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UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR PLANERINGEN 
 
 

1. Planeringsområde och bakgrund till projektet 
 
Planeringsområdet ligger ca. 10 km sydost om  Karis centrum. Området omfattar två 
fastigheter: 710-655-2-6 LJUSVIK, 18,435 ha och 710-621-7-9 NYBONDS, 14,065 ha. 
Planområdets hela areal är 32,5 ha. 
 

 
Planeringsområdet märkt med orangea bollar. 
 
 
 
 
 

2. Målet och dimensionering av planeringen 
 

Som målsättning är att utarbeta en detaljplan för området. Som utgångspunkt för 
utarbetandet för planen är ett område för fritidsboende som  inriktas i en tät, byaktig  helhet 
så att största delen av stränderna på planområdet blir obebyggda skogiga naturområden. 
Lösningen baserar sig på tanken om en modern skärgårdsby, som tillämpas bl.a. i Borgå. 

 
              Målsättningen av planet är att byggandet koncentreras på ett delområde och resten av    
              planområdet förblir obebyggd. 
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Som bas för dimensioneringen har områdets strandlinje och den sk. bearbetade strandlinjen 
utretts. 

  
Lägenheten 710-655-2-6 har bearbetad strandlinje på 590 m och  lägenheten 710-621-7-9  
365m, sammanlagt 955m. 
  
Lägenheterna 7:9 och 2:6 har en verklig strandlinje på ca.1315m och en bearbetad 
strandlinje på 955m. År 1970 har det utbrutits en lägenhet 721-621-7-4 från stom- 
lägenheten 7:9 och  den har en utarbetad detaljplan för en kurscentral (planeringen pågår). 
Lägenheten ligger vid ett skilt vattendrag. Så vida finns det ej orsak att beakta lägenheten i 
granskningen av stomlägenheten. Från stomlägenheten 7:9 har dessutom utbrutits år 1970 
två bebyggda strandtomter som har sammanlagt ca. 230m verklig strandlinje (sammanlagt 
160m bearbetad strandlinje). Då dimensioneringen är 6 strandtomter / bearbetad strand km 
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så är den sammanlagda dimensioneringen för lägenheterna 7:9 och 2:6  5,73 tomter alltså 6. 
Från lägenhetens 7:9 stomlägenhet har ändå  två bebyggda strandtomter utbrutits efter år 
1960 och därför är dimensioneringen mindre ( 1,115 km bearbetad strandlinje x 6 = 6,69 
alltså 7 från vilket de två bebyggda tomter minskas ). På grund av de föregående är 
utgångspunkten för planens dimensionering 5 strandtomter. 
Den moderna skärgårdsbyns princip  är att dimensioneringen kan vara betydligt större som i 
en traditionell stranddetaljplanering  med den förutsättningen att byggandet inriktas i en 
byaktig helhet och att karaktären och utseende för byggandet fastställs noggrant i planen 
och med bestämmelser i byggnadsdirektiven.  

 
 

3. Beskrivning och planeringssituationen för området 
 
3.1 Bebyggd omgivning 

 
På området finns ej byggnader förutom ett skyddstak för kanoter och en täckt 
lägereldplats i norra delen av lägenheten 710-423-7-9. På granntomterna i närheten av 
lägenheterna finns det vanliga semesterbyggnader. Närmiljön av planeringsområdet 
består för det mesta av glest genomförd fritidsbosättning förutom Vistjärnans 
huvudsakligen obebyggda miljö ( på stranden mitt emot finns det en tomt för 
fritidsbostad ). 

 
3.2 Naturmiljön 

 
Norra delen av Källträsket  (norra delen av lägenheten 710-621-7-9 ) är en rätt så jämn 
skogsmark. Skogen sträcker sig ända till vattengränsen. 
 

 
        Norra delen av Källträsket ( Finbyviken ). Skyddstaket för kanoter syns på bilden. 
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Den del av lägenheten 710-621-7-9 som är mera söderut på Vistjärnans strandområde  
är ett skogigt sluttningsområde som sträcker sig ända till stranden.  

