
 

GENERALPLAN 10 - 20 ÅR       MARKANSKAFFNING 5 - 10 ÅR                 DETALJPLANER  4 ÅR                          BEREDNING AV OMRÅDET 2 ÅR                               ÖVERLÅTELSE AV TOMTER  0- ÅR                     BYGGNADSSKEDE    1 - 5 ÅR                                      

 

0 

KKKAAARRRLLLEEEBBBYYY   MMMAAARRRKKKAAANNNVVVÄÄÄNNNDDDNNNIIINNNGGGSSS---   OOOCCCHHH   

BBBOOOSSSTTTAAADDDSSSPPPOOOLLLIIITTTIIISSSKKKAAA   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM   FFFÖÖÖRRR   ÅÅÅRRREEENNN   222000111666–––222000222000   

MMMAAASSSTTTOOO   222000111666–––222000222000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKAARRLLEEBBYYSS  MMAARRKKAANNVVÄÄNNDDNNIINNGGSS--  OOCCHH  BBOOSSTTAADDSSPPOOLLIITTIISSKKAA  PPRROOGGRRAAMM  FFÖÖRR  ÅÅRREENN  22001166––22002200  

11..66..22001166  ssttaaddssffuullllmmääkkttiiggee  §§  66  



 

GENERALPLAN 10 - 20 ÅR       MARKANSKAFFNING 5 - 10 ÅR                 DETALJPLANER  4 ÅR                          BEREDNING AV OMRÅDET 2 ÅR                               ÖVERLÅTELSE AV TOMTER  0- ÅR                     BYGGNADSSKEDE    1 - 5 ÅR                                      

 

1 

MASTO – KARLEBY MARKANVÄNDNINGS- OCH BOSTADSPOLITISKA PROGRAM FÖR ÅREN 2016–2020 

INNEHÅLL 

Kapitel 0 Inledning ..........................................................................................................................................................................................................2 

Kapitel 1 Utgångspunkter ................................................................................................................................................................................................3 

1. 1  Programmets mål och indelningen av stadsstrukturen i delområden .................................................................................................................................. 3 

1.2. Befolkningsutveckling i Karleby 1987–2014 och befolkningsuppskattning 2015–2030 ........................................................................................................ 6 

1.3 Bostadsproduktion i Karleby 1987–2013 och uppskattning för 2016–2020 ......................................................................................................................... 11 

1.4  Tomtgaranti samt tomt- och råmarksreserv ........................................................................................................................................................................ 16 

Kapitel 2  Markanvändningspolitik ................................................................................................................................................................................. 22 

2.1  Generalplanering ............................................................................................................................................................................................................. 24 

2.2 Markpolitik ...................................................................................................................................................................................................................... 25 

2.3 Markpolitiska riktlinjer i Karleby ..................................................................................................................................................................................... 27 

2.4 Bostadsbyggnation 2016–2020 ....................................................................................................................................................................................... 32 

2.5 Trafik ................................................................................................................................................................................................................................ 41 

2.6 Kostnader för att förverkliga de nya områdena .............................................................................................................................................................. 42 

Kapitel 3 Social bostadsproduktion ................................................................................................................................................................................ 43 

Kapitel 4  Riskanalys och ekonomiska konsekvenser av MASTO 2016–2020 .................................................................................................................... 46 

 

Separata utredningar i anslutning till MASTO-programmet 
Utredning av inriktningen på bostadsbyggnation i bolagsform 2014–2030, SS 17.6.2013 § 436 
Inventering av tomter för industri och verksamhetslokaler, SS 10.6.2013 § 416 
Principerna för markanvändningsavtal, SS 14.04.2014 § 221 



 

GENERALPLAN 10 - 20 ÅR       MARKANSKAFFNING 5 - 10 ÅR                 DETALJPLANER  4 ÅR                          BEREDNING AV OMRÅDET 2 ÅR                               ÖVERLÅTELSE AV TOMTER  0- ÅR                     BYGGNADSSKEDE    1 - 5 ÅR                                      

 

2 

Kapitel 0 Inledning 
Med det markanvändnings- och bostadspolitiska programmet skapas en verksamhetsmiljö för att styra markanvändningspolitiken* och 

bostadsproduktionen. På så sätt möjliggörs en tillräcklig reserv av tomter och byggplatser samtidigt som lokaliseringen av ny bostadsproduktion beaktar 

tillgången på service och användningsgrad. Stadsstyrelsens koncern- och stadsutvecklingssektion styr hur programmet genomförs och koordineringen sköts 

av tekniska servicecentrets markanvändningsgrupp. I kapitel 1 behandlas programmets utgångspunkter, alltså stadsfullmäktiges strategiska ambitioner och 

mål, den utveckling som förverkligats och uppskattningar för 2016–2020 samt indelningen av Karleby i olika delområden vid utarbetning av program för 

markanvändningspolitiken och bostadsproduktionen. Programmet för genomförandet utvärderas en gång om året och vid behov revideras det och 

uppdateras för respektive fullmäktigeperiod. 

