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godkännandet av landskapsplanen för Åbo stadsregion och förkastandet av
regionplanen som gäller landskapsplaneområdet
Planens innehåll
Landskapsplanen för Åbo stadsregion är en plan som gäller för ett delområde
i landskapet och som inbegriper samtliga områdesanvändningsformer. De
områden som planen gäller är S:t Karins, Nådendal, Pemar, Åbo och Reso
städer samt Lundo, Piikkis och Rusko kommuner. Genom landskapsplanen
har man för avsikt att ersätta den tidigare regionplanen för området.
UTLÅTANDEN
Ministeriernas utlåtanden
Kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, undervisningsministeriet, försvarsministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet
har gett utlåtanden om landskapsplanen. Dessutom har handels- och industriministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, arbetsministeriet och finansministeriet beretts tillfälle att ge utlåtande om planen.
Kommunikationsministeriet anser det vara till fördel att man i landskapsplanen har granskat alternativt både en utveckling som leder mot en tätare
och mot en glesare områdesstruktur. Som grund för planeringen har man valt
en utveckling som går mot en tätare områdesstruktur. I planen har man ställt
sig positivt till kollektivtrafik och markanvändning som stöder utvecklandet
av den. Det vore möjligt att skapa en effektiv kollektivtrafikpassage speciellt
för det stadsutvecklingsområde, som består av stadscentra i Nådendal, Reso,
Åbo, S:t Karins och Piikkis, vilket även kunde ha omnämnts i planen. Att utöka spårtrafikens andel av kollektivtrafiken förutsätter betydligt större satsningar på utbyggnad av glesbygdsområden i form av trådlika stadsstrukturer
än vad som möjliggörs av den områdesstruktur som presenteras i landskapsplanen. Tätortsutvecklingen är anspråkslös längs järnvägen utanför Åbo stad.
Gynnandet av kollektivtrafiken förbättrar trafiksäkerheten. I planbeskrivningen konstateras även att då man överväger investeringar i trafikleder skall man
fästa vikt vid trafiksäkerheten på körhastigheternas och -smidighetens villkor.
I samband med konsekvensbedömningar för motorvägsprojekt borde man i
planbeskrivningen framföra även en så kallad parallellförbindelse och dess
inverkan på säkerheten. Bullerfrågor har behandlats berömvärt i landskapsplanen. Bland annat områden som är relativt tysta har märkts ut på planen. I
planen hade man kunnat framföra även målsättningen att bevara dessa områden.
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Skyddsbeteckning SR 067, som kan försvåra förverkligandet av resecentret
för Åbo stadsregion, borde strykas från landskapsplanen. Av skyddsobjekten
i planen ingår det inte i Piikkis, Pemar och Reso järnvägsstationer sådana
områden, som måste anvisas i en landskapsplan. Enskilda byggnader borde
skyddas i samband med mer detaljerad planläggning.
De vägreservationer som är nya och de vägreservationer som skall uppgraderas till väg med två körbanor, har i landskapsplanen antingen getts
beteckningen planerad eller förbindelsebehov. Projekt om vilka det redan
har gjorts tillräckliga utredningar, kunde ha anvisats beteckningen för
riktgivande vägsträckning i stället för förbindelsebehovsbeteckningen.
Riksväg 9 är för tillfället en bredfilig väg med en körbana från Lundo station mot Aura. I landskapsplanen har båda körbanorna betecknats felaktigt med svart. I och med utökad trafikmängd kan det i framtiden bli nödvändigt att bygga ut landsvägsförbindelsen från Åbo till Nådendal (mt
185 och kt 40) till en väg med fyra körbanor. Denna reservering är inte
anvisad i landskapsplanen. De partier av Åbo omfartsväg (kt 40) som
ligger vid Reso är stamväg. Beteckningen regional väg i landskapsplanen
borde korrigeras till stamväg. Ministeriet vill även konstatera att det ingår
flera fel i tabellerna i stycke 9.5 i planbeskrivningen.
Reserveringen för uträtandet av banavsnittet mellan Piikkis och Pemar
kan markeras i landskapsplanen. Den östra änden av banreserveringen är
dock anvisad för nära intill motorvägen. Förbindelsen med stambanan i
den östra änden motsvarar inte heller banplanen och kommer att leda till
en alltför liten kurvradie. Banan skall enligt planen gå i tunnel en sträcka
på cirka 3,4 kilometer. Landskapsplanen bör korrigeras på dessa punkter.
Banförvaltningscentralen har inte ombetts att ge ett utlåtande om planförslaget. På basis av Visionerna för järnvägstrafiken i Södra Finland 2050 –
arbetet kan man de närmaste åren föra diskussioner om utvecklingsmodeller för Helsingfors-Åbo -banan.
Natura-området i Pomponrahka har anvisats ett större område i landskapsplanen än skyddsområdet med rättsverkan, vilket begränsar möjligheterna att utveckla Åbo flygplats. Dessutom har man utanför Naturaområdet på flygplatsområdet infört ett nytt mycket omfattande skyddsområde (S), som avsevärt begränsar flygplatsens utvecklingsmöjligheter.
Det nya skyddsområde som anvisats nordost om Natura-området skall
lämnas utan stadsfästelse.
Luftfartsverket bereder sig att placera flygplatsfunktioner även på området
norr om landningsbanan. Reserveringen konstateras även i landskapsplanen.
De områden som lämpar sig bäst för detta ändamål är belägna nära landningsbanans östra ände, där det i landskapsplanen betecknade industriområdet (T) inte skall stadfästas närmare än 600 meter från landningsbanan inklusive förlängningsreservationen.
Genom landskapsplanen bör man sträva efter att gynna samarbetet mellan
olika trafikformer. Infartsvägarna till nationellt betydelsefulla flygplatser
borde presenteras i planen som delar av nationellt betydelsefulla resekedjor.
Det skulle ha varit motiverat att nämna höjdbegränsningar för flyghinder i
planbestämmelserna som gäller flygplatsen. Dessutom skulle det ha funnits
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skäl för att i planbeskrivningen redogöra för höjdbegränsningarna och utlåtandeförfarandet som genomförts i enlighet med luftfartslagen.
På norra sidan om flygplatsen har två alternativa rutter för ett naturgasnät anvisats. I båda alternativen ingår ventil- och länkstation, som är belägna nära
flygplatsen (trafikzon). För att säkra flygsäkerheten skall inga ventilstationer
placeras i flygplatsens närområden. Ventilstationernas placering skall planeras så att de ligger så långt som möjligt från flygplatsen, speciellt i riktning
med flygplanens rutt till landningsbanorna. Eftersom utredningen av de faktorer som påverkar flygsäkerheten är på hälft, borde ruttalternativen inte fastställas i detta skede.
Funktioner, som riskerar flygsäkerheten genom att locka till sig fåglar, borde
inte anvisas i planen närmare än 10 kilometer från flygplatsen. Reserveringen
för Kailassuo-avfallshanteringsområde borde inte fastställas, om det inte
finns tillräckliga utredningar om huruvida verksamheten kommer att locka
till sig fåglar och om fåglarnas flygrutter korsar flygtrafikens flygrutter. I
planbestämmelserna som gäller de befintliga verksamheterna (sopbränningsanläggning, Reso vattenreningsverk samt Topinoja och Isosuo avfallshanteringsplatser) borde man konstatera att verksamheten måste skötas så att ingen
fara för flygtrafiken uppstår.
Jord- och skogsbruksministeriet har inga invändningar mot landskapsplanen.
Undervisningsministeriet förenar sig med Museiverkets utlåtande och konstaterar att landskapsplanen är ypperligt beredd beträffande skyddet av fornminnen.
Museiverket konstaterar om kulturlandskap och den byggda miljön att de
riksomfattande målen för områdesanvändningen förutsätter att nationellt betydelsefulla kulturarvsområden och -objekt anvisas i landskapsplanen. Objekten i inventeringen ”Den byggda kulturmiljön” (1993) har markerats med
punkter på plankartan med skyddsbestämmelsen SR. Mer lämplig för landskapsplanens natur och en etablerad praxis är dock att markera nationellt värdefulla kulturmiljöområden i landskapsplanen som rastrerade områdesavgränsningar. Till beteckningen bör bifogas en planbestämmelse som stöder
bevarandet av områdena och en planeringsbestämmelse som styr mer detaljerad planering. Kulturmiljöer som är värdefulla för landskapet borde markeras
på motsvarande sätt på plankartan. Utöver detta bifaller Museiverket Åbo
landskapsmuseums utlåtande om landskapsplanen i fråga om den byggda
miljön.
I fråga om fornlämningar från historisk tid anmärker Museiverket att det i
centrum av Åbo och Nådendal finns områden som är fredade under lagen
om fornminnen. Arkeologiska basutredningar har uppgjorts om bägge
städer på 1980-talet (Medeltida städer 3 och 4), men i dessa har inte
framförts gränser för fornminnesområdena. I Museiverket pågår som bäst
ett stadsarkeologiskt inventeringsprojekt. Enligt definitioner man gjort i
samband med detta projekt, är arkeologiska lagringar som uppstått före
1720-talet fredade enligt fornminneslagen. I ett senare skede av projektet
kommer även områdesavgränsningar att göras för områdeshelheter i Åbo
och Nådendal.
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Om fornlämningar från förhistorisk tid konstaterar Museiverket att det
redan har uppdagats tidigare okända fornlämningar på området utöver de
objekt som upptagits i landskapsplanen. Mängden fornlämningar kan
ännu växa märkbart på vissa områden. Då man uppdaterar landskapsplanen bör man även uppdatera uppgifterna om fornlämningar med till exempel fem års mellanrum. En del av de fornminnesobjekt som anvisats
SM-objektbeteckningen i landskapsplanen är så pass stora att de likväl
kunde ha anvisats SM-områdesbeteckningen. Trots detta kan man anse
att presentationen av fornminnena är lyckad och utförd i enlighet med
Museiverkets rekommendationer. Museiverket konstaterar att landskapsplanen är rätt lyckad beträffande de fasta fornlämningarna och vill understryka betydelsen av att hålla planens uppgifter aktuella i framtiden.
Försvarsministeriet konstaterar att de har som mål att koncentrera marinens funktioner till Pansio, som i sin helhet bör anvisas beteckningen (E),
som avser försvarsmaktens specialområde, för att trygga möjligheterna
att utveckla området. Koivuluoto-området utnyttjas för strids-, vakt- och
militärpolisutbildningar för sjöförsvarsområdet och området är det enda i
Åbo region som lämpar sig för ändamålet. Rekreationsområdesbeteckningen för området bör strykas och E-beteckningen som ingår i regionplanen bör återinföras. Kallanpää utnyttjas som sjöförsvarsområdets lagerområde för skjutmateriel och sprängämnen. Lagring på andra ställen i
Pansio är inte möjligt enligt försvarsministeriet sprängämnesbeslut och
området kommer även i framtiden att bevaras som lagerområde för
sprängämnen. Beteckningen för rekreationsområde som anvisats på området bör ändras till E-beteckningen. Ministeriet godkänner inte heller att
en förbindelse för lätt trafik placeras på Heikkilä kasernområde som är i
försvarsmaktens bruk. Ovan nämnda rekreationsområdesbeteckningar
står i strid med de riksomfattande målen för områdesanvändningen som
tryggar försvarsmaktens regionala verksamhetsförutsättningar.
