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FörOrd

Klimatförändringen är en global fråga och den påverkas i hög grad av utsläppen, 
energiproduktionen och konsumtionen. Nyland, Finlands enda metropolområde, 
måste ha beredskap inför klimatförändringen och måste stödja en hållbar utveckling 
i beslut om markanvändning, trafik och boende. Det krävs en samordning av de 
 beslut som behövs på kort sikt med strategin för skapandet av sådana förutsättningar 
för framtida verksamhet som är hållbara ur såväl ekologisk, ekonomisk, social som 
kulturell synvinkel. 

Nylands miljöprogram 2020 innehåller mål för en balanserad utveckling av regio-
nen på naturens och människans villkor. Med detta program vill vi ge aktörerna i 
regionen en mångsidig miljöpolitisk grund för olika planer och lösningar. Program-
met har utarbetats i omfattande samarbete med olika regionala intressentgrupper.

För Nylands miljöcentrals del stakar programmet ut miljöcentralens framtida verk-
samhet och utgör grund för prioriteringarna. För att kunna fördela resurserna rätt är 
det viktigt att vara medveten om förändringarna i den omgivande miljön.

Jag vill uttrycka ett varmt tack till alla som har medverkat i arbetet med miljöpro-
grammet och bidragit till diskussionen. Samarbetet har varit framgångsrikt samtidigt 
som det har visat vilket stort gemensamt intresse det finns att utveckla vår region till 
en bättre plats att leva i och att bevara dess natur. 

För beredningen av programmet vill jag rikta ett varmt tack till planerare  Hannele 
Ahponen och projektgruppen, som bestod av biträdande direktör Rolf Nyström, 
överinspektör Matts Finnlund, planerare Johan Sundberg, avdelningschef Eeva-Riitta 
Puomio och informatör Marja-Liisa Torniainen, samt till hela personalen vid miljö-
centralen.

Helsingfors i april 2007

Leena Saviranta
Direktör för miljöcentralen 
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Vår gemensamma miljö 2020

Miljöns tillstånd i Nyland

Den nyländska naturen är rik och mångskiftande 
med varierande jordmån och ett stort antal växt- 
och djurarter. Kusten, kustvattnen, sjöarna och 
vattendragen utgör en värdefull del av naturen 
här. Regionen har såväl gammal kulturmiljö och 
odlad landsbygd som ny urban bebyggelse och 
riksomfattande trafikcentra. 

Helsingforsmetropolen är vårt lands största be-
byggelsekoncentration. En ansenlig del av Finlands 
näringsverksamhet, 30 procent av arbetsplatserna 
och 25 procent av byggandet, finns koncentre-
rad i Nylands miljöcentrals verksamhetsområde. 
I detta område bodde år 2007 cirka 1,5 miljoner 
människor. Miljöbelastningen till följd av mänsklig 
verksamhet är kraftig och förändringarna i mark-
användningen snabba. Trafiklederna och den de-
centraliserade samhällsstrukturen har inskränkt 
grönområdesförbindelserna. I landskaps- och ge-
neralplanerna har de viktigaste sammanhängande 
grönområdena anvisats.

Vattenkvaliteten i våra vatten har förbättrats av-
sevärt under slutet av 1990-talet, trots att många 
vattendrag, grunda sjöar och kustvatten i Finska 
viken är övergödda. Belastningen på vattnen från 
jordbruket är stor till följd av de stora åkerarealerna 
och den erosionskänsliga marken. Glesbebyggel-

sen belastar också vattnen, eftersom det i Nyland 
fortfarande bor cirka 100 000 personer utanför av-
loppsnäten. Vattendrag restaureras intensivt, men 
det finns fortfarande många havsvikar, sjöar och 
åar som är i behov av åtgärder.

Trafiken och koldioxidutsläppen från trafiken 
har ökat kraftigt under 2000-talets början. Flyg-
trafiken orsakar kraftiga bullerstörningar och kol-
dioxidutsläpp. I slutet av 1990-talet sjönk utsläp-
pen av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider och 
partiklar från tillståndspliktiga anläggningar, men 
under början av 2000-talet har utsläppen åter ökat. 
Inom Nylands miljöcentrals område finns cirka 
2 600 områden där marken måste undersökas och 
behovet av sanering bedömas. Dessa områden lig-
ger i närheten av bebyggelse, grundvattenområ-
den och vattendrag. Cirka etthundra områden har 
årligen varit föremål för marksaneringsåtgärder. 
Transporterna av farliga kemikalier både till lands 
och till sjöss har ökat. 

De största utmaningarna under miljöprogram-
perioden 2007–2020 är att samordna den mänskliga 
verksamheten med naturen, motverka klimatför-
ändringen samt reducera miljöbelastningen. Det är 
vår målsättning att skapa en bra boendemiljö och 
att bevara den mångskiftande naturen i regionen.
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Klimatförändringen är ett globalt problem, men 
den måste motverkas lokalt, även i Nyland. Kli-
matförändringen är under programtiden 2007-
2020 den stora miljöfråga som man strävar efter 
att finna lösningar för. 