Markpolitiken och planläggningen utgör tillsammans kommunens markanvändningspolitik. Genom markanvändningspolitiken planeras och genomförs de 

markanvändningslösningar som kommunens olika funktioner behöver. Genomförandet förutsätter också andra kommunala åtgärder, speciellt utbyggnad av 

kommunalteknik och annan samhällsteknik samt offentlig service. Den markpolitiska planeringen ska ingå i generalplaneringen. Generalplanelösningarna 

borde också bygga på en vision om hur lösningarna ska genomföras. Vikten av detta har blivit tydligare då generalplaneringens betydelse har ökat till följd av 

markanvändnings- och bygglagen. Metoderna inom markpolitiken är medel för att säkerställa att de områden som behövs enligt planerna kan tas i bruk. 

Det markanvändnings- och bostadspolitiska programmet för åren 2016–2020 har beretts av en arbetsgrupp vars medlemmar har sammanställt information 

och mål från sina egna uppgiftsområden för programmet.  

Till arbetsgruppen hörde: 

Pauli Piiparinen teknisk direktör 
Jouni Laitinen  planläggningschef från 1.6.2015 
Veli-Pekka Koivu planläggningschef till 31.1.2015 
Päivi Cainberg  generalplanearkitekt                              
Ilkka Kangas                         planeringschef                      
Matti Kivistö  stadsgeodet                               
Niina Lindholm byggnadsinspektör                              
Elina Nissinen   detaljplanearkitekt                             
Niklas Nisula   markanvändningstekniker                                                                                                                                                                                   
Ritva Ollila  bostadssekreterare                                                                                                                                                                                                                 
Heikki Penttilä  stadsingenjör 
Jukka Harju  trafikingenjör                              
 
* markanvändningspolitik = Det allmännas (ofta kommunens) mål, program och åtgärder med vilkas hjälp markanvändningen styrs i önskad riktning. 
Markanvändningspolitiken består av planläggning och markpolitik. 
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Kapitel 1 Utgångspunkter 

1. 1  Programmets mål och indelningen av stadsstrukturen i delområden 

Programmet MASTO 2016–2020 är Karleby markanvändnings- och bostadspolitiska program för de följande fem åren. I programmet undersöks, 

presenteras och motiveras i vilken ordningsföljd nya bostadsområden ska förverkligas. Utgångspunkter är invånarnas behov och val. 

Förändringarna i invånarantal och åldersstruktur i stadens olika delområden påverkar utvecklingen av och tillgången på service i delområdena samt 

styrningen av hur bostadsbyggnationen lokaliseras i olika delområden i Karleby.  

 

Avsikten med programmet är att: 

• styra stadens markanskaffning, byggandet av kommunalteknik och utvecklingen av service 

• säkerställa tillräcklig tillgång på tomter och byggplatser i stadens olika delområden 

• främja utvecklingen av de bosättningsstrategier som skisserats upp i fullmäktiges strategi  

• samordna den prognostiserade befolkningsutvecklingen i Karlebys olika delområden och det kommunala serviceutbudet 

• möjliggöra utbyggnad och komplettering av samhällsstrukturen så att denna är förmånlig med tanke på samhällsekonomin och serviceutnyttjandet 

• säkerställa tillräcklig planerings- och beredningstid från generalplanen tills områdena bebyggs, se diagram nedan 

 
GENERALPLAN             

10 - 20 ÅR      

utredningar 

MARKANSKAFFNING             

5 - 10 ÅR                  

köp, inlösning 

DETALJPLANER                                    

4 ÅR 

kommunalteknisk planering, förberedelse av 

trädbestånd 

BEREDNING AV OMRÅDET                                                   

2 ÅR 

byggande av kommunalteknik, 

byggsättsanvisningar 

ÖVERLÅTELSE AV 

TOMTER  0- ÅR                     

val av byggare 

BYGGSKEDE                  

1 - 5 ÅR                                  

val av byggare 

Diagram 1 Eftersträvad tidsplan från generalplanering till byggnation. 

Programmet utvärderas en gång om året och revideras vid behov. Då försäkrar man sig om att utgångspunkterna är uppdaterade inför 

beslutsfattandet och beredningen av markanvändningspolitiken. Programmets innehåll och prioriteringar kan variera från år till år, men de 

generella målen förblir desamma. Noterade utredningsbehov och behovet av beredskap inför risker i samband med förverkligandet finns 

särskilt inskrivna i programmet. 

