
Nylands förbund – landskapets 

utvecklare 

- Skärgården i landskapsplanen 

9.4.2014 
Oskari Orenius\Per-Stefan Nyholm 



Nylands förbund 

 

• En lagstadgad samkommun som enligt 

statsrådets beslut har 26 

medlemskommuner 

• En del av den kommunala 

förvaltningen 

• Majoriteten av uppgifterna styrs av 

regionutvecklingslagen och 

markanvändnings- och bygglagen  

• Intressebevakare inom 

metropolområdet 
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Nyland i siffror 
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26 kommun 2013 
Befolkning  ca. 1,5 milj.  

Antal arbetsplatser ca. 750 000   

Området täcker 3 % av hela landets areal 

Andel av Finlands BNP 39 %    



Utmaningar i Nyland 

Befolknings tillväxt och samhällets 
skingrade utveckling 

  Ökad behov för personbil 

 

Bristen på bostäder till skäligt pris 
försvagar landskapets 
konkurensförmåga  

 

Beroende av personbil – på vilket sätt kan 
man utöka rörligheten så att den blir 
mera hållbar (promenering, cykling, 
kollektivtrafik) i Nyland 

 

Stora globala utmaningar såsom 
klimatändring 

 

 



Landskapsplan 

• En översiktlig plan över 
områdesanvändningen 

• Riktgivande för myndigheter och 
kommuner när de gör upp planer eller gör 
ändringar i mer detaljerade planer 

• Gäller inte på kommuners fastställda 
general- eller detaljplaneområden  

• Ett redskap 
− för att anvisa landskapets framtida 

områdesstruktur, utvecklingsriktning och 
kommuners gemensamma strategiska mål  

− för att lösa överkommunala frågor 

− för att bevara landskapsmässigt värdefulla 
miljöer och naturresurser 
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Revideringen av landskapsplan 2 

• Reviderar och kompletterar de gällande 

landskapsplanerna i Nyland  

• Temahelheter, bl.a. områdesstrukturen, 

trafiksystemet och handelns 

servicestruktur 

• Bereds 2009–2013 

• Principer för beredningen: 

− Att förenhetliga region- och samhällsstrukturen 

− Att stärka metropollandskapets konkurrenskraft 

− Att planeringen av handelns servicenät blir en 

del av region- och samhällsstrukturen 

− Att styra byggandet i byar och glesbebyggelsen  
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Styrande av bosättningen 

Utvecklingsrekommendation som styr                       

bosättningen i hela landskapsplaneområdet: 

”Åretruntbosättning ska i första hand styras 
till landskapsplanens områden för 
tätortsfunktioner, med tyngdpunkt på 
områden som ska förtätas. Bosättning som 
riktar sig till områden utanför 
tätortsfunktionerna ska planmässigt styras 
till byar.” 

Genom 

landskapsplanen 

styrs endast 

planeringen av byar 

av betydelse på 

landskapsnivå, inte 

annan verksamhet 

eller utveckling i 

byarna. 



Landskapsplanens vita områden 
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• Planeringsbestämmelse på området för de 
14 kommunerna i Helsingforsregionen, där 
behovet av styrning är störst enligt de 
särskilda målen i de riksomfattande målen för 
områdesanvändningen. 

• Utvecklingsrekommendation på området för 
de 14 andra kommunerna. 

 ”Bostads- och arbetsplatsbyggande som riktar sig till 
området ska styras till områden för tätortsfunktioner 
och byar.” 



• När byn planeras ska man beakta trafik- samt vatten- och 
avloppsarrangemang, ekologiska förbindelser samt 
kulturhistoriska och landskapliga särdrag. 
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Byar av betydelse på landskapsnivå 

Byns mera exakta läge och yttre gränser bestäms 
vid kommunens planläggning eller i 
byggnadsordningen.  

 

På byns område ska utredas möjligheter till 
mindre byggplatser än i det omgivande 
glesbygdsområdet. 

 



Område för tätortsfunktioner och arbetsplatsområden 

Nya områden för tätortsfunktioner som stöder sig på spår- 

trafik 

Reservområden för tätorts- och arbetsplatsområden 

Byar av betydelse på landskapsnivå (89 st) 

Metropolens kärnområde (stark huvudstadsregion och tillväxt- 

korridorer) 

Kommuncentra/ starka kommuncentra, regioncentra 

Metropolen har en 

stark kärna och ett 

nätverk av mångsidiga 

centralorter. 

Grundstruktur 



Landskapets byar i östra Nyland 



Vår framtid 

 

• Nylands förbund får nya uppgifter och 

förbundets ställning i den regionala 

förvaltningen förstärks 

• Kommunernas strukturer och samarbetet 

utvecklas ytterligare 

• Klimatpolitiken ökar behovet att 

förenhetliga samhällsstrukturen 

• Minskad näringsbelastning och bättre 

transportsäkerhet i Östersjön förutsätter 

tätare internationellt samarbete 
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