För att motverka klimatförändringen behövs 
samarbete mellan många olika aktörer. Med en mer 
sammanhållen bebyggelse till exempel får man 
mindre transportbehov och följaktligen lägre kol-
dioxidutsläpp från trafiken. Energiproduktionens 
koldioxidutsläpp i sin tur kan minskas genom en 
ökad användning av förnybar energi och bioenergi. 
Vidsträckta och sammanhållna ekologiska nätverk 
gör det lättare för floran och faunan att anpassa sig 
till klimatförändringen. Förändringarna i klimatet 
utgör också en utmaning dels när det gäller att 
minska belastningen på vattnen från lantbruket 
och tätorterna, dels när det gäller byggandet. 

Vårt gemensamma mål är att  
motverka klimatförändringen och  
att ha beredskap inför konsekvenserna

Förbättring av miljö - 
kvaliteten och minskning  
av miljöbelastningen

Luft- och markkvaliteten är  
god och vattnens tillstånd gott. 
Ökningen av energiförbrukningen 
har brutits och användningen av 
naturresurser har minskat.  
Risken för miljöolyckor är liten.

MOTvErKANdE Av KliMATFörÄNdriNGEN

åtgärder för att motverka klimatförändringen  
ingår i miljöprogrammets alla delområden. 

Samtidigt skapas beredskap för effekterna av klimatförändringen.

dE viKTiGASTE MålEN i NylANdS MiljöPrOGrAM

Utveckling av bebyggelse-  
och infrastruktur samt
boendemiljöer

Nyland har en sammanhållen  
bebyggelse- och infrastruktur och 
stadsutvecklingen är ekologisk.  
På landsbygden är bosättningen 
koncentrerad till byar. Boende-
miljön motsvarar invånarnas  
vardagliga behov och är trygg,  
sund och trivsam. 

Tryggande  
av naturens  
mångfald

Nyland har bevarat en  
variationsrik natur och 
landskapen har ett  
sammanhållet grön-
områdesnätverk.  
Vattennaturens  
ekologiska tillstånd  
är gott. 
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Vision 2020
Nyland har en sammanhållen samhälls- 
struktur och stadsutvecklingen är ekologisk.  
På landsbygden är bosättningen koncentrerad  
till byar. Nylänningarnas boendemiljö  
motsvarar invånarnas dagliga behov  
och är trygg, sund och trivsam. 

Det mest attraktiva boendealternativet i Nyland är 
trivsamma ekoeffektiva områden med fungerande 
kollektivtrafik. De nybyggda områdena komplet-
terar den existerande bebyggelsen och stödjer sig 
särskilt i huvudstadsregionen på spårtrafik. Tjäns-
ter och arbetsplatser kan bekvämt nås med kollek-
tiv trafik eller ligger på gång- eller cykelavstånd 
och behovet att använda bil har minskat. 

Städer och stadsliknande miljöer är bra och 
attraktiva boendemiljöer. Målet är att erbjuda 
tillräckligt med bostäder till skäliga priser samt 
alternativa bostadsområden av många slag också 

Utveckling av samhälls- 
struktur samt boendemiljöer

inom huvudstadsregionen. Bostadsområdena så-
väl i Helsingfors och tillväxtcentren som i kyrk-
byarna har en egen prägel och identitet, vilket yt-
terligare ökar deras attraktivitet. Planeringen av 
bostadsområdena utgår ifrån den byggda miljön 
i området, dess landskap och natur. Frilufts- och 
strövområdena ligger på gångavstånd för alla, och 
naturen är närvarande i bostadsområdena. 

Ekoeffektivitet och livscykeltänkande tillämpas 
när man bygger nytt och sanerar gammalt. Husen 
lämpar sig för olika ändamål och olika användare. 
Återanvändningen av gamla byggnader stärker 
områdenas identitet. Vattentjänst- och energinä-
ten samt trafikförbindelserna fungerar på ett så 
ekonomiskt sätt som möjligt.

Vid all markanvändningsplanering beaktas in-
verkan av klimatförändringen. Boendemiljöerna 
planeras i samverkan med de boende. Alla upple-
ver sin boendemiljö som betydelsefull och deltar 
både i att utveckla och att fatta beslut om den.
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Bebyggelse och boendemiljö

Samhällsstrukturen är sammanhållen och  
ekologiskt hållbar. Boendemiljöerna bildar  
mångformiga helheter med en egen prägel.  
Särskilt Helsingforsregionen erbjuder tillräckligt  
med bostäder för olika behov till skäligt pris.

• Den nya bebyggelsen stödjer sig på den redan  
 existerande bebyggelse- och servicestrukturen  
 samt kollektivtrafik. Landskapen och  
 kommunerna inför tillsammans ett system   
 med regioncentrer som förbättrar tjänsternas   
 tillgänglighet. 

• Kommunerna nyttjar markpolitiska medel för  
 att trygga en tillräcklig reserv av tomter. Såväl  
 diskussionen som informationen om mark- 
 politiken är aktiv. Nya småskaliga områdes-
 lösningar utvecklas.

• Olika tidsepoker ses i stadsstrukturen och   
 stadsbilden. Kommunerna tryggar kultur-
 miljöerna genom sin markanvändnings- 
 planering.

• Friluftsområdena i landskapen bevaras så att  
 de utgör sammanhängande grönområden.  
 Kommunerna tryggar de öppna platserna  
 samt stadsdelsparkerna och stadsparkerna i  
 den byggda miljön. Obebyggda stränder  
 utvecklas till fritids- och strövområden.