 

Generella mål: 

• tomtgaranti säkerställs i olika delområden av staden och möjlighet till mångsidiga boendeformer för olika 

åldersgrupper och befolkningsgrupper erbjuds 

• genom programmet tryggas social enhetlighet, och särdrag i stadens olika delområden beaktas 

• investeringarna i samhällsteknik är förutsedda och totalekonomiskt förmånliga 

• i programmet för nya områden beaktas att boendet ska ha tillgång till tillräcklig närservice och att servicen ska kunna utvecklas 
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Stadens vision och stadsfullmäktiges strategiska mål  

Allmänna utgångspunkter för programmet MASTO 2016–2020 är samgångsavtalet mellan Karleby, Kelviå, Lochteå och Ullava, stadens vision och strategi, som 

godkänts av stadsfullmäktige, generalplaner som är gällande eller under beredning inom Karlebyområdet, en sammanställning av gällande detaljplaner samt 

Karleby markpolitiska program.  

Långsiktig och planmässig bostadsproduktion och byggande av arbetsplatser förutsätter tillräckliga områdesreserveringar i generalplaner med rättsverkan, 

systematisk och planerad markanskaffning och detaljplanering, alltså en råmarksreserv för 10 års detaljplaneringsbehov samt fastställda detaljplaner för 3–5 

års byggande.  

MASTOs uppgift är att skapa förutsättningar för tomtproduktion för byggande av bostäder och arbetsplatser. 

• bostadsproduktionens dimensionering är i genomsnitt 220–250 nya bostäder per år. Ungefär hälften av bostäderna är bostadsbyggnation i 

bolagsform 

• kompletterande byggnation, som förenhetligar den nuvarande samhällsstrukturen, prioriteras både i detaljplanerade tätorter och i landsbygdens 

byar och tätorter 

• behovet av boende för barnfamiljer beaktas genom ett tillräckligt utbud av tomter för egnahemshus  

• för företag och näringsliv anvisas tillräckligt med mångsidiga lokaliseringsalternativ och tomter där det omedelbart går att bygga verksamhetslokaler  

• i MASTO-programmet skapas beredskap för att utnyttja och utveckla det nuvarande servicenätet  

• genom byggandet av kommunalteknik och service enligt programmet möjliggörs privata investeringar på cirka 300 miljoner euro under 

planeringsperioden 2016–2020 
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Indelning av Karleby i delområden i det 

markanvändnings- och bostadspolitiska 

programmet  

Bostadsbyggnationen på de olika delområdena 

styrs av Karleby generalplaner. I olika 

generalplanearbeten anvisas vid behov 

dimensioneringsgrunder för bostadsproduktionen 

på respektive delområde, vilket tryggar 

möjligheterna att bygga tillräckligt med bostäder 

och arbetsplatser. 

Figur 1 
Indelning av staden i delområden i det 
markanvändnings- och bostadspolitiska 
programmet: 
1. KARLEBY CENTRUM                                          

 2. NORRA KARLEBY                      

3. ÖSTRA KARLEBY                             

4. SÖDRA KARLEBY                       

5. VÄSTRA KARLEBY 

6. KARLEBY STORINDUSTRI 

7. KARLEBY GLESBYGDSOMRÅDE     

8. ÖJA 

9. RUOTSALO                                           

10. KELVIÅ KYRKBY OCH PELTOKORPI                      

11. KELVIÅ GLESBYGDSOMRÅDE                                            

12. ULLAVA 

13. MARINGAIS                

14. LOCHTEÅ KYRKBY                                                            

15. VIIRRE 
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1.2. Befolkningsutveckling i Karleby 1987–2014 och befolkningsuppskattning 2015–2030   

Befolkningsutveckling 1987–2014 

Stadens invånarantal ökade med i genomsnitt 150 personer per år under perioden 1987–2014.  

Befolkningsstrukturen i Karleby är vid en jämförelse på riksnivå fortfarande relativt ung. Andelen barn och unga är alltså stor och nativiteten överstiger klart 

mortaliteten. På motsvarande sätt utgör de äldre åldersklasserna mindre andelar av befolkningen än i hela landet. I Karleby föds årligen cirka 600 barn. 

Befolkningens relativa åldrande fortsätter dock, vilket märks i form av en stark ökning av de äldre åldersklasserna.  