 

 

 
Utsikter över Vistjärnans området                                                                                                                                                 
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Området som sträcker sig till Kjällträskets strand (lägenhet 710-458-2-6) är i sin helhet 
omväxlande skogsmark. Områdets norra del av stranden är rätt så jämt och låglänt, 
tvärtom som den delen mera söderut som är varierande brantare. Skogen är en 
mångformig blandskog, som sträcker sig ända till vattengränsen. 
 

 

 
Utsikter över Källträskets strandområde 
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3.3 Planeringssituationen 
 
Landskapsplan 

 
Raseborg hör till Nylands förbundets verksamhetsområde. Fullmäktige för Nylands 
landskap godkände landskapsplanen för Nyland 12.12.2004. Miljöministeriet fastställde 
landskapsplanen för Nyland 8.11.2006. Etapplandskapsplanen 1 för Nyland godkändes 
17.12.2008. Etapplandskapsplanen 2 för Nyland godkändes 20.3.2013. Etapplandskapen 
3 för Nyland är godkänd  14.12.2011. I landskapsplanen är området märkt som MLY 
( Skogsbruksdominerat område, som är vidsträckt och enigt och för det ekologiska nätet   
betydande ).  
 

 
                        Utdrag ur de kombinerade fastställda landskapsplanen för Nyland 2015 etapps- 
           landskapsplanen 1-3.     
                        Planeringsområdet märkt med orangea bollar 
 

Generalplan 
För området finns ingen fastställd general- eller delgeneralplan. 

 
Stranddetaljplan 
För området finns ingen fastställd stranddetaljplan. 
 
Övriga utredningar och planer samt utarbetade utredningar för området. 
En naturutredning har utarbetats för området. Enligt den finns det inga hinder för         
byggandet förutom på Källträskets södra strandområde i nordväst, där det finns ett 
fiskljusbo. Man har gjort en stomlägenhetsutredning för plan-området. Dessutom har det 
gjorts en preliminär stomlägenhetsgranskning kring sjön Vistjärnan på generalplansnivå 
för de andra stomlägenheter som begränsar sjön. 
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 4.    Preliminär stranddetaljplan 
 

Det centrala innehållet av planen 
 

                      I det preliminära stranddetaljplaneutslaget har man placerat en RA kvarter vid Vistärnan. 
                      På den är det möjligt att bygga 10 fritidsbostäder och 10 gäststugor. Dessutom får man   
                      bygga ekonomibyggnader som anslutar sig till dessa. 
 
               4.1       Planförslaget 

 
Planförslaget utarbetas på grund av gensvaren på planutkastet.                                                                                                                                                      

                      Planförslaget framläggs i 30 dagar.         
                     ( MBL 65§, MBF 27§ ) uppskattningsvis på vintern 2019. 
 

Framläggande av planförslaget meddelas på följande sätt: 
 

- På stadens anslagstavla 
- På stadens webbplats ( www.raseborg.fi ) 

 
              Utlåtande av myndighetsintressenterna begärs. 
              Medlemmarna och intressenterna i kommunen har rätt att anmärka över planförslaget.  
 Anmärkningen ska skickas till planläggningsnämnden före framläggningstiden går ut. 
 Kommunen ger ett grundligt bemötande till anmärkningarna. 
 
              Planen förs till Raseborgs stadsstyrelsen för godkännande uppskattningsvis på höst 2018. 
 