Social- och hälsovårdsministeriet har vidarebefordrat givandet av utlåtande till länsstyrelsen i Västra Finlands län, som inte har något speciellt
att anmärka om landskapsplanen. Växelverkan och deltagande har i planläggningen förverkligats berömvärt. Planen är utförd med stor omsorg
och dess inverkan på invånarnas livsvillkor och livsmiljö har tagits väl i
beaktande. Utöver detta vill ministeriet fästa uppmärksamhet vid de offentliga och privata tjänsterna och faktorer som är förknippade med de
här tjänsternas tillgänglighet.
Övriga utlåtanden
Miljöministeriet har även bett om utlåtande från Sydvästra Finlands miljöcentral, som konstaterar att linjedragningarna i landskapsplanen är lyckade
med tanke på regionens utveckling speciellt i fråga om områdena för stadsutveckling och trafiknätverket. Genom myndighetsverkan har de avgöranden
som gjorts i landskapsplanen stor betydelse. I systemet för planering av områdesanvändning har landskapsplanen en viktig roll i att förmedla de riksomfattande målen för områdesanvändning till den kommunala planläggningen
samt i att anvisa skyddsbehoven i områdena. Det aktuella planområdet ligger
till stor del på områden för vilka det finns generalplaner med rättsverkningar.
Landskapsplanen måste tas i beaktande då generalplaner justeras, varför de
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strategiska avgörandena i landskapsplanen är fortsättningsvis viktiga för
samtliga kommuner i regionen.
Bristerna i landskapsplanens Natura-konsekvensbedömning (Natura 2000 områden Pomponrahka och Runsala) kan korrigeras tillbörligt genom att
komplettera Natura-konsekvensbedömningen med utredningar och konsekvensbedömningar som gjorts för detaljplaner. Utredningar som gäller anhängiga detaljplaner är dock fortfarande på hälft och konsekvensbedömningarna är ogjorda. Genom bestämmelsen i landskapsplanen där en bestämmelse
i naturvårdslagen citeras, kan man inte åsidosätta en utredning i landskapsplanen och anvisa den att utföras i ett senare skede. Det får inte uppstå en situation där markanvändning som anvisats i landskapsplanen visar sig omöjlig
att förverkliga på basen av utredningar som görs i ett senare skede. Landskapsplanen bör inte fastställas till de delar som den gäller hamnområden begränsade till Runsala och Pomponrahka närområden innan man pålitligt har
påvisat att markanvändningen som anvisats i planen är möjlig att genomföra
utan att avgörande försvaga Natura-områdenas naturvärden. Miljöcentralen
föreslår att man inte fastställer områden i landskapsplanen som förkastats i
Åbo generalplan samt LL-området i Rusko kommun och Reso stad samt området söder om, som ligger mellan Pomponrahka och Vahdontie.
SL-bokstavskombinationen som använts i beteckningen för naturobjekt och områden kan föranleda förväxling eftersom SL-beteckningen mer generellt
har använts enbart för att beteckna områden som är skyddade eller ämnas
skyddas under naturvårdslagen. Tolkningen av landskapsplanen blir problematisk på grund av den förenklade grundkartan. I planbeskrivningen borde
man ha definierat grunderna för hur den sammanlagda strandlinjen skall uträknas.
BESVÄR
Besvär över landskapsfullmäktiges beslut har anförts av:
1) Eija Kautiainen-Wahlbeck och Svante Wahlbeck, Åbo
2) Veikko Laine, Rusko
3) Kiinteistöyhtymä Raiko/Jorma Raiko, Rusko
4) Mari Raiko, Rusko
5) Rusko kommun
6) Hannu Sillanpää, Rusko
7) Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry., Åbo
Besvärens innehåll
1) Eija Kautiainen-Wahlbeck och Svante Wahlbeck kräver att LS-området
i Pansio hamn inte fastställs.
LS-området är beläget i absolut närhet till bosättning, naturskyddsområden
och Natura 2000 -området. På grund av den korta distansen och vattenområdets obefintliga förmåga att dämpa skador borde LS-områdets inverkan på
närområdena ha utretts sakligt och tillräckligt. Miljökonsekvensbedömningen
har grundat sig på bristfälliga och delvis felaktiga uppgifter om antalet fartyg
och hamnplatser samt gods- och biltrafikmängder och konsekvensbedömningen har inte gjorts i enlighet med naturvårdslagen. Utsläppen och olägen-
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heterna har inte bedömts enligt den maximala utsläppsnivå som landskapsplanen möjliggör. Den samfällda effekten av de olika projekten och planerna
på Runsala har överhuvudtaget inte utretts.
Landskapsplanen uppfyller inte kraven i kapitel 3 och 4 i markanvändningsoch bygglagen. De riksomfattande målen för områdesanvändning har inte beaktats i tillräckligt hög grad. Enligt den generella målsättningen skall man i
planeringen av områdesanvändning ta i beaktande existerande och förväntade
miljöskador och identifiera exceptionella naturförhållanden och förebygga effekterna av dessa. Enligt de speciella målsättningarna skall man i områdesanvändningen motarbeta olägenheter förorsakade av buller och sträva efter att
minska existerande olägenheter och försäkra sig om att nationellt betydelsefulla kultur- och naturarvsvärden bevaras.
Om LS-området byggs ut i den omfattning som anvisats i landskapsplanen
förorsakar immissionen de närmaste grannarna i Runsala bestående oskälig
olägenhet. I landskapsplanen ingår inga anteckningar om att begränsa av potentiella olägenheter. Då man bedömer skyldigheten att tåla olägenhet borde
man beakta att bosättningen är belägen på ett naturskyddsområde. På naturskyddsområden, inklusive semesterbebyggelse och bostadsområden som
finns där, borde man följa de riktgivande värdena i statsrådets beslut 45
dB(A) dagtid och 40 dB(A) nattetid. I landskapsplanens planbeskrivning omnämns endast gränsen på 55 dB och i konsekvensbedömningen presenteras
enbart 55 dB bullerområden. Det är uppenbart att de riktgivande gränserna
som givits för buller- och luftutsläpp i naturskyddsområden, kommer att
överstigas. Förverkligandet av landskapsplanen skulle medföra oskälig olägenhet för grannarna.
LS-områdets inverkan på Natura 2000-området i Runsala har inte bedömts
enligt naturvårdslagens 65 § och EU:s habitatdirektiv. Utredningen som har
gjorts under landskapsplanens beredningsfas är närmast ett sammandrag som
bygger på befintlig litteratur, vars basuppgifter inte har granskats i fråga om
tillförlitlighet. Utredningen bygger på utredningar gjorda för Åbo generalplan
och Pansio detaljplan, om vilka Åbo förvaltningsdomstol (beslut gällande generalplan 20.12.2002) och Sydvästra Finlands miljöcentral (rättelseuppmaning gällande detaljplan 19.1.2001) har konstaterat att de inte kan anses vara
bedömningar i enlighet med naturvårdslagen och habitatdirektivet. Litteraturhänvisningarna i landskapsplanbeskrivningen är antingen bedömningar som
inte gjorts i enlighet med naturvårdslagen eller så berör de tågfärjehamnen i
Pansio med andra ord enbart en del av LS-området. Endast en referens berör
hamnens luft- och bullerutsläpp. I flera referenser konstateras att bara tågfärjehamnens effekter på Natura 2000 -området i Runsala kan vara ansenliga,
fastän dess storlek är enbart en 1/4 - 1/6 av ett fullt utbyggt LS-område. På basis av landskapsplanens beskrivning och litteraturhänvisningar kan man inte
härleda en välgrundad, objektiv slutsats om att funktionerna som skall placeras på LS -området inte allena eller tillsammans med övriga funktioner som
påverkar området kommer att försvaga de unika natur- och rekreationsvärden
som finns på Runsala ö. Enligt lagen skall en tillbörlig bedömning göras före
planen godkänns.
2) Veikko Laine kräver att LL-området och utvidgningen av flygbullerområdet inte fastställs samt att den befintliga bosättningen presenteras i landskapsplanen.
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Genom utvidgningen av LL-området i västra änden av flygfältet bereder man
sig på mer än tiofaldig trafik, vilket utsätter befolkningen på området för outhärdligt buller. Det framkommer i bullerutredning av Egentliga Finlands strategiprojekt och Åbo flygplats (1992) att det genom vissa arrangemang vore
möjligt att utöka flygtrafiken tolvfaldigt med nuvarande flygtrafiktjänst- och
landningsbanekapacitet.
Landskapsplanläggningen har inte baserat sig på planering i växelverkan.
Planen gynnar inte tillkomsten av en trygg, hälsosam och trivsam livsmiljö,
inte heller miljövård och förebyggande av miljöskador. Eftersom flygstationen ligger ovanpå ett regionalt viktigt grundvattenområde och invid ett Natura-område, har man inte under planläggningen ägnat särskild uppmärksamhet
åt den ekologiska hållbarheten i områdesanvändningen eller trafikarrangemang som är hållbara för miljön. Under planläggningen har man inte ägnat
uppmärksamhet åt områdesanvändningens ekonomiska effektivitet eller det
att markägare eller övriga rättsinnehavare förorsakas oskälig olägenhet.
Högsta förvaltningsdomstolen har år 1992 konstaterat att den dåvarande utvidgningen av områdesreserveringen för flygtrafik i regionalplanen var olaglig. Områdesreserveringen sträckte sig inte väster om Vahdontie. Det blir intressant att se hur de olika besvärsinstanserna förhåller sig till ett större och
för befolkningen med olägligt LL-område under den nya lagstiftningen.
3) Kiinteistöyhtymä Raiko/Jorma Raiko kräver att man genom landskapsplanen inte får förhindra utvecklandet och utvidgningen av den befintliga bosättningen och näringslivet på området. På TP- och LL-områdena kommer
planbestämmelserna att leda till detta. Speciellt LL-beteckningen är diskriminerande mot det privata näringslivet och begränsar den fria konkurrensen.
Flygbullret får inte öka från nuvarande nivå ovanför byarna i området.
4) Mari Raiko kräver att TP-området i den södra delen av Rusko kommun
vid Reso stads gräns inte fastställs och ändras till ett A-område.