I migrationen inom landet fick Karleby ett flyttningsöverskott flera år under perioden 2004–2010, fastän Karleby i allmänhet har förlorat befolkning i 

migrationen inom landet. Diagram 2 visar migrationen mellan Karleby och andra kommuner 1987–2012 

Flyttningsöverskottet från utlandet har under de senaste åren varit betydande, i genomsnitt cirka 90 personer per år under de senaste tio åren, vilket har 

motsvarat cirka 30 % av Karlebys årliga befolkningsökning. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt kommer andelen som har flyttat från utlandet att öka 

från nuvarande 2 % till cirka 5 % av befolkningen fram till 2030.  

Befolkningsuppskattning 2015–2030 

Befolkningsuppskattningen har utgått ifrån en trendprognos baserad på Statistikcentralens statistikmaterial per kommun. Prognosen bygger på 

befolkningsutvecklingen i Karleby under tre tidigare år, nativitets- och mortalitetsutvecklingen samt migrationen. Prognosen som används som 

befolkningsuppskattning måste justeras regelbundet, och utgående från den bedöms planeringen av markanvändnings- och bostadspolitiska åtgärder och 

uppskattningarnas trovärdighet. 

Enligt trendprognosen för 2015, baserad på Statistikcentralens material, kommer Karlebys invånarantal 2030 att vara 51583 personer, vilket motsvarar en 

årlig minskande ökning på 290–220 personer per år.   

Tabell 1 presenterar befolkningsutvecklingen enligt trendprognosen. Befolkningsutvecklingen under de senaste åren har inte nått upp till de tidigare 

trendprognoserna på grund av både minskad nativitet och flyttningsförlust i migrationen inom landet, och samma utveckling kommer troligen att fortsätta 

under de närmaste åren. Av den prognostiserade befolkningsökningen fram till 2030 (cirka 4200 personer) består drygt 3300 personer av en ökning av dem 

som är minst 70 år gamla. Den befolkningsutveckling som sker och som har skett i staden förklarar tillsammans med ökningen av de äldre åldersklasserna 

utvecklingen inom bostadsproduktionen, på bostadsmarknaden och efterfrågan på service. 
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År Invånarantal Ökning 2040 Ökning % Födda Döda 

Naturlig 
befolknings-
ökning 

Inflyttade till 
kommunen 

Utflyttade 
från 
kommunen 

Total 
nettoflyttning 

2014 47278 257 0,54 615 431 184 1785 1712 73 

2015 47496 218 0,46 581 426 155 1593 1530 63 

2016 47729 231 0,49 583 428 155 1601 1525 76 

2017 47957 229 0,48 584 430 154 1593 1518 75 

2018 48186 227 0,47 585 431 154 1587 1514 73 

2019 48409 224 0,46 584 434 150 1580 1506 74 

2020 48625 217 0,45 583 436 147 1574 1504 70 

2021 48836 208 0,43 581 438 143 1568 1503 65 

2022 49038 202 0,41 579 441 138 1565 1501 64 

2023 49235 195 0,40 577 445 132 1561 1498 63 

2024 49422 188 0,38 575 447 128 1561 1501 60 

2025 49600 177 0,36 573 451 122 1561 1506 55 

2026 49765 165 0,33 571 457 114 1563 1512 51 

2027 49922 155 0,31 570 462 108 1566 1519 47 

2028 50066 144 0,29 568 466 102 1569 1527 42 

2029 50195 129 0,26 567 474 93 1572 1536 36 

2030 50312 117 0,23 567 481 86 1575 1544 31 

2031 50421 108 0,21 566 487 79 1575 1546 29 

2032 50518 96 0,19 567 494 73 1574 1551 23 

2033 50602 84 0,17 568 501 67 1572 1555 17 

2034 50678 77 0,15 569 510 59 1570 1552 18 

2035 50752 72 0,14 570 517 53 1567 1548 19 

2036 50817 67 0,13 571 524 47 1566 1546 20 

2037 50877 60 0,12 572 531 41 1564 1545 19 

2038 50933 56 0,11 573 537 36 1563 1543 20 

2039 50985 52 0,10 573 541 32 1562 1542 20 

2040 51036 50 0,10 574 544 30 1561 1541 20 
Tabell 1 Befolkningsprognos 2014–2040 enligt Statistikcentralens trendprognos 30.10.2015. Trendprognosen uppdateras årligen. 
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Åldersklasser  2015 2030 Ändring 2014–2030 

0-4 3057 2890 -167 

5-9 3115 3030 -85 

10-14 2852 3070 218 

15-19 2883 3208 325 

20-24 2905 2944 39 

25-34 5892 

 

5646 -246 

35-44 5534 6301 767 

45-54 5739 5943 204 

55-64 5907 5243 -653 

65-69 2227 2713 486 

70-74 2039 2497 458 

75-79 1614 2555 941 

80-84 1222 2451 1229 

85-100+ 1146 1810 664 

Totalt 46132 50312 4180 

Tabell 2 Befolkningsutveckling för olika åldersklasser 2015–2030 enligt Statistikcentralens trendprognos 30.10.2015. 