• Markanvändningsplaneringens kvalitetsnivå   
 säkerställs genom att utredningar görs och  
 alternativ bedöms. Planeringen och vardagen   
 möts i interaktionen med de boende.

 Byggandet har framtidsperspektiv.  
 Byggnaderna kan användas för olika  
 ändamål och är anpassningsbara.  
 Boendemiljön är hälsosam.

• Livscykeltänkandet i byggandet säkerställs  
 genom användningen av hållbara, reparerbara  
 och förnybara material och tekniska system  
 samt energieffektivitet och anpassningsbarhet.  
 Traditionella byggmetoder respekteras.

Järnväg

Huvudväg

Tätortsområde (Uppföljningssystemet för samhällsstruktur, 
Finlands miljöcentral och Statistikcentralen, 2005)

Övrigt bebott område 
(Byggnads- och bostadsregister, BRC, 2004)

© Nylands förbund
© Östra Nylands förbund
© Seija Väre, Sito Ab
© YKR, Finlands miljöcentral och Statistikcentralen, 2006
© Lantmäteriverket, tillstånd 7/MYY/2006

NYLANDS BEBYGGELSESTRuKTuR åR 2006
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Koldioxidutsläpp i huvudstadsregionen
enligt utsläppskällor år 2005

Flygtrafik 2% Fartygstrafik 1 %

Biltrafik  18%

Industri 3%

Energiverk  76%

Utsläpp sammanlagt 6748 ton
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Kollektivtrafik

Samordning av mark- 
användning och trafik 

En samordning av markanvändningen och trafiken stödjer  
en hållbar bebyggelsestruktur. Lokal samhällena är funktionel-
la och stödjer sig på näten för spårtrafik och annan kollektiv 
trafik. Betingelserna för den kollektiva trafiken är goda, liksom 
även för människor att röra sig till fots eller med cykel. 
För alla boende är möjligheterna att röra sig tryggade. 

• Kommunerna planerar sin bebyggda miljö för  
 människornas vardag: Det är lätt för invånarna  
 att röra sig (resekedjor, infartsparkering,  
 utveckling av anknytningspunkter och tjänster  
 inom kollektivtrafiken). Arbetsplatser och  
 tjänster nås enkelt med kollektiv trafik.

• I bostadsproduktionen och planeringen av   
 bostadsområden tas hänsyn till den alltmer  
 åldrade befolkningen och olika befolknings- 
 grupper. Tillgänglig byggd miljö gör det  
 lättare för alla att röra sig. 

• Kommunerna, planerarna och byggfirmorna   
 beaktar i planläggningen och byggandet  
 klimatförändringen och tar hänsyn till vindar,  
 temperaturer och snölaster samt risken för  
 översvämning och avledningen av regn- och   
 smältvatten. 

• Kommunerna, planerarna och byggfirmorna   
 bygger hälsosamma hus med god värme-  
 ekonomi, akustik och inomhusmiljö.

Resor gjorda med kollektivtrafik och 
personbil inom huvudstadsregionen 

Källa: SAD Huvudstadsregionens samarbetsdelegation
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Koldioxidutsläpp i huvudstadsregionen
enligt utsläppskällor år 2005

Flygtrafik 2% Fartygstrafik 1 %

Biltrafik  18%

Industri 3%

Energiverk  76%

Utsläpp sammanlagt 6748 ton

• Kommunerna utreder i samband med  
 planläggningen vilka möjligheter kollektiv- 
 trafiken erbjuder och hur gång- och cykel- 
 trafiken skall ordnas för att minska beroendet  
 av personbilar. 

• Landskapsförbunden, kommunerna och  
 trafikmyndigheterna samordnar trafik- 
 strategierna i landskapen och planerar en  
 heltäckande trafik. Spårvägsnätet utnyttjas  
 effektivare. Trafikplaneringen omfattar hela   
 det område i huvudstadsregionen där  
 människor bor och arbetar. 

• Ny prissättningspraxis tas i bruk för trafiken   
 (t.ex. vägtullar, trängselavgifter, avgiftsfri  
 kollektivtrafik). Myndigheterna främjar  
 samåkning bland annat genom information  
 och genom att själva visa gott exempel. I de  
 delar av centrum och i de bostadsområden  
 som belastas värst av trafikutsläpp begränsas  
 annan trafik än fordon med låga utsläpp.

• Ny verksamhet förläggs så att bullret och  
 partikelutsläppen från trafiken är så små som  
 möjligt. Bullerutsatta områden skyddas mot  
 buller. Tysta områden bevaras för rekreation  
 och turism.

• Den samhälleliga styrningen uppmuntrar och  
 understöder hållbara sätt att färdas. Trafik- 
 planer som gäller arbetsplatser genomförs,  
 samåkning främjas och resecentraler som  
 erbjuder trafik- och informationstjänster samt  
 centraler för samordning av resor inrättas. 

• Vid planläggningen samt vid dirigeringen  
 av godstrafik tar kommunerna hänsyn till  
 riskerna med användning, lagring och  
 transport av kemikalier och farliga ämnen  
 samt vidtar nödvändiga åtgärder för att  
 kontrollera dem.
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Vision 2020
Nyland har bevarat en variationsrik  
natur och området har ett sammanhållet  
grönområdesnätverk. Vattennaturens  
ekologiska tillstånd är gott. 