I landskapsplanen har man anvisat ett område för arbetsplatser ovanpå ett befintligt bostadsområde, som i generalplanen har anvisats beteckningen AOområde. Den delen av byn som ligger i Reso kommun har i landskapsplanen
anvisats beteckningen A-område. TP-beteckningen förhindrar grundrenovering och utvidgning av bostäder och medför därför markägarna oskälig olägenhet. Utvidgningen av flygtrafikområdet skulle medföra buller som överstiger 55 dB på många bostadsområden. Enligt bullerbekämpningslagen är
den som åsamkar buller skyldig att begränsa bullret, så att den befintliga bosättningen inte åsamkas oskälig olägenhet.
5) Rusko kommun kräver att TP-området och LL-området som anvisats på
Lähteenmäki område samt att flygbullerområdet lämnas utan fastställelse och
att landskapsplanen returneras till Egentliga Finlands förbund för att beredas
på nytt.
Det för kommunen viktiga Lähteenmäki bostadsområdet, för vilken det finns
en detaljplan, är i landskapsplanen markerad som arbetsplatsområde, där man
inte får anvisa nytt boende. Därmed försvårar man genom landskapsplanläggningen det reguljära utvecklandet av området. TP-område är inte förenlig
med 5 § markanvändnings- och bygglagen och den uppfyller inte bestämmel-
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sen i 28 §, som stipulerar att då planen utarbetas skall avseende också fästas
vid en ekonomisk områdesanvändning och att markägare eller andra rättsinnehavare inte orsakas oskälig olägenhet. Området är lämpat för boende eftersom det är byggt i huvudsak efter att flygfältet byggdes och för att flygbullret
har minskat tack vare teknikens utveckling. Byggnadsplanen utarbetades och
fastställdes år 1982 för ett område som till största delen redan var utbyggt.
TP-beteckningen försvårar oskäligt möjliga kommande planändringar. Områdets kommunalteknik och övrigt samhällsbyggande har gjorts utgående från
ett bostadsområdes dimensioner. På området finns 120 egnahemshus (genomsnittlig storlek på tomterna är 1400 m2) och 400 invånare (10 % av
kommunens befolkning) och området utgör 20 % av de planlagda områdena i
kommunen som är avsedda för boende. Om området i framtiden skall ändras
till ett område för arbetsplatser, måste samhällsstrukturen byggas på nytt. Det
står i strid med hållbar utveckling och uppfyller inte kravet på ekonomisk effektivitet i markanvändnings- och bygglagen. Utvecklingen av området och
tryggandet av markägarnas ställning förutsätter att den redan 20 år gamla
planen måste kunna justeras. Ifall området är ett TP-område kan man inte utveckla det förnuftigt och ekonomiskt, vilket medför oskälig olägenhet för
områdets markägare. Ett område som detaljplanlagts för boende skall i landskapsplanen markeras med A-beteckningen.
I landskapsplanen ges inte tillräckliga utredningar om utvidgningsbehovet av
flygtrafikområdet och flygbullerområdet och därför är utvidgningen av reserveringarna utan grund. LL-området är oproportionerligt stort i förhållande till
flygplatsens nuvarande verksamhet och utvidgningsplaner. Det finns inte heller grund för att utvidga flygbullerområdet eftersom flygplanstypernas utveckling sänkt bullernivån. Enligt flygplatsens bullerutredning (1996) har
bullerområdet som förorsakas av civiltrafiken minskat till mindre än hälften
under åren 1991 - 1994. I samma utredning konstateras att efter år 1991 har
minskningen i den sammanlagda trafikmängden inte avsevärt påverkat
minskningen i bullernivåerna eftersom förminskningen har skett i lågbullerplanens trafik. På grund av den föga mängden militärtrafik (1 179 landningar
år 1994) borde dess inverkan inte tas i beaktande fullskaligt. Som det konstateras i den ovan omnämnda utredningen, belyser enbart bulleruppskattningarna för civiltrafiken den dagliga bullerimmissionen. Som flygtrafikområde
och flygbullerområde skall man i landskapsplanen anvisa enbart det faktiska
området som baserar sig på tillräckliga utredningar. Bullernivån får inte stiga
från nivån år 2002 och då man definierar bullerområdet skall man beakta enbart den dagliga bullernivån som civiltrafiken förorsakar.
6) Hannu Sillanpää kräver att TP-området på Lähteenmäki detaljplaneområde samt utvidgningar av LL-området och flygbullerområdet lämnas utan
fastställelse.
Den ändringssökande förnyar det han uttalade i sin anmärkning. I det genmäle som gavs med anledning av anmärkningen behandlas planförslaget enbart
på ett generellt plan. Ändringssökandes rättsskydd skulle förutsätta att man i
genmälet svarar välgrundat på de krav som förts fram i anmärkningen.
Lähteenmäki område har förverkligats enligt den fastställda byggnadsplanen.
Ett betydande bostadsområde skall anvisas A-beteckningen i landskapsplanen. TP-området är inte förenlig med 1 § markanvändnings- och bygglagen
eftersom den förhindrar bevarandet av en god livsmiljö och fortlevnaden av
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en hållbar utveckling. TP-området medför det slags olägenhet för i en detaljplan anvisad markanvändning som avses i 58 § 2 momentet markanvändnings- och bygglagen. Enligt 54 § 1 momentet markanvändnings- och bygglagen skall bostadsområdena ändras till arbetsplatsområden när detaljplanen
möjligen ändras, vilket leder till att bostadsbyggnadernas värde kraschar och
invånarnas livsmiljö förstörs. Det är uppenbart att man utgående från landskapsplanen i framtiden kan förbjuda grundrenovering och utvidgning av
småhus samt byggandet av ett nytt bostadshus för att ersätta ett hus som har
förstörts. TP-området bryter mot kravet på lika behandling av markägare och
står därmed i strid med likvärdighetsprincipen i 6 § grundlagen.
Utvidgningen av LL-området bygger inte på tillräckliga undersökningar och
utredningar, utan enbart på planläggarens antaganden och förhoppningar. Utvidgningen kränker bosättningens intressen och rättigheter. Det krävs inte
nya områdesreserveringar för flygplatsens utvidgning eftersom de nuvarande
områdena räcker till för behoven de kommande årtiondena. Reserveringen i
Rusko kommuns generalplan måste anses vara fullt tillräcklig. Generalplanen
följer det ställningstagande om flygbullerområdet som högsta förvaltningsdomstolen gjorde i sitt beslut 20.8.1992 t. 2825. Utvidgningen av flygbullerområdet ökar avsevärt bullerstörningar på Lähteenmäki bostadsområde.
Eventuell tillväxt i flygtrafikmängderna får inte utöka bullret till den grad att
utvidgningen av bullerområdet blir motiverad. I landskapsplanens handlingar
konstateras att flygbuller har betydande inverkan på människornas livsvillkor. Landskapsplanen är inte förenlig med 1 § och 58 § markanvändningsoch bygglagen beträffande utvidgningen av LL-området och flygbullerområdet.
7) Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry. kräver att LS-området i Pansio hamn och markanvändningen som anvisats i närheten av Pomponrahka
Natura 2000 -område lämnas utan fastställelse.
Landskapsplanen är lagstridig eftersom dess verkningar på Pomponrahka och
Runsala Natura 2000 -områden inte har bedömts enligt vad som förutsätts i 9
§ markanvändnings- och bygglagen och 65 § naturvårdslagen då man utarbetat planbeslutet. Bristerna i bedömningen har konstaterats även i Sydvästra
Finlands miljöcentrals utlåtande den 16.4.2002. De gjorda uppskattningarna
baserar sig närmast på befintliga publikationer. Utgående från dessa kan man
inte säga att de planerade utvidgningarna av hamnfunktionerna i närheten av
Runsala och funktionerna som placeras nära Pomponrahka inte skulle försämra Natura-värdena på dessa områden. Innan planen godkänns måste det
finnas färdiga utredningar som visar att lösningarna som presenteras i planen
kan de facto förverkligas utan att oskälig olägenhet förorsakas Naturaområdena. Bedömningarna får inte heller flyttas så att de utförs i samband
med detaljerad planläggning. Det är inte heller nödvändigt eftersom man
känner till mer om markanvändningsplanerna i närheten av Pomponrahka och
Runsala än vad som nu presenteras som grunduppgifter för de utförda Natura-bedömningarna.
Utöver detta är problemet att Pomponrahka Natura-områdets avgränsning är
oklar. Högsta förvaltningsdomstolen har den 30.6.2000 upphävt statsrådets
beslut gällande området. För tillfället föreligger därmed inte ett beslut av
statsrådet med rättsverkan i vilket man kunde konstatera Natura-områdets
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avgränsning. Det är därmed inte klart vilken avgränsning som borde ligga till
grund för konsekvensbedömningen.
GENMÄLEN OCH MOTSVARANDE
Egentliga Finlands förbund har gett ett genmäle till utlåtandena och besvären.
Miljöministeriet har gett de ändringssökande tillfälle att lämna in motförklaringar till förbundets genmäle. Alla ändringssökande har lämnat in motförklaringar förutom besvär 1 och 7.
Senatfastigheter har efter besvärstidens utgång den 8. och 15.4.2003 inlämnat
två utlåtanden till miljöministeriet.
MILJÖMINISTERIETS BESLUT
Ställningstaganden till ministeriernas utlåtanden
I fråga om kommunikationsministeriets utlåtande konstaterar miljöministeriet att delar av industriområdet (T) på norra sidan om Åbo flygplats inte har
fastställts på de grunder som framförs nedan. På de områden som inte fastställs förblir flygområdesbeteckningen (LL), som anvisats i Egentliga Finlands regionplan, i kraft.
Beteckningen för riksväg 9 nordost om Lundo station har som justerande rättelse ändrats till beteckningen ”planerad riksväg eller stamväg med två körbanor”.
Miljöministeriet bifaller det framförda synsättet i utlåtandet att en del av de
vägprojekt som har anvisats förbindelsebehovsbeteckningen i landskapsplanen kunde ha anvisats beteckningen för riktgivande vägsträckning.
I landskapsplanen anvisas de vägförbindelser som enligt planerna skall ändras till vägar med två körbanor. En sådan reservering finns inte på sträckan
mellan Åbo och Nådendal. Därför skall ärendet avgöras i samband med justering av landskapsplanen, som landskapsförbundet framför i sitt genmäle.
De partier av Åbo omfartsväg som ligger vid Reso stad har i landskapsplanen
markerats som huvudgata med två körbanor, inte som regional väg vilket
framförs i utlåtandet och i landskapsförbundets genmäle till utlåtandet.
I fråga om reserveringen för att räta ut Piikkis-Pemar -järnvägen konstaterar miljöministeriet att inom ramen för det rörelseutrymme som landskapsplanens översiktliga karaktär tillåter, kan uträtandet av järnvägen
genomföras enligt banplanen. Landskapsplanen förhindrar inte heller att
järnvägslinjen dras genom en tunnel. Miljöministeriet konstaterar även
att landskapsförbundet borde ha begärt utlåtande om planförslaget av
Banförvaltningscentralen.
