närlandskapet före stranden. Trädbeståndet skyddar 
lunden lämpligt och därför borde ingen betydande avverkning gö-
ras i det här skedet.  

I kanten av det inventerade området finns ett tiotal entydiga, små 
strandängar. Strandängarna är viktiga livsmiljöer särskilt för insek-
ter. Enligt de rekommendationer som ges i inventeringen är det 
anledning att ta fasta på vegetationen och bevara varje delområde 
av strandängarna. Till strandängarna kommer inget vatten från 
skogsdiken, som skulle eutrofiera dem för starkt.  

I planeringsområdet finns också en klippäng. Enligt rekommendat-
ionerna ska detta område, som i tidernas början uppkommit av 
mänsklig verksamhet, gärna bevaras. Växtligheten på klippängen 
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mår bättre om den slås en gång per år eller om man låter får beta 
på den. 

I planområdet konstateras dock att det i planområdet inte finns 
några objekt som är förenliga med vattenlagen eller naturvårdsla-
gen eller -förordningen. Naturtyperna i området uppfyller inte kri-
terierna för vattenmiljöer enligt vattenlagen och inte heller natur-
typerna i naturvårdslagen. 

I och med naturinventeringen kan det konstateras att de tomter 
som ska planläggas kan placeras på de lediga platserna i planom-
rådet utan att de äventyrar viktiga livsmiljöer som nämns i miljö-
lagstiftningen och utan att de minskar den naturliga spridningen 
hos hotade, kräsna arter. De befintliga grönförbindelserna och de 
naturobjekt som tagits upp i inventeringen bör tas i beaktande vid 
indelningen av plantomterna. Tillräckligt med skogsklädda ytor, 
bevarandet av ängarna och strandängarna gör att landskapet hålls 
nästintill oförändrat trots byggandet. Eftersom det i varje fall kom-
mer att byggas i planområdet rekommenderas det att fladdermös-
sens födoområden och närskogarna bevaras förhållandevis oför-
ändrade. På det sättet kan lämpliga rutter mellan födoplatserna och 
dagsgömmorna bevaras. 

Det gamla byggnadsbeståndet 

På fastigheten 322-440-1-41 Långholmen finns ett driftcentrum 
med traditionellt gårdsområde från början av 1900-talet. 

Planens baskarta 

Över planeringsområdet har en ny baskarta (1:2000) utarbetats. 
Den uppfyller kraven på en baskarta enligt markanvändnings- och 
bygglagen. Baskartan har utarbetats av Maanmittauspalvelu Putt-
tonen Oy. Den godkändes 9.10.2018 av Sami Kääriäinen, chef för 
geografisk information vid S:t Karins 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 

(KOMPLETTERAS EFTER BEHOV) 

Intressenter och anhängiggörande samt planutkastet 

I programmet för deltagande och bedömning ingår en lista på in-
tressenterna (PDB, bilaga 2). 

Tekniska nämnden beslöt att anhängiggöra planändringen 22-10-
2019 § 93. Att planändringen gjorts anhängig meddelades intres-
senterna per brev samt genom en kungörelse 31-10-2019. 

Programmet för deltagande och bedömning samt det 7.1.2019 da-
terade planutkastet var framlagda 31.10 – 30.11.2019 på anslags-
tavlan i kommungården och på kommunens webbplats. 

Under framläggningstiden inkom inga åsikter från intressenterna. 
Utlåtanden om planutkastet inkom från NTM-centralen i Egentliga 
Finland, Egentliga Finlands landskapsmuseum samt bygg- och mil-
jötillsynsnämnden i Kimitoöns kommun. Egentliga Finlands förbund 
konstaterade att man inte har något att uttala sig om i fråga om 
planutkastet. Utlåtandena finns som bilaga 6 till beskrivningen och 
plankonsultens bemötande av utlåtandena finns som bilaga 7. 