För naturskyddsområdena och områdena i nätver-
ket Natura 2000 har uppgjorts skötsel- och nyttjan-
deplaner som tryggar naturvärdena och ett hållbart 
nyttjade av områdena. 

Enbart skyddsområdena i Nyland räcker inte till 
för att stoppa att allt fler arter hotas och att mång-
falden i naturen minskar. Variationsrika grönom-
råden bevaras även utanför skyddsområdena. Det 
ekologiska nätverket är täckande och samman-
hängande. Det fungerar som en skyddszon kring 
och korridor mellan skyddsområdena samt som 
fritids- och strövområden för invånarna. Kontinui-
teten av grönområden över landskaps- och kom-
mungränserna tryggas i planläggningen. 

Nylands stadsmiljöer, kulturbiotoper samt land-
skapsmässigt värdefulla områden har identifierats 
och sköts efter uppgjorda program. 

Samarbetet mellan markanvändningsplanering-
en, miljöskyddet och naturvården är intensivt. 

 Naturskyddsområden, natur- 
 typer samt floran och faunan 

  Nyland har ett sammanhållet och täckande  
  nät av naturskyddsområden. De vilda djuren  
  och växterna samt naturtyperna fortlever. 

• Nylands miljöcentral ansvarar för att  
 naturskyddsprogrammen samt nätverket   
 Natura 2000 genomförs. Naturskydds- 
 områdenas gränser märks ut i terrängen.  
 Nätet av skyddsområden kompletteras  
 i samverkan med markägarna.

Tryggande av naturens mångfald
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• Nylands miljöcentral ser till att skötseln och  
 nyttjandet av skyddsområdena ordnas så att  
 skyddsvärdena består. 

• Information samlas in och läggs till grund för de 
 åtgärder som sätts in och deras genomslagskraft  
 bedöms. De naturtyper och förekomstplatserna  
 för de arter som enligt naturvårdslagen kräver  
 särskilt skydd inventeras och avgränsas.  
 Bestånden och utbredningen av dessa arter följs. 

• Ökad kunskap ges om konsekvenserna till följd  
 av främmande arter och möjligheterna att  
 motverka nackdelarna utreds.

 Ekologiskt nätverk och stadsnatur 

 Det ekologiska nätverket i Nyland är täckande  
 och sammanhängande. Det har korridorer  
 även till grannlandskapen. 

• Landskapen och kommunerna definierar nivåerna  
 i det ekologiska nätverket och klarlägger relaterade  
 begrepp (grönområdesnätverk, friluftsområdesnät- 
 verk samt ekologiska nätverk). Rekommendationer 
 för dimensioneringen av nätverken tas fram.

Regional ekologisk förbindelse

Behov av grönområdesförbindelse

Regionalt viktigt grönområde

Järnväg

Huvudväg

Tätortsområde (Uppföljningssystemet för 
samhällsstruktur, Finlands miljöcentral 
och Statistikcentralen, 2005)

© Nylands förbund
© Östra Nylands förbund
© Seija Väre, Sito Ab
© YKR, Finlands miljöcentral och Statistikcentralen, 2006
© Lantmäteriverket, tillstånd 7/MYY/2006

NYLANDS GRöNOMRåDEN
åR 2006
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• En fungerande ekologisk grönstruktur säkerställs 
 genom en ökad dialog mellan planläggningens 
 olika nivåer. Invånarnas möjligheter att vistas  
 i naturen på nära håll tryggas inom ramen  
 för grönområdesnätverket (friluftsleder,  
 skidspår, lediga stränder och vatten).

• Nylands vägdistrikt bygger broar och tunnlar  
 för djur i samband med att vägnätet förnyas  
 och repareras. Kommunerna säkerställer att  
 passagerna fortsätter även utanför själva  
 vägområdet. 
 
 Städerna har en rik natur vars diversitet  
 skyddas och om vilken det finns tillgänglig  
 information. Mellan planeringen av mark- 
 användningen, skyddet av stadsnaturen och de  
 olika tillståndssystemen är samarbetet intensivt.
 
• Behovet att skydda biotoperna i stadsnaturen  
 bedöms och skötselanvisningar görs upp.  
 Indikatorer tas fram för uppföljning av  
 stadsnaturens tillstånd.

• Skyddet av stadsnaturen sker i samarbete  
 med invånarna. I all byggverksamhet samt i  
 planeringen och skötseln av grönområden  
 utgår man ifrån att stadsnaturen skall bevaras.

• Kvalitetskriterier som beaktar stadsnaturens  
 särdrag uppställs med tanke på natur- och  
 landskapsutredningar. 

 Kulturbiotoper och landskapsmässigt  
 värdefulla områden skydddas

• Skötseln av kulturbiotoper som på riks-  
 eller landskapsnivå har klassificerats som  
 värdefulla eller annars viktiga ordnas  
 enligt ett regionalt program.

• Skötselprogram för landskapsmässigt  
 värdefulla områden görs upp. 
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Vision 2020
Luftkvaliteten är god och status för vattnen  
och marken är gott. Ökningen av energiförbrukningen 
har brutits och användningen av naturresurser  
har minskat. Risken för miljöolyckor är liten.

Belastningen på luft, vatten och mark har minskat. 
De för miljön och hälsan mest skadliga områdena 
har sanerats.