Beteckningen SR 067 anvisar Åbo huvudjärnvägsstation med omnejd.
Det är frågan om en nationellt betydande kulturhistorisk miljö, som måste beaktas i samband med mer detaljerad planering av resecentralprojektet. Även järnvägsstationsområden i Pemar och Reso (SR 577020 och SR
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68005) är nationellt betydande. Piikkis järnvägsstationsområde
(SR602006) kan betecknas åtminstone som en på landskapsnivå betydande kulturmiljö. På dessa grunder anser miljöministeriet att dessa järnvägsstationsområden är sådana att de bör ha anvisats i landskapsplanen.
SR-beteckningen i landskapsplanen styr att ta kulturmiljöer i beaktande i
samband med mer detaljerad planering.
I fråga om avgränsningen av Natura 2000 -området i Pomponrahka och
skyddsområdet (S) hänvisar miljöministeriet till vad den uttalar nedan om
besvär.
Dragningen av naturgasledningens utvidgning västerut anvisas i landskapsplanen enligt konsekvensbeskrivningen i miljökonsekvensbedömningen som gjorts om projektet. Norr om Åbo flygplats anvisas två alternativa dragningar. Gasum Ab, som är ansvarig för projektet, och luftfartsmyndigheterna har efter godkännandet av landskapsplanen förhandlat om flygsäkerhetsaspekter som är förknippade med naturgasledningen.
Miljöministeriet konstaterar på basis av utredningar det mottagit i ärendet
att man utan att utsätta flygsäkerheten för fara kan förverkliga även den
ventilstation som hör till det södra ruttalternativet som passerar flygplatsen närmare.
Områdesreserveringen för specialfunktioner för avfallshanteringsfunktioner (E) i Kailassuo är beläget i trakten av Lundo station cirka åtta kilometer från Åbo flygplats. En motsvarande områdesreservering (ET) har
ingått redan i Egentliga Finlands regionplan. Enligt beskrivningen i landskapsplanen har områdesreserveringen gjorts för att utveckla stadsregionens avfallshantering i framtiden. I beskrivningen hänvisas till den regionala avfallshanteringsstrategin för Sydvästra Finland 2005 (1997), i vilken Kailassuo ingår som den enda nya regionala avstjälpningsplatsen. I
avfallshanteringsstrategin för Åbo stadsregion (2002) konstateras att på
lång sikt är behovet av Kailassuo avfallshanteringsområde uppenbart.
Miljöministeriet konstaterar att man i landskapsplanen bör bereda sig
också på avfallshanteringens långsiktiga områdesbehov. Eftersom landskapsplanen är en översiktlig plan, avgörs det exakta förverkligandet av
Kailassuo E-områdesreservering i samband med mer detaljerad planering. I vilken grad området möjligtvis lockar till sig fåglar är beroende på
bland annat vilket slags avfall som förs till området. Då man genomför
den mer detaljerade planeringen av E-områdesreserveringen, måste man
utreda och beakta även verksamhetens möjliga inverkan på flygsäkerheten.
Undervisningsministeriet finner metoden som använts för att markera kulturhistoriska miljöer bristfällig. Miljöministeriet konstaterar att man i landskapsplanen som förts för fastställelse anvisar de nationellt och på landskapsnivå betydande kulturhistoriska miljöerna med SR-beteckningen. Beteckningens förklaring är ”helhet av byggd miljö som skall skyddas” och till beteckningen hör en skyddsbestämmelse. Till centrum av Åbo och Nådendal
samt till Runsala anvisas ”delområden, för vilka det finns en skild förteckning över de byggda miljöer som skall skyddas”. Utöver detta anvisas områden som är viktiga på grund av sin kulturmiljö eller sina landskapsmässiga
värden genom en rastrerad streckbeteckning till vilken hör en planeringsbestämmelse.
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I landskapsplanbeskrivningen ingår exaktare kartor över delområdesavgränsningarna i centrum av Åbo och Nådendal samt i Runsala, där de kulturhistoriska områden och objekt som getts SR-beteckningen presenteras. Till SRbeteckningen på plankartan och på kartorna i planbeskrivningen hör en kod,
som hänvisar till förteckningarna i beskrivningsdelen där de helheter i den
byggda miljön som skall skyddas uppräknats för Åbo och Nådendal centra,
Runsala och det övriga planområdet. I förteckningarna hänvisar beteckningen
”VMKY -93” till inventeringen "Kulturhistoriska miljöer av riksintresse",
som omnämns i de riksomfattande målen för områdesanvändning.
Miljöministeriet anser att objektbeteckningen kan användas i landskapsplanen när objektet ifråga har liten areal i förhållande till landskapsplanens skala
eller när områdets geografiska omfattning inte påverkar det övriga innehållet
i landskapsplanen och planens styrande verkan. Den kulturhistoriska miljöns
geografiska omfattning påverkar dock det övriga innehållet i planen och dess
styrande verkan. Därför är markeringsmetoden i landskapsplanen som förts
för fastställelse bristfällig till de delar som kulturhistoriska miljöer har anvisats objektbeteckningen SR, vilka med tanke på areal och planens skala skulle ha varit möjliga att anvisa någon beteckning som markerar den geografiska
omfattningen, som delområdesavgränsning eller raster. Sådana områden är
till exempel Kuusisto kyrka med omnejd (SR 202012) samt landskapshelheten i Rusko kyrkby (SR 704004) och kulturlandskapet i Hiidenvainio (SR
704001).
Med beaktande av den förklaring och beskrivning som hör till SRbeteckningen, har man ändå genom SR-beteckningen velat anvisa förutom
objekt med liten areal även större helheter. I förteckningarna i planbeskrivningen finns beskrivningar av olika omfattning om samtliga områden. Förbundet på landskapsnivå konstaterar i sitt genmäle till undervisningsministeriets utlåtande, att landskapsplanen har som utgångspunkt att ge information
om kulturhistoriska värden i området. På basis av detta skall man tolka SRbeteckningen, till exempel gällande dess styrande effekt på den kommunala
planläggningen, så att beteckningen anvisar ett kulturhistoriskt värde som
finns på området, medan det kulturhistoriska värdets geografiska omfattning
bestäms enligt uppgifterna i planbeskrivningen. Då man beaktar även de
planbestämmelser som givits i landskapsplanen och det faktum att en del av
de kulturhistoriska miljöerna ingår i områden som i landskapsplanen anvisats
som viktiga med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården med linjerasterbeteckning, kan man inte anse att landskapsplanen är lagstridig i fråga om
det sätt på vilket kulturhistoriska miljöer markeras. Miljöministeriet ger dock
nedan anvisningar i ärendet för den fortsatta planeringen.
På grund av ovan nämnda brist i markeringssättet uppmanar miljöministeriet
förbundet på landskapsnivå att komplettera planbeskrivningen med en karta, i
vilken gränsdragningarna i inventeringen "Kulturhistoriska miljöer av riksintresse" framgår. Miljöministeriet uppmanar förbundet på landskapsnivå även
att korrigera förteckningarna i beskrivningen, så att det vid samtliga nationellt betydande kulturhistoriska miljöer och vid de objekt som ingår i dessa
finns beteckningen ”VMKY -93”.
I fråga om försvarsministeriets utlåtande konstaterar miljöministeriet att
man inte fastställt rekreationsområdesreserveringarna (V) på Koivuluoto och
Kallanpää områden samt V-området och friluftsleden som går i strandens
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riktning på Heikkilä kasernområde på grunder som anges nedan. På de områden som inte fastställs förblir områdesreserveringen för specialfunktioner
(ER2) i Egentliga Finlands regionplan i kraft.
Som slutsats av ministeriernas utlåtanden anser miljöministeriet att ministeriernas ståndpunkter inte skiljer sig från varandra så som 31 § 4 mom.
markanvändnings- och bygglagen avser och att något sådant inte heller
kommer fram i samband med att beslut om fastställande av planen fattas.
Därför behöver planen inte föras till statsrådets allmänna sammanträde för
avgörande.
Utlåtanden om besvären
Förhållandet mellan landskapsplanen och Natura 2000 -områdena Pomponrahka och Runsala (besvär 1 och 7)
Beaktandet av Natura 2000 -nätverket i landskapsplanläggningen
197 § 1 momentet i markanvändnings- och bygglagen föreskriver att när en
plan godkänns och fastsälls skall utöver vad som bestäms i markanvändnings- och bygglagen iakttas 10 kapitel naturvårdslagen. I kapitel 10 naturvårdslagen finns de särskilda stadganden om Europeiska Gemenskapens nätverk Natura 2000.
I 65 § 1 mom. naturvårdslagen stiftas att om ett projekt eller en plan antingen
i sig eller i samverkan med andra projekt eller planer sannolikt betydligt försämrar de naturvärden i ett område som statsrådet föreslagit för nätverket Natura 2000 eller som redan införlivats i nätverket, för vars skydd området har
införlivats eller avses bli införlivat i nätverket Natura 2000, skall den som
genomför projektet eller gör upp planen på behörigt sätt bedöma dessa konsekvenser. Detsamma gäller ett sådant projekt eller en sådan plan utanför området som sannolikt har betydande skadliga verkningar som når området. Enligt 65 § 2 mom. naturvårdslagen skall den myndighet som beviljar tillståndet
eller godkänner planen se till att den bedömning som avses i 1 mom. har
gjorts. Myndigheten skall därefter begära utlåtande därom av den regionala
miljöcentralen och av den som förvaltar naturskyddsområdet.
Enligt 66 § 1 mom. naturvårdslagen får en myndighet inte bevilja tillstånd att
genomföra ett projekt eller godkänna eller fastställa en plan, om bedömningsoch utlåtandeförfarandet enligt 65 § 1 och 2 mom. visar att projektet eller
planen betydligt försämrar de naturvärden för vars skydd området har införlivats eller avses bli införlivat i nätverket Natura 2000.
Landskapsplanen är en översiktlig, långsiktig plan vars innehåll specificeras i samband med mer detaljerad planering. Oberoende av detta måste
man redan på landskapsplanenivå ha klart för sig vilka effekter förverkligandet av planen kommer att ha på nätverket Natura 2000. Landskapsplanen kan godkännas och fastställas om det på grundval av tillräckliga
utredningar kan konstateras att det finns ett sätt på vilket planen kan förverkligas så att förverkligandet inte betydligt försämrar de naturvärden,
för vars sydd området har införlivats i nätverket Natura 2000. Då man
bedömer frågan skall man beakta möjligheterna att minska de skadliga
verkningarna under förverkligandet. Vid behov skall man i landskapspla-
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nen ge bestämmelser, som tryggar att de naturvärden som ligger som
grund för Natura-området, tas i beaktande i samband med mer detaljerad
planering och detaljerat beslutsfattande.