5. Bedömning av konsekvenser 
 

               Stranddetaljplanens konsekvenser utreds under planeringsarbetet  och då preciseras också 
 den regionala omfattningen. Planeringsarbetet ska basera sig på tillräckliga utredningar och 
 utlåtanden av experter på vilkas grund konsekvenserna av planens förverkligandet kan 
 bedömas. Konsekvenserna av planlösningen bedöms av följande skäl: 
                
           -      människans levnadsvillkor och livsmiljö 

- jord- och bergmånen, vatten, luft och klimat  
- växt- och djurarter, naturens mångsidighet och naturrikedomar 
- områdes- och samhällskonstruktion, samhälls- och energiekonomin samt trafiken  
- sociala- och ekonomiska förhållanden 
- landskapet, kulturarvet och den bebyggda omgivningen 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.raseborg.fi/
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6. Kontaktuppgifter 
 
Planläggare:                             Johan Peter Pfeifer, arkit., tekn.lis., fi.lmag. SAFA 
                                                   Arkkitehtiateljee Johan Pfeifer OY 
                                                   Borggatan 16D, 06100 Borgå 
                                                   Tel: 045 1233404 
                                                   Johan.pfeifer@hotmail.com 
 
Raseborgs stad:                        Planläggningsingenjör Leena Kankaanpää 
            Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs 

                                                                  leena.kankaanpaa@raseborg.fi 
         tel. 019 289 3842 
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RASEBORGS STAD 
PRELIMINÄR UTREDNING PÅ GENERALPLANNIVÅ FÖR DE STOMLÄGENHETER SOM BEGRÄNNSAR 
SJÖN (FÖR PLANOMRÅDET 710-621-7-9 OCH 710-621-2-6 HAR DET GJORTS EN SKILD 
STOMLÄGEUTREDNING) 

Som bas för dimensioneringen har områdets strandlinje och den sk. bearbetade strandlinjen 
utretts. 

Lägenheten 710-621-7-10 och 710-621-7-11 har bearbetad strandlinje på 135 m vid 
Vistjärnan och 370 m vid Kvarnträsket, sammanlagt 535 m. Då dimensioneringen är 6 
strandtomter/bearbetad strandkilometer är den sammanlagda dimensioneringen för 3,21 
tomter alltså 3. Av dem har man använt 1, vilket betyder att 2 finns kvar. 

Från stomlägenheten varifrån lägenheten 710-655-2-17 har bildats har det efter 1960 
utbrutits lägenheterna 710-655-2-7, 710-655-2-13, 710-655-2-14, 710-655-2-18, 710-655-2-
20, 710-655-2-21 vid Vistjärnan och Kvarnträsket. Lägenheterna har en bearbetad strandlinje 
på 600 m vid Vistärnan och 200 m vid Kvarnträsket, alltså totalt 800 m. Då dimensioneringen 
är 6 strandtomter/bearbetad strandkilometer är den sammanlagda dimensioneringen för 
lägenheterna 4,8 tomter, alltså 5. Av dem har man använt 5, alltså alla. 

Från stomlägenheten varifrån lägenheten 710-621-5-8 har bildats har det efter 1960 
utbrutits lägenheterna 710-621-5-8, 710-621-5-1, 710-621-5-10. Lägenheterna har en 
bearbetad strandlinje på 200 m vid Vistärnan och 935 m vid Källträsket, alltså totalt 1135 m. 
Då dimensioneringen är 6 strandtomter/bearbetad strandkilometer är den sammanlagda 

BILAGA 3



dimensioneringen för lägenheterna 6,81 tomter alltså 7. Av dem har det använts 3, vilket 
betyder att 4 kvarstår. 
 
Angående lägenheterna 710-621-7-10 och 710-621-7-11 kan det tänkas att åtminstone en av 
byggplatserna förverkligas vid Vistärnan. 
 
Angående lägenheten 710-621-5-8 kan det tänkas att åtminstone en eller två av 
byggplatserna förverkligas vid Vistärnan (stränderna vill Källträsket vid lägenheten 710-621-
5-8 är fina och det finns befintligt mera strandlinje där). 
 
 
 
 
 
17.12.2018 
 
Utredningen bearbetades av:  Johan Peter Pfeifer, arkit., tekn.lis., fil.mag. SAFA 

Arkkitehtiateljee Johan Pfeifer OY 
Borggatan 16D, 06100 Borgå 
Tel: 045 1233404 
johan.pfeifer@hotmail.com 
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