Det ekologiska tillståndet i Finska viken samt i 
sjöar och vattendrag är gott. Vattnen kan nyttjas för 
rekreation på många sätt. Grundvattnens kvalita-
tiva och kvantitativa tillstånd är gott med tanke på 
vattenförsörjningen. Vid markanvändningen samt 
i närings- och marktäktsverksamheten tas hänsyn 
till skyddet av yt- och grundvatten. 

Utsläppen från energiproduktionen och trafiken 
har minskats effektivt. Energiproduktionen har en 
mångsidig struktur med en betydande andel av 
förnybara energiformer. 

Användningen, lagringen och transporten av 
farliga kemikalier och oljeprodukter är trygg. De 
relaterade riskerna har identifierats och reducerats 
genom miljömedvetenhet vid valet av kemikalier 
och i markanvändningsplaneringen. Näringslivets 
och industrins miljöskydd fokuserar på förebyg-
gande åtgärder. 

 Minskad belastning på vattnen  
 och hållbar användning  
 av vattenresurser

 Belastningen på vattnen från  
 jordbruket reduceras effektivt 

• Miljöstödsåtgärderna effektiviseras och  
 stödet används effektivt. Sammanhängande  
 skyddszoner inrättas längs stränder i enlighet  
 med skyddszonsplanerna. Vegetations- 
 täckningen på åkrarna året runt ökas.  
 Särskilt uppmärksammas branta strandåkrar.

• Jordbrukarna förbättrar åkrarnas bördighet och  
 näringsnyttjande och bereder sig på ökade regn  
 och erosion till följd av klimatförändringen.

• Beräkning och tillämpning av näringsbalanser  
 ger underlag för en precisare användning av  
 gödslingsmedel och stallgödsel. Bekämpnings- 
 medlens risker för miljön identifieras och 
 minimeras. I grundvattenområdena används  
 ofarliga bekämpningsmedel.

Förbättring av miljökvaliteten och 
minskning av miljöbelastningen 
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• Husdjursproducenterna minskar utsläppen  
 till yt- och grundvatten samt utsläppen av  
 växthusgaser från gödselhanteringen och  
 gödselspridningen på åkrarna. 

 Reningen av kommunalt avloppsvatten  
 är effektiv. Belastningen från glesbebyggelse  
 har minskat avsevärt. 

• Avloppsreningsverken sköts så väl som 
 möjligt. Avskiljningen av näringsämnen  
 effektiviseras vid behov enligt nyaste teknik,  
 t.ex. efterfiltrering. Riskerna för funktions- 
 störningar identifieras och beredskap  
 finns för dem.

• Vattentjänstverken och kommunerna  
 koncentrerar behandlingen av kommunalt  
 avloppsvatten genom att leda det till de  
 effektivaste enheterna. Kommunerna utvecklar  
 behandlingen av dagvatten. Målet är att en del  
 av våra vatten inte belastas med avloppsvatten. 

• Kommunerna, vattentjänstverken och fastighets- 
 ägarna förbättrar avloppsvattenbehandlingen i 
 glesbygden senast 2014. I glesbygden prioriteras 
 torrtoaletter. Avloppsvatten infiltreras inte i  
 marken i grundvattenområden.

• Vattentjänstverken sanerar avloppsnätet särskilt  
 i grundvattenområden för att minska risken  
 för läckage.

• Kommunerna ser till att toalettvattnet från  
 fritidsbåtar tas emot i småbåtshamnarna. 

 Regionens vattenförsörjning är tryggad.

• Kommunerna och vattentjänstverken sköter reserv-
  vattenuttaget och ser till att det finns tillräckligt  
 med yrkeskunnig personal. Tillgången på  
 reservkraft säkerställs med tanke på eventuella 
 strömavbrott. Beredskap för risker orsakade  
 av översvämning finns. Kommunerna och  
 vattentjänstverken gör upp beredskapsplaner. 
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• Samverkan och samgång av vattentjänstverk   
 främjas. Invånarnas tillgång på tillräckligt med 
 hushållsvatten av god kvalitet tryggas genom 
  bättre gemensamma vattentjänster i glesbygden.

• Programmet för utveckling av vattentjänster i 
 Nyland uppdateras tillsammans med kommu- 
 nerna och landskapsförbunden. Vattentjänst- 
 projekt främjas programenligt. Regionala  
 översiktsplaner för vattentjänsterna upprättas.

• Inom planeringen av markanvändningen  
 skyddas områden där grundvatten bildas. 

 Vattnen utnyttjas hållbart och deras status är gott.  
 Beredskap finns för översvämningar och torka.

• Nylands miljöcentral samordnar tillsammans  
 med vattenvårdsförvaltningens samarbetsgrupp  
 förvaltningsplanen för Kymijoki-Finska vikens  
 vattenförvaltningsområde samt uppgör ett  
 åtgärdsprogram inom sitt verksamhetsområde. 
 Åtgärder som behövs för att god status i vattnen 
 skall uppnås ingår i förvaltningsplaner och  
 åtgärdsprogram och dessa åtgärder genomförs.

• Livsmiljön för den akvatiska floran och faunan  
 förbättras och fiskarnas vandringsmöjligheter   
 tryggas. Fisk- och kräftstammarna stärks genom  
 sanering av forsar och strömställen. Kommunerna  
 bevarar strömmande vatten inklusive stränder  
 så att det finns öppna flöden och översvämnings 
 områden med ekologisk mångfald även i tätorterna. 