Pomponrahka
Natura 2000 -området Pomponrahka (FI0200061) är beläget mellan Åbo
flygplats och omfartsvägen. Natura-områdets kärrhelhet består av två kärr
Pomponrahka i söder och Isosuo i norr.
Besvär 7 riktar sig mot markanvändningen som har anvisats i landskapsplanen i närheten av Natura-området. Norr om Natura-området anvisar man ett
område för flygtrafik (LL) och öster om och väster om ett område för arbetsplatser (TP). LL-området omfattar förutom de befintliga delarna av Åbo flygplats även obebyggt område väster om de nuvarande terminalerna. TPområdena anvisar kontors- och affärslokalbyggande i närheten av Naturaområdet.
Vid beredningen av landskapsplanen har man bedömt vilka verkningar
förverkligandet av planen har på naturvärdena i Natura-området i utredningen "Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arvio maakuntakaavan
vaikutuksista Pomponrahkaan (FI0200061), Varsinais-Suomen liitto"
(Bedömning i enlighet med naturvårdslagen 65 § om landskapsplanens
inverkan på Pomponrahka (FI0200061), Egentliga Finlands förbund). I
utredningen granskas som möjliga olägenheter landskapsplanen förorsakar buller, byggande i Natura-områdets närhet och ökad mängd människor som rör sig på Natura-området. I utredningen bedöms hur dessa faktorer påverkar de naturtyper och arter, som ligger som grund för Natura
2000-området. Enligt bedömningen är förändringarna i kärrområdets vattenhushålling till följd av byggandet den allvarligaste av möjliga skadliga
verkningar. Natura-bedömningen i landskapsplanen kommer dock till
den slutsatsen att landskapsplanen inte förorsakar Natura-området som
helhet betydande olägenhet.
Sydvästra Finlands miljöcentral och Åbo stad har gett utlåtande om Naturabedömningen i landskapsplanen. Miljöcentralen konstaterar i sitt utlåtande den 16.4.2002 att de mest betydande verkningarna av planen är de
förändringar i grundvattnet som byggandet på flygplatsen och i dess närområden förorsakar och de effekter som därigenom tillkommer kärrnaturtypernas vattenhushållning och naturtypernas och arternas överlevnad.
Miljöcentralen anser att konsekvenserna av byggandet inte har utretts tillräckligt, men konstaterar dock att man kan åtgärda bristerna i Naturabedömningen genom att utnyttja den tilläggsinformationen man får från
konsekvensbedömningar som görs för detaljplanerna. Även staden fäster
i sitt utlåtande den 22.10.2002 vikt vid byggandets konsekvenser på vattenhushållningen, men konstaterar att med beaktande av landskapsplanens översiktliga karaktär kan man anse de utförda bedömningarna vara
tillräckliga.
En bedömning har genomförts i samband med mer detaljerad planering där
man granskat konsekvenserna av markanvändningen i Natura-områdets närområden: ”Pomponrahkan pohjavesimallinnus ja vesitaseselvitys, Turun kaupunki ja PalmbergTku Oy, 4.12.2003" (Modell för grundvatten och vattenba-
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lansutredning, Åbo stad och PalmbergTku Oy 4.12.2003). I utredningen bedöms effekterna av förverkligandet av detaljplanen söder om flygfältet och
byggandet av Reso landtrafikcentral på Pomponrahka och Isosuo vattenhushållning.
Kärrområdena gränsar i nordost till flygfältets och Munittula grundvattenområden. En del av grundvattnet i grundvattenområdena avrinner till kärrområdena, därifrån det rinner vidare längs med diken mot sydväst och söderut. Enligt utredningen är vattenbeståndet i kärrområdena främst beroende av hur
mycket vatten som frigörs från grundvattenområdena och hur dikningen efter
kärren är förverkligad. Täkt på grundvattenområdena förminskar numera avsevärt mängden vatten som rinner ut på kärrområdena.
I detaljplanförslaget för området söder om flygfältet anvisas olika typer av
kontorsbyggande öster om Natura-området på TP- och LL-områdena i landskapsplanen. I planförslaget ges bestämmelser för byggandet för att skydda
grundvattnets kvalitet och mängd samt för att leda ut rent dagvatten på kärrområdet. Enligt utredningen kommer mängden vatten som frigörs ut på Pomponrahka att minska med 20 % och sammanlagt kommer 10 % mindre mängd
vatten att frigöras på Natura-området. Den reducerade mängden vatten har
verkningar främst under de torra perioderna och verkningarnas betydelse är
beroende av de torra periodernas längd.
Reso landtrafikcentral är beläget på landskapsplanens TP-område väster
om Natura-området, och utbyggandet av den har enligt utredningen ingen
faktisk betydelse för kärrområdenas vattenhushållning. Utbyggandet av
landtrafikcentralen grundar sig på detaljplanen för Reso logistikcentral,
vars effekter på Natura-områdets naturvärden har bedömts i samband
med utarbetandet av planen. Sydvästra Finlands miljöcentral har den
15.7.2003 gett ett utlåtande om Natura-bedömningen som gjordes i samband med beredningen av planen. Enligt bedömnings- och utlåtandeförfarandet är det möjligt att förverkliga detaljplanen utan att på ett betydande
sätt försvaga naturvärden i Natura-området förutsatt att man genom planbestämmelser försäkrar sig om att grundvattennivån i kärrområdena bevaras under genomförandefasen.
Miljöministeriets konklusioner:
Gränserna för Natura 2000 -området Pomponrahka baserar sig på statsrådets beslut om nätverket Natura 2000 från den 20.8.1998 och 22.1.2004.
Genom det senare beslutet, som måste följas trots ändringssökande, utvidgade statsrådet Natura-området. I landskapsplanen anvisas Naturaområdet som skyddsområde (S), vars gränsdragning följer statsrådets beslut.
Miljöministeriet anser att Natura-bedömningen i landskapsplanen och utlåtanden som givits om den visar på tillräckligt sätt att buller och utökad
trafik inte betydligt försämrar de naturvärden, för vilkas skydd området
har införlivats i Natura 2000 -nätverket.
Miljöministeriet konstaterar att på basis av Natura-bedömningen i landskapsplanen och utlåtandena som givits om den är den mest betydande
skadliga verkan av att förverkliga landskapsplanen de förändringar i
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kärrområdenas vattenhushållning som byggandet medför. Byggandet på
LL- och TP-områdena, som är omkringliggande närområden till Naturaområdet, förorsakar förändringar i kärrområdenas vattenhushållning och
kan därigenom försvaga levnadsförhållanden för naturtyperna aktiva
högmossar och rikkärr i habitatdirektivets bilaga I och arten käppkrokmossa i bilaga II. Frågan om hur betydande de skadliga konsekvenserna
kommer att vara, förblir dock obesvarad i landskapsplanens Naturabedömning.
Miljöministeriet anser att byggandets konsekvenser på vattenhushållningen i
kärrområdena borde ha utretts noggrannare redan på landskapsplanenivå.
Därmed kan man inte enbart på basis av landskapsplanens Naturabedömningen konstatera att det går att finna ett sådant genomförbart sätt på
vilket landskapsplanen kan förverkligas, som inte betydligt försämrar de naturvärden för vars skydd området har införlivats i nätverket Natura 2000.
En mer detaljerad planering av landskapsplanens LL- och TP-områden,
som är omkringliggande närområden till Natura-området, är under arbete.
I vattenbalansutredningen, som utförts i samband med denna planering,
har man gjort en noggrannare bedömning av byggandets konsekvenser
för kärrområdenas vattenhushållning.
Miljöministeriet anser att landskapsplanens Natura-bedömning, vattenbalansutredningen och Natura-bedömningen som gjordes i samband med
detaljplanen för Reso logistikcentral tillsammans visar att man på TPområdet i landskapsplanen väster om Natura-området kan bygga så att
kärrområdenas vattenhushållning inte avsevärt rubbas. På basis av utredningarna kan dikning och avloppsdragning som genomförs i samband
med byggandet ha konsekvenser för grundvattennivån i kärrområdena,
vilket måste tas i beaktande i samband med den mer detaljerade planeringen av området.
I fråga om LL- och TP-områdena norr om och öster om Natura-området
konstaterar miljöministeriet, att man i vattenbalansutredningen har bedömt konsekvenserna för kärrområdenas vattenhushållning av detaljplanen för södra delen av flygplatsen (12.6.2002), som finns upptagen i vattenbalansutredningens bilaga. På basis av utredningen skulle förverkligandet av planförslaget leda till att mängden vatten som frigörs på kärrområdet i södra delen av Pomponrahka minskar med en femtedel, vilket
bör anses vara en rätt stor förändring.
Miljöministeriet konstaterar dock att vattenbalansutredningen bedömer
byggande i enlighet med en specifik detaljplan. I landskapsplanen tar
man inte ställning till hur effektivt LL- och TP-områdena skall förverkligas. Miljöministeriet anser att genom att anvisa i detaljplanen tillräckliga
obebyggda, skyddande grönområden och genom att ge nödvändiga bestämmelser i planen om att skydda grundvattnet och genom att leda rent
dagvatten till kärrområdena, är det möjligt att bygga på LL- och TPområdena norr om och öster om Natura-området på ett sätt som inte förorsakar betydliga förändringar i kärrområdenas vattenhushållning. För
tillfället påverkas kärrområdenas vattenhushållning även betydligt av vattenupptagningen i grundvattenområden.
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Med beaktande av landskapsplanens karaktär som en översiktlig plan
med långt tidsperspektiv, vars innehåll preciseras enligt 32 § markanvändnings- och bygglagen i samband med mer detaljerad planering, anser
miljöministeriet att de utförda utredningarna på tillräckligt sätt påvisar att
det finns en modell för förverkligandet som är genomförbar och som inte
betydligt försämrar de naturvärden, för vars skydd området har införlivats i nätverket Natura 2000. Miljöministeriet har tillfört landskapsplanen
som en smärre ändring en planeringsbestämmelse som styr mer detaljerat
planerande och beslutsfattande.
Därför ställer naturvårdslagen inget hinder för att fastställa landskapsplanen och miljöministeriet förkastar till dessa delar besvär 7.
Runsala
Natura 2000 -området Runsala (FI0200057) omfattar så gott som hela
Runsala ö.
Besvär 1 och 7 riktar sig mot LS-området i Pansio hamn, som i landskapsplanen anvisats på Pohjoissalmi norra strand i närheten av Naturaområdet.
För tillfället verkar en tågfärje- och oljehamn på LS-området. Genom
områdesreserveringen i landskapsplanen bereder man sig på en avsevärd
utvidgning av hamnverksamheten. I fråga om utvidgningen hänvisas i
landskapsplanbeskrivningen till generell plan för Pansio hamn (1993)
och konsekvensbeskrivning för miljökonsekvensbedömningen för Pansio
hamnprojekt (1997) som grundar sig på den generella planen. LSområdet i landskapsplanen motsvarar till sin omfattning det hamnområde
som presenterats i den generella planen och konsekvensbeskrivningen.