 

Uppföljnings- och utredningsbehov:  

• Befolkningsprognosen samt framför allt migrations- och nativitetsutvecklingens inverkan på den ska utvärderas årligen på basis av den noterade 
utvecklingen. Migrationen mellan stadens olika delområden ska följas upp årligen. 

Risker:  

• Befolkningsändringarna i åldersgrupperna under 70 år följer inte prognosen och/eller nativiteten blir mindre än väntat. Befolkningsförändringarna i 
stadens olika delområden sker på ett ogynnsamt sätt med tanke på att servicestrukturen ska upprätthållas. 

 



 

GENERALPLAN 10 - 20 ÅR       MARKANSKAFFNING 5 - 10 ÅR                 DETALJPLANER  4 ÅR                          BEREDNING AV OMRÅDET 2 ÅR                               ÖVERLÅTELSE AV TOMTER  0- ÅR                     BYGGNADSSKEDE    1 - 5 ÅR                                      

 

9 

   
  

Diagram 2 och 3  

Diagram 2 till vänster visar nativitetsutvecklingen enligt moderns åldersgrupp. Nativiteten har varierat mycket under perioden 1987–2012; antalet födslar 

har varit 501–631. Antalet barn har också ökat av att Karleby har haft ett flyttningsöverskott bland personer under 15 år, i genomsnitt 26 barn per år under 

perioden 2003–2012. 

Diagram 3 till höger visar Karlebys in- och utflyttning mellan kommunerna samt immigration och emigration under perioden 1987–2012. Den djupaste 

lågkonjunkturen på 1990-talet och den ökade ekonomiska aktiviteten 2004–2011 syns i diagrammet. Immigrationen har överstigit emigrationen sedan 2003. 
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Karlebyregionens befolkningsutveckling i olika tätortstyper och på glesbebyggda områden 2000–2009  

Befolkningsuppskattningen är förknippad med flera osäkerhetsfaktorer, exempelvis variationer i den interna och externa migrationen, tidpunkten då 

bostadsproduktion sker och de nya bostädernas lokalisering i olika områden av staden samt förändringar i efterfrågan i anslutning till bostadsproduktionens 

mängd och fördelningen mellan olika hustyper. Osäkerheten ökar ju längre prognosperiod det är fråga om och ju min  dre områden prognosen handlar om. 

  

Diagram 4 Diagrammet visar befolkningsförändringarna i Vasa-, Karleby- och Jakobstadsregionerna 2008–2012 (material från rapporten 52 eriKOKOista 

kaupunkiseutua). Befolkningsökningen i Karlebyregionen 2000–2009 var koncentrerad till centraltätorten, fastän de boende och byggarna det här året kunde 

välja plats nästan fritt. Utvecklingsskillnaden jämfört med Vasas och Jakobstads stadsregioner kan troligen förklaras av Karlebys tomtgaranti. 
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 1.3 Bostadsproduktion i Karleby 1987–2013 och uppskattning för 2016–2020 

Utveckling beträffande antalet hushåll och deras medelstorlek 

Den befolkningsutveckling som sker och som har skett i staden förklarar tillsammans med ökningen av de äldre åldersklassernas relativa andel 

förändringarna och den kommande utvecklingen inom bostadsproduktionen, på bostadsmarknaden och efterfrågan på service. Antalet bostäder som 

behövs beror på förändringar i antalet hushåll samt fördelningen av hushållen mellan hushåll med olika antal personer.  

år 2005 2012 2030 

 

Hushållens storlek / antal 18805 20486 24568 

 

1 person 6162 7251 9896 

 

2 personer 6380 7128 8945 

 

3 personer 2503 2500 2493 

 

4 personer 2197 2105 1882 

 

5 personer 1022 963 820 

 

6 personer 314 325 352 

 

7+ personer 227 214 182 

 

 

 

Tabell 3 och diagram 4 

Förändringar i antal hushåll och deras medelstorlek under perioden 2005–2030. Utgående från trendprognosen kan man uppskatta att om den utveckling 

som skedde 2005–2012 fortsätter i samma riktning kommer hushållens medelstorlek 2030 att vara cirka 2,1. Det förutsätter att cirka 3600–4000 nya 

bostäder byggs, alltså som mest i genomsnitt 240–260 bostäder per år 2016–2030. Hushållens medelstorlek anger hur många personer som i medeltal bor i 

en bostad. Hushållens medelstorlek varierar mycket i stadens olika delområden. 
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Bostadsbestånd 2012 och bostadsproduktion 2003–2014 

Bostadsbestånd 
I Karleby fanns 22594 bostäder 2012. Egnahemshusens andel av bostadsbeståndet var 55 %, rad- och kedjehus utgjorde 11 % och bostäder i våningshus 31 

%. Av bostadsbeståndet var 90,7 % stadigvarande bebodda. Egnahemshusens relativa andel av Karlebys bostadsbestånd är stor med tanke på stadens 

storlek. 