• Dagvatten avleds i öppna fåror, behandlas i  
 bassänger och konstruerade våtmarker samt  
 infiltreras i marken. Målet är att förbättra  
 vattenkvaliteten och minska extrema flöden. 

• Ekologiska metoder tillämpas när sjöar och  
 vattendrag restaureras samt vid annat arbete  
 i dem. Nylands miljöcentral främjar genom  
 rådgivning och övervakning ekologiskt vatten 
 byggande särskilt vid markavvattning och andra  
 vattenarbeten som utförs av privatpersoner.  
 De skadliga konsekvenserna av muddring  
 och grävning förebyggs.
 
• Ortsbor och andra lokala aktörer tar ansvaret   
 för restaureringen och skötseln av sjöar.  
 Nylands miljöcentral stödjer restaureringen av 
 de viktigaste och kraftigast eutrofierade vattnen. 
 I sjöar där tillståndet är gott före kommer  
 förebyggande åtgärder. Nya restaurerings- 
 metoder utvecklas och även konsekvens- 
 bedömningen och uppföljningen av  
 restaureringsåtgärder förbättras.

• Genom att skydda befintliga byggnader  
 mot översvämningsskador fås en bättre  
 riskhantering. Nylands miljöcentral och  
 kommunerna upprättar översvämningskartor  
 och ser till att det inte byggs i översvämnings  
 områden. Kommunernas och privatpersonernas  
 beredskap inför översvämningar förbättras.
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 Skydd av mark  
 och grundvatten  

 Förorening av mark och  
 grundvatten förebyggs. 

• Genom planerad markanvändning, miljö- 
 anpassat byggande och omsorgsfull  
 verksamhet minskas risken för mark-  
 och grundvattenföroreningar.

• Författningarna om och tolkningarna av  
 vem som har ansvaret för att undersöka  
 och restaurera har tydliggjorts. Ett flexibelt  
 finansieringssystem utvecklas för under- 
 sökning, restaurering och sanering av  
 förorenade marker och grundvatten.

• Nylands miljöcentral, kommunerna och  
 vattentjänstverken upprättar skyddsplaner  
 för alla viktiga och för vattenuttag lämpade  
 grundvattenområden och ser över planerna  
 regelbundet. Grundvattenförekomsternas  
 struktur och förhållanden är kända.

• I grundvattenområden förläggs inte ny  
 industri-, företags- eller fritidsverksamhet  
 som medför risk för grundvattnet. Placeringen  
 av kemikalieförråd och stationer för  
 distribution av bränsle styrs till områden  
 utanför grundvattenområdena. 

• Nylands vägdistrikt bygger grundvattenskydd  
 för trafikleder i grundvattenområden. Klorid- 
 haltsökningen i grundvattnen till följd av  
 vägsaltningen stannar upp och halterna  
 minskar till 2015.

 Saneringen av förorenad mark och  
 förorenade sediment är effektiv  
 och följer god saneringspraxis. 

• Områden som medför miljö- eller hälsorisker  
 har identifierats och deras tillstånd följs upp.  
 Information om områdena finns allmänt  
 tillgänglig. 

• Nylands miljöcentral gör upp en restaurerings- 
 plan i vilken områdenas restaureringsbehov  
 rangordnas. I första hand saneras objekt som  
 utgör hot för grundvattnet och sådana objekt  
 som utgör en betydande miljö- eller hälsorisk. 

• De objekt som med tanke på miljökonsekven- 
 serna och de ekonomiska följderna kan lämnas  
 osanerade identifieras.

• Nylands miljöcentral samt övriga aktörer  
 involverade i sanering stödjer utvecklingen  
 av bättre metoder för sanering av förorenad  
 mark. Vid saneringen prioriteras metoder där  
 de borttagna jordmassorna kan återanvändas  
 och transporten av dem är så kort som möjligt.
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• Förekomsterna och mängderna av förorenade  
 bottensediment utreds och miljökonsekven- 
 serna bedöms. Områden som är till betydande  
 skada för vattenlevande organismer eller för  
 användningen av ett vatten saneras. 

• Verksamhetsutövarna, kommunerna och  
 Nylands miljöcentral ser till att de muddrings- 
 massor som tas upp vid saneringen av för- 
 orenade sediment placeras på ändamålsenliga,  
 vid behov koncentrerade upplags- och  
 behandlingsplatser, på så sätt att de inte  
 föranleder skada för miljön.

 Stenmaterialsförsörjningen och stenmaterials- 
 uttaget beaktas i markanvändningsplaneringen. 
 Återanvändningen av marksubstans effektiviseras.

• Nylands miljöcentral och de övriga regionala 
 miljöcentralerna, Geologiska forsknings- 
 centralen, stenmaterialsproducenterna,  
 kommunerna och landskapsförbunden  
 klarlägger var man effektivt kan utvinna  

 grus (även grus under grundvattennivån)  
 utan risk för miljön, naturen eller grundvattnet.  
 På de olika nivåerna i markanvändnings- 
 planeringen anvisas områden som lämpar  
 sig för uttag av jord- eller stenmaterial  
 och de områden där detta inte är tillåtet.