Vid beredningen av landskapsplanen har man bedömt vilka verkningar förverkligandet av planen har på naturvärdena i Natura-området i utredningen
"Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arvio maakuntakaavan vaikutuksista
Ruissalon lehtoihin (FI0200057), Varsinais-Suomen liitto" (Bedömning enligt naturvårdslagen 65 § om landskapsplanens konsekvenser för Runsala
FI0200057, Egentliga Finlands förbund). I utredningen granskas som möjliga
olägenheter landskapsplanen förorsakar vågor som bildas av fartygstrafiken,
buller och utsläpp i luften. I utredningen bedöms hur dessa faktorer påverkar
de naturtyper och arter, som ligger som grund för Natura 2000-området och
presenteras åtgärder för att minska dessas skadliga verkningar. Enligt utredningen är det möjligt att den prioriterade naturtypen artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ i habitatdirektivets bilaga I kan öka
något på grund av övergödning som förorsakas av ökad mängd kväve, men
naturtypen förorsakas dock inte betydlig skada på grund av tilläggsnedfallet.
Även arten stamkvastmossa i habitatdirektivets bilaga II kan enligt utredningen lida av de ökade luftföroreningarna, men skadans omfattning kan inte
bedömas utan forskningsresultat. Slutsatsen i landskapsplanens Naturabedömning är att utvidgningen av hamnverksamheten inte ens som helhet
förorsakar Natura-området betydande skada.
Sydvästra Finlands miljöcentral och Åbo stad har givit utlåtanden om landskapsplanens Natura-bedömning. Miljöcentralen konstaterar i sitt utlåtande
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den 16.4.2002 att uppgifterna om luftburet nedfall från avlägsna källor på
hela området och utsläpp i luften är av stor betydelse i bedömningen. Uppgifterna i bedömningen om svaveldioxid- och kväveoxidutsläpp från hamnens
fartygstrafik härstammar från år 1994. Situationen har delvis förändrats efter
det, men det finns inga nya bedömningar om nedfallen. Miljöcentralen konstaterar dock att man kan åtgärda bristerna i Natura-bedömningen genom att
utnyttja den tilläggsinformationen man får från konsekvensbedömningar som
görs för detaljplanerna. Staden fäster i sitt utlåtande den 22.10.2002 vikt vid
bland annat de utsläpp i luften som hamnverksamheten åsamkar, men konstaterar att med beaktande av landskapsplanens översiktliga karaktär kan man
anse de utförda bedömningarna vara tillräckliga.
Samtidigt som man berett landskapsplanen har pågått beredning av detaljplan och detaljplaneändring för Pansio hamn. Målsättning är att man
genom detaljplanen skapar förutsättningar för utvidgningen av hamnverksamheten. Detaljplanområdet motsvarar till omfattningen landskapsplanens LS-område. I samband med beredningen av detaljplanen har man
bedömt dess verkningar på Natura-områdets naturvärden genom en utredning som består av följande handlingar:
- "Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arvio Pansion asemakaavan vaikutuksista Ruissalon lehdot (FI0200057) nimiseen Natura-alueeseen, Jyrki Matikainen 2001" (Bedömning enligt 65 § naturvårdslagen av verkningarna av Pansio
detaljplan på Natura-området vid namn Runsala
(FI0200057), Jyrki Matikainen 2001)
- "Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arvio Pansion asemakaavan vaikutuksista Ruissalon lehdot -nimiseen Naturaalueeseen, täydennys 20.1.2003, Suomen Luontotieto Oy
2003" (Bedömning enligt 65 § naturvårdslagen av verkningarna av Pansio detaljplan på Natura-området vid namn
Runsala, komplettering 20.1.2003, Suomen Luontotieto Oy
2003)
- "Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arvio Pansion asemakaavan vaikutuksista Ruissalon lehdot -nimiseen Naturaalueeseen, täydennys 1.10.2003, Suomen Luontotieto Oy 2003"
(Bedömning enligt 65 § naturvårdslagen av verkningarna av
Pansio detaljplan på Natura-området vid namn Runsala, komplettering 1.10.2003, Suomen Luontotieto Oy 2003)
I utredningen har bland annat gjorts exaktare bedömningar om verkningarna
av de svaveldioxid- och kväveoxidutsläpp som hamnverksamheten förorsakar. I bedömningen har man i mån av möjlighet tagit i beaktande även övriga
utsläppskällor och bakgrundsnedfall i området. Slutsats i bedömningen är att
svaveldioxidutsläppen från hamnverksamheten inte ens samfällt med utsläpp
från övriga källor betydligt försämrar de naturvärden som ligger som grund
för Natura-området.
I bedömningen konstateras att kväveoxidutsläppen från hamnverksamheten
samfällt med utsläpp från övriga källor sannolikt betydligt försämrar naturtyperna klippvegetation på silikatrika bergsluttningar och artrika torra-friska
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ som ingår i habitatdirektivets bilaga I. Den regionala kvävebelastningen och kväveoxidutsläppen från hamnverksamheten kommer emellertid att minska i framtiden. På basis av dessa
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omständigheter är slutsatsen i detaljplanens Natura-bedömning att de sammanlagda kväveoxidutsläppen från hamnverksamheten och övriga källor inte
sannolikt betydligt försämrar de naturvärden som ligger som grund för Natura-området år 2015, då den utvidgade hamnverksamheten tidigast börjar.
Sydvästra Finlands miljöcentral konstaterar i sitt utlåtande från den
19.5.2004 om detaljplanens Natura-bedömning att verksamheten som
möjliggörs av detaljplanen betydligt försämrar naturtypernas klippvegetation på silikatrika bergsluttningar och torra hällmarker egenart. Miljöcentralen anser emellertid att man genom att införa tillräckliga bestämmelser i detaljplanen om luftkvaliteten och vid behov även om tidtabellen
för förverkligandet för att styra tillståndsförfarandet, kan man försäkra
sig om att Natura-områdets egenart inte försämras.
Åbo stads miljövårdsnämnd har den 15.11.2000 beviljat miljötillstånd för
Pansio tågfärje- och oljehamn som verkar på LS-området i landskapsplanen. Miljötillståndet har beviljats för den befintliga verksamheten och för
utvidgandet av verksamheten på de områden som för tillfället är i hamnbruk. Enligt miljötillståndet får hamnverksamheten inte förorsaka svaveldioxid- eller kväveoxidhalter eller partikelhalter som överstiger de
nuvarande normerna för luftkvaliteten på närområden. Verksamhetsutövaren åläggs att utreda genom mätningar svaveldioxid- och kväveoxidhalterna i luften på Runsala naturskyddsområde. På basis av mätresultaten kan miljönämnden ge tilläggsbestämmelser om behövliga åtgärder.
Högsta förvaltningsdomstolen bibehöll tillståndet i kraft, men skärpte tillståndsbestämmelserna gällande buller (KHO 14.1.2004/48). I motiveringarna till beslutet konstaterar högsta förvaltningsdomstolen att nedfallet
av luftföroreningar kommer att växa i och med utvidgningen av hamnfunktionerna, men att belastningen från luftföroreningar har minskat i
Runsala på 1990-talet till hälften av den nivå som rådde på 1980-talet.
Utöver detta hänvisar högsta förvaltningsdomstolen till att det är möjligt
att anvisa verksamhetsutövaren kompletterande bestämmelser om att utreda svavel- och kväveutsläppens inverkan på de naturvärden som ligger
som grund för Natura-området.
Miljöministeriets konklusioner:
I besvär 1 framförs att verkningarna av hamnverksamheten inte har bedömts utgående från den maximala omfattning för hamnverksamheten
som landskapsplanens LS-område tillåter. Miljöministeriet konstaterar att
Natura –bedömningen grundar sig på generell plan för Pansio hamn
(1993) och konsekvensbeskrivning för miljökonsekvensbedömningen för
Pansio hamnprojekt (1997), vilket innebär att konsekvensbedömningen
har byggt på uppgifter som har funnits tillgängliga om hamnverksamhetens utvidgning.
I landskapsplanens Natura-bedömning betraktas verkningarna av hamnverksamhetens buller på livsmiljön för de fåglar som ingår i bilaga I i fågeldirektivet. Då man tar i beaktande att det är möjligt att minska olägenheter förorsakade av buller på basis av mer detaljerad planering, anser
miljöministeriet att landskapsplanens Natura-bedömning och utlåtanden
givna om den på ett tillräckligt sätt visar att det buller som hamnverksamheten förorsakar inte betydligt försämrar de naturvärden som ligger
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som grund för Natura-området. Likaså anser miljöministeriet att landskapsplanens Natura-bedömning och utlåtanden givna om den på tillbörligt sätt visar att den ökande fartygstrafiken i Pohjoissalmi inte betydligt
försämrar dessa naturvärden.
Miljöministeriet konstaterar att på basis av landskapsplanens Naturabedömning och utlåtanden som givits om den framstår förändringar i naturtypernas och arternas livsmiljö förorsakade av svaveldioxid- och kväveoxidutsläpp som den mest betydande skadliga verkan som förverkligandet av planen kan medföra. Olägenheter förorsakade av svaveldioxidutsläpp beror på dessas försurande verkan på jordmånen. Kväveoxider å
sin sida övergöder i naturtillstånd karga naturtyper och arternas livsmiljöer. Frågan om hur stor de skadliga verkningarnas inverkan kommer att
vara, blir dock obesvarad i landskapsplanens Natura-bedömning.
Miljöministeriet anser att verkningarna av svaveldioxid- och kväveoxidutsläppen borde ha utretts noggrannare redan på landskapsplanenivå.
Därmed kan man inte enbart på basis av landskapsplanens Naturabedömningen konstatera att det går att finna ett sådant genomförbart sätt
på vilket landskapsplanen kan förverkligas, som inte betydligt försämrar
de naturvärden för vars skydd området har införlivats i nätverket Natura
2000.
Detaljplanläggning pågår som bäst på landskapsplanens LS-område. I
anknytning till detaljplanläggningen har man gjort en Natura-bedömning
i vilken man noggrannare utrett verkningarna av de svaveldioxid- och
kväveoxidutsläpp som hamnverksamheten ger upphov till.
Enligt detaljplanens Natura-bedömning är luftens svaveldioxidhalt på
Natura-området rätt långt ifrån gränsvärdet 20 mikrogram/kubik, som har
fastställts i statsrådets förordning om luftkvaliteten (9.8.2001/711). Miljöministeriet anser att utredningar visar att hamnverksamhetens svaveldioksidutsläpp även då man beaktar de samfällda verkningarna inte betydligt försämrar de naturvärden, för vars skydd området införlivats i nätverket Natura 2000.