Bostäder enligt användning och hustyp 
2012 

    

 
Alla totalt 

Fristående 
småhus 

Rad- eller 
kedjehus Flervåningshus Annan hustyp 

Alla bostäder 22594 12469 2480 7014 631 
Stadigvarande 
bebodda 20486 11531 2249 6132 574 
Ej stadigvarande 
bebodda 2108 938 231 882 57 

Tabell 5 Karlebys bostadsbestånd 2012 

 Bostadsproduktion 2003–2014 
Den årliga bostadsproduktionen 2003–2014 varierade mycket, mellan 183 och 424 bostäder per år. Under den här perioden inföll två faktorer som ledde till 

kraftigt ökad bostadsproduktion. Det rådde stark ekonomisk tillväxt i Karlebyregionen, vilket också ledde till befolkningsökning under första decenniet av 

2000-talet. Då byggdes ett mycket stort antal egnahemshus. Karleby bostadsmässa ordnades 2011, vilket också bidrog till kraftigt ökad bostadsproduktion.  

BOSTADSTYP / ÅR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 medeltal 

Egnahemshus och parhus 142 185 176 245 240 245 149 153 217 155  118 129 191 
Rad-, kedje- och 
loftgångshus 14 16 31 65 15 32 20 26 32 87  21 6 34 

Flervåningshus 46 54 22 26 58 127 14 13 175 16 60  74 55 
Rad-, kedje-, loftgångs- 
och flerv.hus totalt 60 70 53 91 73 159 34 39 207 103 81  80 89 

Årsproduktion 202 255 229 336 313 404 183 192 424 258 199 209 267 
 Tabell 6 Bostadstyper i Karleby 2003–2014 
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Diagram 6 nedan visar förändringarna i bostadsproduktionen och befolkningsökningen 1969–2012. Först från 2003 följer kurvorna för bostadsproduktionens 

och befolkningens utveckling ungefär samma utvecklingslinje. 

 

Diagram 6 Befolkningsökningens och bostadsproduktionens utveckling 1969–2012. 
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 Bostadsproduktionens lokalisering i Karleby  

Utveckling 2003–2015 
Den ekonomiska utvecklingen och arbetsplatserna i Karlebyregionen ökade kraftigare än tidigare under perioden 2003–2011, vilket också medförde 

befolkningstillväxt. Det här märktes även i bostadsbyggnationen, som koncentrerades till Karleby och Kelviå. 

I Karlebyregionen har bostadsproduktionen och befolkningsökningen under det senaste årtiondet varit koncentrerad främst till Karleby centraltätort. Övriga 

tätorter och främst glesbygdsområdena har förlorat invånare. I Karleby, inklusive Kelviå, Lochteå och Ullava, byggdes många egnahemshus 2004–2008 samt 

under året då bostadsmässan ordnades 2011. Närmare 69,5 % av egnahemshusen byggdes inom Karleby centraltätort och cirka 24 % i Kelviå, Lochteå och 

Ullava samt 6,5 % inom Stamkarlebys byområden. Flervåningshus har byggts i stadens centrum och norr om centrum på områdena nära Gamlahamnsvikens 

strand. De nya flervåningshusen har varit betydligt större än vad som byggts under tidigare år. Rad- och kedjehus har också byggts nästan enbart i Karleby 

centraltätort.  

Våren 2015 fanns cirka 350 bostäder till salu i Karleby. Av dem var cirka 60 nya bostäder, cirka 120 egnahemshus och ungefär lika många bostäder i 

flervåningshus samt cirka 100 rad- och parhusbostäder. Antalet bostäder som är till salu är stort och försäljningstiden för större bostäder, alltså med tre eller 

fler rum, har blivit längre. Investerare köper en- och tvårummare både i nya hus och i det gamla bostadsbeståndet för att hyra ut dem. 