Planförslag 

Kompletterat 14-09-2020: 

Tekniska nämnden i Kimitoön behandlade det 30.3.2020 daterade 
planförslaget på sitt sammanträde 21.4.2020 § 50. 

Planförslaget var offentligt framlagt 7.5– 6.6.2020. 

NTM-centralen i Egentliga Finland och Egentliga Finlands förbund 
gav utlåtanden om planförslaget. Inga anmärkningar inkom. Utlå-
tandena finns som bilaga 8 till beskrivningen och plankonsultens 
bemötande av dem finns som bilaga 9. 
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I plankartan och -bestämmelserna gjordes följande smärre änd-
ringar före godkännandebehandlingen: 

• Den centrala delen av M-området, där de mest betydande 
naturvärdena konstaterades vid naturinventeringen, har 
ändrats till ett MY-område. 

• Byggnadsytan för byggplatsen i kvarter 12 har flyttats längre 
bort från lundområdet. 

• Byggnadsytan för byggplatsen i kvarter 11 har förminskats i 
den sydvästra delen. 

Ändringarna är ringa och det ändrade planförslaget (daterat 
14.9.2020) behöver inte läggas fram offentligt på nytt. 

Godkännande 

Kimitoöns kommunfullmäktige godkände den 14.9.2020 daterade 
ändringen av stranddetaljplanen för Långholmen på sitt samman-
träde __.__.2020 § __. 

(KOMPLETTERAS EFTER GODKÄNNANDESKEDET.) 
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4. Beskrivning av stranddetaljplanen 
4.1. Planens struktur 

I planen anvisas kvartersområden för fritidsbostäder (RA), jord- 
och skogsbruksområden (M) samt jord- och skogsbruksområden 
med särskilda miljövärden (MY). 

Dimensionering 

Planområdets areal uppgår till ca 10,2 hektar. Kvarteren för fritids-
bostäder utgör cirka 5,6 hektar, jord- och skogsbruksområdena 
cirka 4,2 hektar. Jord- och skogsbruksområden med särskilda mil-
jövärden utgör 0,4 hektar. 

En detaljerad dimensionering av planområdet visas på blanketten 
för uppföljning av detaljplanen (bilaga 1). 

Enligt moderfastighetsutredningen är den outnyttjade byggrätten 
utifrån strandlinjen cirka 2,5 fbe, om man tillämpar dimension-
eringstalet 7 fbe/km. När man granskar hela ön som en helhet kan 
man betrakta det som rimligt att det i stranddetaljplanen anvisas 
en ny byggplats för fritidsboende (RA) anvisas på fastigheten 322-
440-1-41. 

Planlösningen stöder principen om en jämlik behandling av markä-
gare i strandområdena på Kimitoön. 

Våningsytor 

I planen anvisas högst 240 vy-m² på varje byggplats för fritidsbo-
ende (RA), dvs. sammanlagt 1 680 vy-m². Den byggplatsspecifika 
byggrätten motsvarar det som har anvisats för RA-byggplatser i 
generalplanen med rättsverkningar som omger planeringsområdet. 

Den fria strandlinjen 

Den utarbetade stranddetaljplanen verkställer för planeringsområ-
dets del inte kravet på sammanhängande fri strand i landskapspla-
nen, varken före eller efter planändringen. Planändringen har de 
facto ingen inverkan på mängden fri strandlinje. Gårdscentrumet 
på Långholmen är beläget mitt på ön i nordlig-sydlig riktning så, 
att den reserverar den användbara fria stranden i öns östra del i 
praktiken helt och hållet, redan före planändringen. Från gårdsom-
rådet är avståndet både till den norra och till den södra stranden 
mindre än 100 meter. Den nya RA-byggplatsen som anvisats i 
planändringen ändrar inte läget på något sätt. 
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Service 

Det finns ingen service i planområdet. Den närmaste servicen finns 
i Kimitoöns kommuncentrum på ett avstånd av cirka 8 kilometer 
från planområdet fågelvägen och i Sagu kommuncentrum cirka 12 
kilometer från området. 

Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet 

När de bestämmelser som getts om byggandet i stranddetaljplanen 
iakttas, kommer genomförandet inte att äventyra natur-, land-
skaps- eller kulturvärdena i området. I planen har man med ända-
målsenliga områdesreserveringar, beteckningar och bestämmelser 
strävat efter att minska konsekvenserna av byggandet samt trygg-
gat uppkomsten av en sund och säker miljö. 

4.2. Områdesreserveringar 

Planbeteckningarna är förenliga med miljöministeriets gällande an-
visningar. 

Plankartan, planbeteckningarna och planbestämmelserna finns 
som bilaga (bilaga 3). 

Kvartersområden 

I planändringen anvisas sju byggplatser för fritidsbostäder (RA). 
 
Kvarter 9-13 

 

Långholmens gårdscentrum i kvarter 13 har tagits i beaktande i 
planläggningen och anvisats med beteckningen s och bestämmel-
sen ”Lokalt betydande gårdsområde som bör bevaras. Nya bygg-
nader och reparations- och ändringsåtgärder som utförs på bygg-
naderna samt övriga åtgärder som berör miljön ska utföras så att 
gårdsområdets landskapsmässiga framtoning bevaras.” 

Jord- och skogsbruksområden 

De områden som faller utanför kvartersområdena har anvisats som 
jord- och skogsbruksområden (M) samt som jord- och skogsbruks-
områden med särskilda miljövärden (MY).  
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I planeringsområdet anvisas ett område som är särskilt viktigt med 
tanke på naturens mångfald (luo-1). Här finns ett bördigt mindre 
lundområde som är en särskilt viktig livsmiljö enligt 10 § i skogs-
lagen. 

4.3. Stranddetaljplanens konsekvenser 

Konsekvenser för den byggda miljön 

Befolkningsstrukturen och -utvecklingen i området 

Vid planändringen anvisas inga byggplatser för fast boende. Planen 
har inga konsekvenser för kommunens befolkningsstruktur. 

Samhällsstruktur 

I planändringen anvisas en ny byggplats för fritidsboende och på 
de befintliga byggplatserna anvisas större byggrätt jämfört med 
tidigare. Planändringen har inga särskilda konsekvenser för sam-
hällsstrukturen. 

Service 

Planen stöder sig på befintliga tjänster. 

Trafik 

Man känner inte till att planändringen skulle ha någon betydande 
effekt för trafikvolymen. Sjötrafiken torde öka i ringa omfattning i 
och med den nya byggplatsen för fritidsboende. 

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 har ringa konsekvenser för rekreationsområdets om-
fattning. 
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Konsekvenser för naturen och naturmiljön 

Landskapsstruktur, naturförhållanden 

Över planområdet utarbetades en naturinventering våren/somma-
ren 2018. Resultaten från inventeringen togs i beaktande vid utar-
betandet av planförslaget. 

I planområdet finns inga värdefulla landskapsområden av riksin-
tresse 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 planändringen inte 
medför skadliga konsekvenser för landskapsstrukturen i området. 

Planändringen bedöms inte ha några särskilda negativa konse-
kvenser för naturmiljön. 

Grundvatten och mikroklimat 

Området har inte klassificerats som ett grundvattenområde. Planen 
har inga väsentliga konsekvenser för mikroklimatet. 

Mark- och berggrund 

Jordmånen är i huvudsak hällmark med små inslag av lera eller 
sandmorän. 

Byggbarheten är bra i området. 

Ekonomiska konsekvenser 

Planen har inga direkta ekonomiska konsekvenser för andra än 
markägarna. 
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5. Genomförandet av stranddetaljpla-
nen 
5.1. Planer som styr och illustrerar 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 14.9.2020 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen 
dipl.ing. 
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