Däremot anser miljöministeriet att utredningar visar att beaktat de sammanlagda verkningarna belastar kväveoxidutsläpp från hamnverksamheten för tillfället Runsala norra strand, där det förekommer de naturligt
karga naturtyperna klippvegetation på silikatrika bergsluttningar och artrika torra låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ, alltså hällmarker,
som ingår i habitatdirektivets bilaga I. Kvävebelastningen från både
hamnverksamheten och övriga källor i området, kommer dock att minska
i framtiden i och med den tekniska utvecklingen. Enligt den utredning
som mottagits i ärendet, startar den utvidgade hamnverksamheten tidigast
år 2015. I landskapsplanbeskrivningen konstateras att utsläppen från
hamnen kan minskas genom att man på fartygen börjar använda ström
från fastlandet medan de ligger förtöjda och stänger av motorn under
denna tid. Detaljerade bestämmelser om luftkvaliteten ges i ett miljötillstånd som möjligen beviljas för utvidgandet av hamnen.
Med beaktande av landskapsplanens karaktär som en översiktlig plan
med långt tidsperspektiv, vars innehåll preciseras enligt 32 § markan-
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vändnings- och bygglagen i samband med mer detaljerad planering och
beslutsfattandet, anser miljöministeriet att de gjorda utredningarna på tillräckligt sätt visar att det för landskapsplanens LS-område går att finna i
samband med den mer detaljerade planeringen ett sådant genomförbart
alternativ för förverkligandet, som inte betydligt försämrar de naturvärden för vars skydd området har införlivats i nätverket Natura 2000. Miljöministeriet har tillfört landskapsplanen som en smärre ändring en planeringsbestämmelse som styr mer detaljerat planerande och beslutsfattande.
Därför ställer naturvårdslagen inget hinder för att fastställa landskapsplanen och miljöministeriet förkastar till dessa delar besvär 1 och 7.
Åbo flygplats område för flygtrafik och flygbullerområde (besvär 2-6)
Med stöd av markanvändnings- och bygglagens 28 § 1 moment och 24 § 2
moment skall när en landskapsplan utarbetas de riksomfattande målen för
områdesanvändning beaktas så att möjligheterna att uppnå dem främjas. Enligt de riksomfattande målen för områdesanvändningen skall i samband med
områdesanvändningen tryggas möjligheterna att utveckla befintliga flygplatser av riksintresse och vid områdesanvändningen i omgivningen runt flygplatser bör beaktas de begränsningar som flygbullret ger upphov till. Med
stöd av 28 § 3 momentet markanvändnings- och bygglagen skall när landskapsplanen utarbetas särskild vikt fästas vid att arrangemangen för trafik är
hållbara med tanke på miljö och ekonomi.
I landskapsplanen anvisas Åbo flygplats område för flygtrafik (LL). I
planbeskrivningen konstateras att det i planen anvisas en områdesreservering för utveckling av landningsbanan som förutsätts i flygfältets utvecklingsmålsättningar. Enligt planbeskrivningen möjliggör områdesreserveringen att den befintliga landningsbanan förlängs till 3 000 meter
och en ny bana för rullning byggs ut norr om den.
Landningsbanan är för tillfället 2 500 meter. Förlängning av banan i båda
änder möjliggör att större maskineri kan utnyttjas. Kommunikationsministeriet föreslår i sitt utlåtande att LL-området utvidgas mot norr vid landningsbanans östra ände. Då man beaktar att regionplanens LL-område
förkastas genom landskapsplanen och att man i regionplanen gjorde en
reservation för att bygga ut en ny tvärlandningsbana, anser miljöministeriet att landskapsplanens LL-område är motiverad för att trygga de långsiktiga utvecklingsmöjligheterna av Åbo flygplats som är nationellt betydande.
Vid detaljerad planering av LL-området bör även grundvattenområdena
beaktas. Beträffande Pomponrahka Natura 2000 -område hänvisar miljöministeriet till vad det uttalat ovan i detta beslut.
Åbo flygplats bullerområde LDEN 55 dB anges i landskapsplanen genom
punktrasterbeteckning och en planeringsbestämmelse har givits gällande
den: ”Ny bosättning får inte placeras på flygbullerområdet. Begränsningen förhindrar inte befintlig bosättning att utföra nödvändiga byggnadsoch reparationsåtgärder.”.
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Flygbullerområdet i landskapsplanen baserar sig på utredningen "Turun
lentoasema, lentomelualueet vuosina 1994 ja 2010, Ilmailulaitos A3/96"
(Åbo flygplats, flygbullerområden åren 1994 och 2010, Luftfartsverket
A3/96). Flygbullerområdet i landskapsplanen motsvarar till sin omfattning det i utredningen föreslagna bullerområdet för all trafik LDEN 55 dB
i den prognostiserad situation år 2010. I flygbullerutredningen bör man
ha tagit i beaktande även buller förorsakad av militärtrafik. Därmed anser
miljöministeriet att Åbo flygplats bullerområde är baserad på tillräckliga
utredningar och den anges tillbörligt i landskapsplanen.
LL-områdesreserveringen i landskapsplanen bygger på att man utvecklar
flygplatsens befintliga strukturer. I planen bereder man sig inte på utbyggandet av nya landningsbanor. Eftersom flygplanstyperna som används
blir tystare, avviker inte prognosen för flygbullerområdet för år 2010 avsevärt från bullerområdet för trafik år 1994. Av samma orsak leder inte
en förlängning av landningsbanan till att flygbullerområdet anmärkningsvärt utvidgas. Förlängningen av landningsbanan utökar inte betydligt den belastning som flygplatsens verksamhet åsamkar bosättningen
och miljön.
På basis av det ovan nämnda anser miljöministeriet att landskapsplanen
inte är lagstridig gällande Åbo flygplats LL-område och flygbullerområde och förkastar besvär 2-6 till dessa delar.
Områden för arbetsplatser väster om Åbo flygplats (besvär 2-6)
I landskapsplanen anvisas väster om flygtrafikområdet för Åbo flygplats
ett område för arbetsplatser (TP). Beteckningens beskrivning är "Område
för nationellt, på landskapsnivå eller regionalt betydelsefulla offentliga
eller privata tjänster samt område för koncentration av kontorsbyggande
som kräver mycket utrymme och industrifunktioner som inte orsakar miljöolägenhet och som är viktiga för områdesstrukturen eller är beroende
av goda trafikförbindelser. Innehåller även små bostadsområden.”. En
planeringsbestämmelse gäller för TP-områden "på området får inte placeras nytt boende ifall boendet utsätts för miljöolägenheter.".
Området i Rusko kommun som besvär 2, 3, 5 och 6 riktar sig mot är så
gott som helt och hållet flygbullerområde (LDEN över 55 dBA), vilket
motiverar att den i landskapsplanen anvisats som TP-område fastän det
finns småhusbebyggelse på området. TP-områden anvisas i första hand
för olika former av företagsverksamhet som inte ger upphov till skadliga
miljöverkningar. Lähteenmäki byggnadsplan förblir i kraft i form av en
detaljplan enligt markanvändnings- och bygglagen, men då den ändras
skall landskapsplanen tjäna till ledning enligt 32 § markanvändnings- och
bygglagen. Landskapsplanen förhindrar inte byggnads- och reparationsåtgärder som är nödvändiga för att den befintliga bosättningens fortbestånd. Därmed har man vid beredningen av landskapsplanen fäst, enligt
28 § markanvändnings- och bygglagen, vikt vid ekologisk hållbarhet i
områdesanvändningen samt avseende har även fästs vid att områdesanvändningen är ekonomisk och att markägare eller andra rättsinnehavare
inte orsakas oskäliga olägenheter. Landskapsplanen bryter inte heller mot
kravet på likvärdig behandling av markägare.
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I besvär 6 åberopas 58 § 2 moment markanvändnings- och bygglagen, i
vilken det stiftas om detaljplanens rättsverkningar. Som ovan konstaterats, förblir Lähteenmäki byggnadsplan i kraft oberoende av fastställandet av landskapsplanen i form av en detaljplan enligt markanvändningsoch bygglagen. Därmed möjliggör inte landskapsplanens TP-beteckning
placering av sådana funktioner på detaljplaneområde, som medför olägenheter för den användning av andra områden som anvisats i detaljplanen.
Besvär 4 riktar sig mot området mellan Kuninkojantie och Vahdontie i
södra delen av Rusko kommun, som anvisas i landskapsplanen beteckningen TP-område. På området finns småhusbebyggelse. Landskapsplanens TP-beteckning förhindrar inte att befintlig bosättning på området
bevaras och kompletteras. Därmed orsakar landskapsplanen inte markägarna eller andra rättsinnehavare i området oskäliga olägenheter. Området är en del av det omfattande TP-område som anvisats i landskapsplanen väster om flygplatsen. Då man även tar i beaktande att området delvis ligger på flygbullerområde, kan man inte anse att det är en lagstridig
lösning att anvisa området som TP-område i landskapsplanen.
På basis av det ovan framförda, anser miljöministeriet att landskapsplanen inte är lagstridig gällande TP-området som anvisats på Rusko kommuns område och förkastar besvär 2-6 till dessa delar.
Övriga uttalanden om besvären
1) Eija Kautiainen-Wahlbeck och Svante Wahlbeck
Enligt de ändringssökande skulle förverkligandet av Pansio hamns LSområde som anvisats i landskapsplanen orsaka de närliggande grannarna
i Runsala oskäliga olägenheter. De ändringssökande åberopar speciellt
den bullerolägenhet som hamnen orsakar.
Genom LS-områdesreserveringen i landskapsplanen bereder man sig för
en betydlig utvidgning av hamnverksamheten. Till denna del hänvisas i
landskapsplanbeskrivningen till Generell plan för Pansio hamn (1993)
och konsekvensbeskrivning för miljökonsekvensbedömningen för Pansio
hamnprojekt (1997) som beretts på basis av det förstnämnda dokumentet.
LS-området i landskapsplanen motsvarar till sin omfattning hamnområdet som presenteras i den generella planen och konsekvensbeskrivningen.
I konsekvensbeskrivningen för hamnprojektets miljökonsekvensbedömning betraktas det buller som orsakas av hamnverksamheten. Enligt utredningen utsträcker sig de estimerade bullerområdena 55 dB(A) som orsakas av hamnverksamheten i söder till Runsala norra strand. I utredningen konstateras att man emellertid kan betydligt minska spridningen
av bullret genom omställningar i verksamheten på hamnområdet och genom att utnyttja lämpliga bullerbekämpningsmetoder. Även bullerbetraktelserna i landskapsplanens Natura-bedömning, som beskrivits ovan, baserar sig på konsekvensbeskrivningen för hamnprojektets miljökonsekvensbedömning. Slutsatsen i Natura-bedömningen är att bullret inte orsakar betydlig skada för de naturvärden i området, förs vars skydd området införlivats i nätverket Natura 2000.