Det stora antalet äldre egnahemshus som finns till salu och deras långa försäljningstid försvårade försäljningen och byggandet av nya större bostäder. En 

bidragande orsak till detta är troligen Karlebys tomtgaranti, som medför att familjer som är intresserade av egnahemsboende hellre bygger ett nytt 

egnahemshus på en tomt som upplåts av staden än att köpa ett äldre egnahemshus som kräver renovering. Då de stora årsklasserna blir äldre kommer 

troligen ännu fler äldre egnahemshus än tidigare att bjudas ut till försäljning inom de närmaste åren, och i fortsättningen kan det vara skäl att överväga om 

tomtgarantin är ändamålsenlig med tanke på den totala samhällsekonomin. 

 

Tabell 7  Småhusbyggnation 2000–2014 
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Tabell 8  Fördelningen av småhusbyggnationen mellan olika områden 2000–2014       

Uppskattning för 2016–2020 
Den årliga bostadsproduktionen 2015–2020 har nedan i tabell 6 uppskattats till 250 bostäder per år. De årliga variationerna i bostadsproduktionen och 

fördelningen mellan olika bostadstyper kan fortfarande vara stora, men de jämnar i allmänhet ut sig på längre sikt. 

BOSTADSTYP / ÅR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Egnahemshus och parhus 140 130 120 120 110 110 
Rad-, kedje- och 
loftgångshus 60 60 60 50 60 60 

Flervåningshus 50 60 70 80 90 90 
Rad-, kedje-, loftgångs- 
och flerv.hus totalt 110 120 130 130 140 150 

Tabell 9  Uppskattning av bostadsproduktionen 2015–2020            

Uppskattningen för perioden 2016–2020 är i fråga om lokalisering av egnahemsbyggnationen baserad på byggena i tabell 8 med motsvarande 

genomsnittliga procent för de olika områdena. I uppskattningen har man därför bedömt att byggena av egnahemshus under perioden 2016–2020 kommer 

att fördelas på följande sätt. 

OMRÅDE % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Stamkarlebys 
detaljplanerade område 60 84 78 72 72 66 66 

Stamkarlebys byar 15 21 20 18 18 17 17 

Kelviå 17 24 22 20 20 19 19 

Lochteå 6 8 8 7 7 7 7 

Ullava 3 4 4 4 4 3 3 
Tabell 10  Uppskattning av antalet egnahemshus som kommer att byggas per område 2015–2020            
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1.4  Tomtgaranti samt tomt- och råmarksreserv 

 
Tomtgaranti 2016–2020 
Staden skapar förutsättningar för byggande av arbetsplatser och boende till skäligt pris oberoende av ägandeform. Karleby stad skapar förutsättningar för 

bostadsproduktion enligt programmet för markanvändning och bostadsproduktion genom aktiv och långsiktig markpolitik som innebär anskaffning av 

tillräckligt med råmark att detaljplanera. Genom planläggning och tillräcklig produktion av tomter och byggplatser skapar staden förutsättningar för 

boendemöjligheter och byggande av arbetsplatser enligt efterfrågan både på detaljplanerade områden och i boendebyar.  

Förutsättningar skapas för att bygga 250 nya bostäder per år. Av dem kan 50–80 egnahemshus byggas på egnahemstomt som överlåtits av staden, och för 

dem som vill bygga i bolagsform på tomter för flervåningshus och småhustomter som överlåts av staden eller är i privat ägo 60–120 bostäder per år. Utanför 

det detaljplanerade området byggs årligen 20–40 bostäder. Det finns kontinuerligt ett utbud av tomter för arbetsplatser motsvarande efterfrågan. 

Reserver av tomter och råmark   
Målet är att reserven av detaljplanerade egnahemstomter i stadens ägo ska motsvara 3–5 års behov av tomtöverlåtelser och reserven av småhustomter i 

bolagsform 2–4 års behov. För att svara mot efterfrågan på tomter för flervåningshus ökar staden sin tomtreserv. För vanligt byggande av arbetsplatser och 

företag ska en tomt kunna överlåtas omedelbart. 

Byggnationen av flervåningshus ska styras så att stadens centrum förtätas. Bortsett från Järnvägstorget, den västra sidan av Karlebygatan och Janssons åkrar 

äger staden ingen annan mark i centrum. De detaljplanerade tomterna för flervåningshus och de tomter som kan förädlas till tomter för flervåningshus är i 

privat ägo. Byggnationen av flervåningshus och förtätningen av centrum sker alltså genom förädling av mark som är i privat ägo. Järnvägstorget och den 

västra sidan av Karlebygatan, vilka ägs av staden, behöver en detaljplaneändring och Janssons åkrar en detaljplan. Därför kommer dessa områden sannolikt 

att förverkligas först efter perioden 2016–2020. 