• Vid nyttjandet av sand- och grustäkter under   
 vattnet beaktas eventuella olägenheter för den  
 marina naturen.

• Återanvändningen av marksubstans främjas,   
 och i närheten av huvudstadsregionen  
 reserveras ett antal områden för upplag  
 och behandling av sådant material. 
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 luftvård 

 Växthusgasutsläppen ökar inte längre. Skadliga  
 utsläpp i luften har minskat. Energikonsumtionen  
 ökar inte heller mer och inom energiproduktionen 
 prioriteras förnybara energikällor.

• En klimatstrategi upprättas för Nyland  
 och huvudstadsregionen vilken även följs. 
 Växthusgasutsläppen från energiproduktio- 
 nen, trafiken, avfallshanteringen och  
 lantbruket minskas.

• Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxid,  
 ammoniak, flyktiga organiska föreningar samt  
 finpartiklar från energiproduktionen, trafiken,  
 lantbruket och industrin samt den småskaliga  
 förbränningen minskas i enlighet med det  
 nationella luftvårdsprogrammet. 

• Företagen och den offentliga förvaltningen   
 låter utföra energibesiktningar och genomför   
 energisparande åtgärder. I byggverksamheten 
 och planläggningen samt i trafikplaneringen   
 eftersträvas energieffektiva lösningar.

• Rengörings- och rensningsanläggningarnas  
 funktion inom industrin och energiproduk-
 tionen förbättras. Störningarna är kortvariga  
 och återkommer sällan. Energiproduktionen  
 har en mångsidig struktur och en god service-  
 och funktionssäkerhet. 

• Alla uppmanas att spara energi samt att  
 använda sig av miljövänliga och förnybara  
 energikällor: jordvärme, solenergi, vindkraft,  
 avfallsbaserade bränslen, biobränslen samt  
 fjärrvärme.
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 Avfallshantering  

 Uppkomsten av avfall förebyggs. Användningen av 
 avfall som material och energi ökar och ersätter 
  naturresurser. Transporten och hanteringen av avfall 
  har inte skadliga konsekvenser för miljön.

• Uppkomsten av avfall minskas i enlighet  
 med den nationella strategin. 

• Separatinsamling och återanvändning av  
 avfall främjas. Målet är att mer än 70 % av allt  
 kommunalt avfall och 80 % av annat avfall  
 skall återanvändas. 

• Genom avfallsförbränning minskas behovet  
 av avfallsdeponier och användningen av  
 fossila bränslen. 

• Avfallsorganisationerna och -företagen  
 prioriterar behandlingsmetoder såsom  
 kompostering och rötning samt slambehand- 
 lingsmetoder som möjliggör att avfallet  
 återanvänds som gödslingsmedel eller  
 jordförbättringsmaterial.

• Av biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall  
 deponeras 2009 högst 40 % och 2016 högst 25 %. 
 Andelen fortsätter att sjunka till 2020.

• På avfallsdeponierna samlas klimatförändrande 
 gaser in och utnyttjas för energiutvinning. 

• Kommunerna och företagen övervakar stängda 
 avfallsdeponier och gör riskbedömningar av 

 dem. Sådana som kan förorsaka betydande 
 miljö- eller hälsorisker saneras. 

• Kommunerna, landskapsförbunden och Nylands 
  miljöcentral gör upp planer för avfallshanteringen 
 inför exceptionella situationer (t.ex. oljeolyckor, 
 sjukdomsepidemier) och inrättar nödvändiga  
 platser för behandling och upplag.

• Myndigheterna effektiviserar sitt samarbete  
 för att minska nedskräpningen och  
 förekomsten av olagliga avfallsdeponier.

 Företagens hantering  
 av miljöfrågor

 Företagen hanterar miljöfrågorna på ett  
 effektivt sätt och har ett fungerande  
 samarbete med myndigheterna. 

• Kommunerna och landskapsförbunden anvisar  
 områden för industri och företagsverksamhet  
 som medför risk för miljön. Intill företagen och  
 industrianläggningarna lämnas för verksam- 
 heten nödvändiga skyddsområden.

• Företagen tillämpar i sitt miljöskydd bästa   
 tillgängliga teknik och bästa praxis. Miljö- 
 belastningen minskas kontinuerligt genom  
 att verksamheten utvecklas.



• Miljösystem utvecklas som kan nyttiggöras  
 i övervakningen och rapporteringen.  
 Tillståndsmyndigheternas periodiska  
 kontroller är av hög klass och utförs  
 tillräckligt ofta. Kontrollerna är avgiftsbelagda. 

• Företagen sparar naturresurser genom att ut- 
 veckla både produktionsmetoder och produkter.  
 Industrin utnyttjar avfallsmaterial och biproduk- 
 ter på ett effektivt sätt i produktionen.

• Problem och risker förorsakade av kemikalier  
 identifieras. Skadliga kemikalier ersätts med  
 mindre skadliga och användningen av kemi- 
 kalier begränsas. De viktigaste utsläppskällorna 
 av föreningar som belastar miljön och deras  
 förekomst klarläggs och tillsyn ordnas.

• Tillstånds- och tillsynsverksamheten är  
 förutseende och styrande.

• Samarbetet mellan företag och myndigheter är 
 effektivt med tydliga ansvarsområden. Myndig- 
 hetsverksamheten tryggar en god servicenivå för 
  företagen och invånarna i Nyland. Särskilt små 
  och medelstora företag erbjuds stöd i miljöfrågor.
 