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På grund av landskapsplanens översiktlighet har bestämmelser inte givits
i den om att minska bullerskador. Buller som orsakas av hamnprojektet
och åtgärder som är nödvändiga för att förminska bullret behandlas emellertid i landskapsplanbeskrivningen. I den framförs som möjliga åtgärder
som definieras noggrannare i samband med detaljerad planläggning utnyttjandet av containrar och byggnadsmassor som bullerhinder, utnyttjandet av truck- och specialfordon (vetomestarikalusto) i stället för enbart
utnyttja truckar samt bevarandet av trädbeståndet vid stränder och kompletterandet av den med ett grönområde. Miljöministeriet anser att det är
möjligt att minska bullerolägenheter orsakade av hamnverksamheten betydligt i samband med mer detaljerad planering.
Detaljerade bestämmelser om bullerutsläpp fastställs i hamnens miljötillstånd. I landskapsplanbeskrivningen hänvisas till miljötillståndet som beviljats tågfärje- och oljehamnen som verkar på LS-området. I miljötillståndet (KHO 14.1.2004/48) ingår en tillståndsbestämmelse: "Tågfärjehamnsverksamheten och oljehamnsverksamheten inklusive färjtrafiken
och övriga hamnfunktioner, får inte förorsaka på område, som är införlivat i nätverket Natura 2000 inklusive områden för stadigvarande boende
eller semesterboende, ekvivalent bullernivå som överstiger 45 dB(A)
dagtid kl. 07.00-22.00 och ekvivalent bullernivå som överstiger 40 dB(A)
nattetid kl. 22.00-07.00.”.
Miljöministeriet konstaterar att de bullervärden som gavs i statsrådets beslut 29.10.1992/993 är riktgivande normer. Då man tar i beaktande möjligheten att i mer detaljerad planläggning och i miljötillståndet ge noggrannare bestämmelser om bullret och om nödvändiga åtgärder för att
minska bullret, anser miljöministeriet att landskapsplanen inte orsakar
invånarna i närområden oskäliga olägenheter.
Miljöministeriet förkastar besvär 1 till dessa delar.
Områdesreserveringar som inte har fastställts
Områdesreserveringen för industriområde norr om Åbo flygplats
Med stöd av markanvändnings- och bygglagens 28 § 1 moment och 24 § 2
moment skall när en landskapsplan utarbetas de riksomfattande målen för
områdesanvändning beaktas så att möjligheterna att uppnå dem främjas. Enligt de riksomfattande målen för områdesanvändningen skall i samband med
områdesanvändningen tryggas möjligheterna att utveckla befintliga flygplatser av riksintresse.
Målsättning med landskapsplanen är att utveckla Åbo flygplats genom att
förlänga den befintliga landningsbanan och i landskapsplanen reserveras
möjligheten att placera flygplatsfunktioner även norr om landningsbanan.
Enligt kommunikationsministeriets utlåtande sträcker sig industriområdet
(T) norr om området för flygtrafik (LL) emellertid för nära landningsbanans östra ände. Enligt utlåtandet förutsätter en utplacering av flygplatsfunktioner norr om landningsbanan en distans om 600 meter.

25
Miljöministeriet anser att tryggandet av utvecklingsmöjligheterna för
Åbo flygplats, som är nationellt betydande, förutsätter att ett tillräckligt
vidsträckt LL-område anvisas i landskapsplanen. Därmed fastställer miljöministeriet inte T-området till de delar som den sträcker sig närmare än
600 meter från den östra änden av landningsbanan. Därutöver underlåter
miljöministeriet att fastställa upphävandet av Egentliga Finlands regionplan i fråga om samma område, vilket innebär att LL-området i regionplanen förblir i kraft.
Områdesreserveringarna för rekreationsområden i Koivuluoto och Kallanpää samt områdesreserveringen för rekreationsområde och friluftsled
på Heikkilä kasernområde
Med stöd av markanvändnings- och bygglagens 28 § 1 moment och 24 § 2
moment skall när en landskapsplan utarbetas de riksomfattande målen för
områdesanvändning beaktas så att möjligheterna att uppnå dem främjas.
Enligt de riksomfattande målen för områdesanvändningen skall i samband med planeringen av områdesanvändningen försvarets behov beaktas
och tillräckliga regionala förutsättningar garanteras för garnisoner, skjutoch övningsområden, depåer samt för försvarets övriga verksamhetsbetingelser. Samtidigt skall de krav iakttas som ställs på grund av samhällsstrukturen, livsmiljöns kvalitet och miljövärdena.
I landskapsplanen anvisas rekreationsområdesreserveringar (V) för Koivuluoto och Kallanpää områden. På Heikkilä kasernområde anvisas ett V-område,
som går i strandens riktning, längs vilket en friluftsled passerar.
Enligt utlåtanden från försvarsministeriet och Senatfastigheter är områdena i försvarsmaktens bruk. Koivuluoto är ett övningsområde och Kallanpää ett område för sprängämnesförråd. Den del av Heikkilä kasernområde som ligger närmare stranden är lagerområde. På basis av utredningar
givna i ärendet är den huvudskaliga markanvändningsformen för tillfället
bruk för försvarsmaktens verksamhet, områdena skall inte heller avträdas
från försvarsmaktens bruk. Att beakta försvarets behov förutsätter därmed att områdena anvisas för försvarsmaktens bruk.
På basis av vad som framförs ovan underlåter miljöministeriet att fastställa landskapsplanen till de delar den berör V-områdesreserveringarna i
Koivuluoto och Kallanpää samt V-områdesreserveringen som går i strandens riktning och friluftsleden på Heikkilä kasernområde. Därutöver underlåter miljöministeriet att fastställa upphävandet av Egentliga Finlands
regionplan till de delar den berör dessa områden, vilket innebär att regionplanens ER 2 -områdesreserveringar (område för specialfunktioner)
förblir i kraft.
De delar som inte har fastställts har angetts på plankartan med rött.
Smärre ändringar
I landskapsplanen har gjorts följande smärre ändringar med samtycke av
Egentliga Finlands förbund:
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1. Till flygplatsens LL-område och till de söderut liggande TP-områdena
som avgränsas av Vahdontie, omfartsvägen, Tammerfors riksväg, Lentoasemantie och LL-området bifogas en planeringsbestämmelse:
Byggandet bör planeras så att det inte i sig eller i samverkan med andra
projekt eller planer betydligt förändrar vattenhushållningen på Pomponrahka Natura 2000 -område.
2. Till Pansio hamns LS-område bifogas en planeringsbestämmelse:
Hamnverksamheten bör planeras så att kväveoxidutsläpp från verksamheten inte samfällt med utsläpp från andra källor betydligt övergöder de
naturligt karga naturtyperna på Natura 2000 -området Runsala.
Ändringarna har gjorts med rött på plankartan.
Justerande rättelser
Miljöministeriet ändrar som justerande rättelse beteckningen för riksväg
9 ”riksväg eller stamväg med två körbanor” från Lundo station mot nordost till beteckningen ”planerad riksväg eller stamväg med två körbanor”,
eftersom ifrågavarande vägparti är för tillfället en väg med en körbana.
Rättelsen har gjorts med rött på plankartan.
Fastställande av landskapsplanen
På basis av det för handen varande materialet anser miljöministeriet att planen med de gjorda smärre ändringarna och justerande rättelserna till övriga
delar än de som ovan lämnats utan fastställelse uppfyller kraven på landskapsplanens innehåll i 28 § markanvändnings- och bygglagen. Eftersom det
inte heller annars föreligger hinder enligt 31 § 3 mom. markanvändnings- och
bygglagen för att fastställa denna landskapsplan, fastställer miljöministeriet
landskapsplanen till övriga delar.
Samtidigt fastställer miljöministeriet upphävandet av Egentliga Finlands regionplan till övriga delar än de som ovan lämnats utan fastställelse.
Planens ikraftträdande
Miljöministeriet bestämmer enligt 201 § markanvändnings- och bygglagen
att landskapsplanen redan innan den har vunnit laga kraft skall träda i kraft.
Anvisningar om fortsatt planering
Egentliga Finlands förbund skall i den fortsatta planeringen beakta de faktorer som nämns i miljöministeriets beslut beträffande kommunikationsministeriets och undervisningsministeriets utlåtanden.
Miljöministeriet vill att förbundet på landskapsnivå ägnar speciellt uppmärksamhet åt markeringen av kulturhistoriska miljöer och värdefulla
landskapsområden i landskapsplanen. Kulturhistoriska miljöer skall på
motsvarande sätt som landskapsområden markeras med beteckning som
visar områdets omfattning, om det är möjligt med tanke på områdets are-
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al. Nationellt betydande kulturhistoriska miljöer och landskapsområden
skall i landskapsplanen i regel anvisas enligt de riksomfattande inventeringarna som nämns i de riksomfattande målen för områdesanvändningen.
Om man ämnar avvika från de områdesavgränsningar som anges i inventeringarna, skall man förhandla om saken med byggnadshistoriska avdelningen på Museiverket (byggd kulturmiljö) och markanvändningsavdelningen på miljöministeriet (landskapsområden).
FORTSATTA ÅTGÄRDER
Egentliga Finlands förbund skall enligt 93 § markanvändnings- och byggförordningen kungöra att landskapsplanen har trätt i kraft.
Egentliga Finlands förbund skall därutöver sända beslutet för kännedom till
de myndigheter som avses i 95 § markanvändnings- och byggförordningen
att beaktas i planeringen, beslutsfattandet och sådana åtgärder som gäller områdesanvändningen.
Juridiska verkningar
Enligt 32 § 1 mom. markanvändnings- och bygglagen skall landskapsplanen
tjäna till ledning när generalplaner och detaljplaner utarbetas och ändras samt
när åtgärder annars vidtas för att reglera områdesanvändningen.
Enligt 32 § 2 mom. markanvändnings- och bygglagen skall myndigheterna
när de planerar åtgärder som gäller områdesanvändningen och beslutar om att
vidta dessa åtgärder beakta landskapsplanen, försöka främja genomförandet
av planen och se till att åtgärderna inte försvårar genomförandet av planen.
I de områden som i landskapsplanen anvisats som rekreations- eller skyddsområden eller för nätverk eller områden för trafik eller teknisk service gäller
villkorlig inskränkning av byggandet enligt 33 § 1 mom. markanvändningsoch bygglagen.
TILLÄMPADE RÄTTSNORMER
4 § 3 mom., 9 §, 17 §, 24 § 2 mom., 25 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 §, 31 §, 32 §,
33 §, 197 §, 201 § och 209 § 5 mom. markanvändnings- och bygglagen
(132/1999)
1 § och 10 § markanvändnings- och byggförordningen (895/1999)
65 § och 66 § naturvårdslagen (1096/1996)
90 och 92 § kommunallagen (365/1995)
4 §, 8 och 11 b § lag om grunderna för avgifter för staten (150/1992)
5 § miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer (1241/2003)
3 § miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer (1332/2001)
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