• Samarbetet mellan de tillsynsmyndigheter som 
  ansvarar för arbetshälsan, kemikaliesäkerheten 
  och miljöskyddet utvecklas, metoderna harmo- 
 niseras och den information som övervakningen  
 resulterar i används effektivt och brett. 

 Miljöinformation  
 till stöd för  
 beslutsfattande
 
 Vision 2020
 Till beslutsfattarnas och invånarnas förfogande   
 står aktuell information om miljöns tillstånd  
 och om vilka konsekvenser deras handlingar  
 har för miljön.

• Invånarna, företagen, organisationerna och  
 myndigheterna har kompatibla datasystem.  
 Miljöinformationen är lätt att använda och  
 kan enkelt uppdateras av informations- 
 producenterna. 

• Beslutsfattarna erbjuds lättillgänglig och  
 förädlad miljöinformation om Nyland.

• Miljöuppföljningen från olika aktörer  
 sammanställs så att man får täckande  
 information om miljöns tillstånd i Nyland.
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I detta miljöprogram för Nyland finns de gemen-
samma riktlinjerna för förbättring av tillståndet i 
miljön samlade. Programmet genomförs av alla 
aktörer i området inom ramen för deras respek-
tive verksamhet: näringslivet, forskningsinstituten, 
myndigheterna, organisationerna, landskapsför-
bundet och kommunerna. Även landskapsplanerna 
och landskapsprogrammen är viktiga instrument 
vid genomförandet av miljöprogrammets mål.

Nylands miljöcentral genomför programmet i 
sitt arbete. Miljöcentralens årliga resultatplan binds 
vid målsättningarna i programmet. Målen beaktas 
när finansieringen fördelas samt vid planeringen 
av miljöprojekt. 

om miljöfrågor och deras betydelse. Svaren visade 
att klimatförändringen, eutrofieringen av vattnen, 
föroreningen av marken och grundvattnet samt 
den minskade mångfalden i naturen till följd av 
förändrad markanvändning upplevdes som de 
största miljöproblemen. Under beredningen har 
man på olika håll dessutom lagt fram ett antal för-
slag till samarbetsprojekt för att uppnå program-
mets målsättningar.

Ytterligare information om miljöprogrammet 
finns på http://www.miljo.fi/uus/miljoprogram

Programberedningen
Nylands miljöcentral har tagit fram programmet 
i samarbete med regionala myndigheter, organi-
sationer och forskningsinstitut samt näringslivet 
i landskapen. Under beredningen har tre tema-
seminarier hållits: Naturen och naturresurserna, 
Bebyggelsen och infrastrukturen samt Näringarna 
och miljöskyddet. Dessutom har allmänheten haft 
möjlighet att under hösten 2006 ta ställning till pro-
gramutkastet på miljöcentralens webbplats. 

Inför programarbetet vände sig Nylands mil-
jöcentral sig till olika intressenter med en enkät 

Miljöns tillstånd och genomförandet av åtgärderna 
i miljöprogrammet för Nyland följs upp och rap-
porteras under programperioden 2007–2020. Mil-
jöns utveckling beskrivs framöver även med hjälp 
av en miljöbarometer som klarlägger kommunala 
beslutsfattares uppfattningar om viktiga miljömål 
och åtgärder samt om deras konsekvenser. Dess-
utom klarläggs regionens ekologiska fotspår i sam-
arbete med övriga aktörer i området.

År 2006 togs ett antal gemensamma indikatorer 
för miljöns tillstånd fram för att användas av de 
regionala miljöcentralerna och övriga regionala ak-
törer. Tillämpningen och rapporteringen utvecklas 
kontinuerligt och listan på indikatorer komplette-
ras med beaktande av Nylands särdrag.

Genomförande och  
uppföljning av programmet
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Försäljning: Edita Publishing Ab
PB 800, 00043 Edita 
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Annegatan 44, tel. +358 20 450 2566
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 Inom Nylands miljöcentrals verksamhetsområde bor cirka 1,5 miljoner  

 människor och befolkningstillväxten är fortsatt snabb särskilt  

 i huvudstadsregionen. Miljön belastas och de sammanhållna naturområdena  

 blir allt färre. Klimatförändringen ses som den största miljöutmaning  

 i framtiden. Nylands miljöprogram presenterar målsättningar och  

 åtgärder för en balanserad utveckling av regionen på naturens  

 och människans villkor fram till 2020.

 år 2020:

• Bebyggelsestrukturen är sammanhållen och stadsutvecklingen är ekologisk.  

 På landsbygden är bosättningen koncentrerad till byar. Nylänningarnas boendemiljö  

 motsvarar invånarnas vardagliga behov och den är trygg, sund och trivsam.

• Nyland har bevarat en variationsrik natur och landskapen har ett sammanhållet  

 nätverk av grönområden. Vattennaturens ekologiska tillstånd är gott.

• Luft- och markkvaliteten är god och vattnens tillstånd gott. ökningen av  

 energiförbrukningen har brutits och användningen av naturresurser har minskat.  

 Risken för miljöolyckor är liten. Belastningen på luft, vatten och mark har  

 minskat och miljöriskerna är under kontroll.
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