 Genom aktiv markanskaffning kan samhällsstrukturen byggas ut på ett planmässigt sätt. Staden skaffar mark i de riktningar dit samhällsstrukturen enligt 

generalplanerna ska byggas ut så att reserven av råmark räcker till för 5–10 års behov av detaljplanering. 

Med tanke på den samhällsstrukturella ekonomin har Karleby en konsekvent ambition att planlägga nya bostadsområden på olika håll i centrum genom att 

förstora de nuvarande detaljplaneområdena så att de nya områdena utnyttjar den nuvarande byggda samhällsstrukturen. På det nuvarande 

detaljplaneområdets utvidgningsområden äger Karleby stad mark enligt följande: 
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OMRÅDE Markreserv att 

detaljplanera / ha 

Planläggn.behov / ha 

överlåtelse under perioden 

Planläggn.behov / ha 

överlåtelse under perioden 

Planläggn.behov / ha 

överlåtelse under perioden 
Av marken som ska 

detaljplaneras blir 65 
% kvartersområde, 
35 % blir väg-, gatu- 

och grönområde 
 

 

 2015 2016 2017 - 2018 2019 - 2020 

Centraltätorten Cirka 140 ha * 15*1,5 -> 23 30*1,5 -> 45 30*1,5 -> 45 

Kelviå (även Peltokorpi) 0  5 *1,5 -> 8 10*1,5 -> 15 
Lochteå (även Maringais) 1 (separat från nuvarande 

det.planeområde) 
  5*1,5 -> 8 

Ullava 0    

Tabell 11   Tomtreserv i stadens ägo hösten 2015. * Strategiskt betydelsefulla områden saknas mitt på de största markområdena eller mellan de 

områden som staden äger och de nuvarande detaljplaneområdena för att områdena ska bilda helheter som kan planläggas. 

Målsättningen är att reserven av planlagda egnahemstomter i stadens ägo ska vara 180–400 tomter. Den reserv som fanns att fördela hösten 2015 bestod 

av 150 tomter och den detaljplanerade tomtreserven utgjorde 32 tomter, som enligt programmet ska överlåtas under 2016. Tomtreservens lokalisering på 

olika delområden framgår av tabell 12. 

OMRÅDE 
 Reserv att fördela hösten 

2015  Detaljplanerad tomtreserv 

Hangas Karleby 20 
 Kanaansland  32 32 

Blåbärsbacken  6 
 Kilsbäcken  18 
 Ullava kyrkby Ullava 10 
 Honkala  5 
 Haapala  8 
 Alikylä  2 
 Lankila Lochteå 4 
 Treevivägen  6 
 Koivuluoto / kyrkbyn  19 
 Peltomäenkangas Kelviå 14 
 Kumpula  4 
 Peltokorpi  2 
 TOTALT  150 32 

Tabell 12 Fördelbar tomtreserv i stadens ägo och detaljplanerad tomtreserv hösten 2015 
 (markpolitik- och stadsmätningsservice 27.8.2015) 
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Om råde  

 
Potent iellt  nyt t  
bostadsom råde 

 

Antal tom ter 
 

Antal tom ter 

  2015-2016 2017-  

2020 
2021-  

2030 
  2015 2016   

Storby  8 5  8 5  1 6 0  
 Blåbärsbacken och 

Hangasbacken 40 45 45 80 

 Pilesbacken   40 80 
Halkokari- Ryt ibacken  8 5  1 0 0  2 8 5  

 Området nordost om 
Kanaanslandsvägen 55 30 70 145 

 Området norr om 

Rödsövägen   
 

30 
 

140 

 
Björkhagen 

 
Kvikant 

6   
3 0  

 
1 5 0  

Storkisbacken-Kaustar Linnusperä -  Kaustar  3 0  6 0  

Älvdalen   5 5  8 5  
 Puntus  30 50 
 Lappilbacken  25 35 

Maringais  4  5  1 0  

 

Kelviå  kyrkby Peltomäenkangas 6  1 5   

5 0  

 
 60-80/ år ->  120-160 

60-80/ år ->  240-320 60-80/ år ->  600-800  

  1 8 6  3 2 0  8 0 0  

Tabell 13 Planläggningsbehov 2016–2020 
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På detaljplaneområdena äger privata markägare 195 tomter som har all byggberedskap. I synnerhet i Kelviå, Lochteå och Ullava har byggverksamheten på 

detaljplaneområdena varit mycket obetydlig. På olika områden i Karleby har privata markägare detaljplanerade tomter enligt följande tabell: 

 

OMRÅDE 

Detaljplanerade tomter för 

egnahemshus i privat ägo (AO / AP) 

 

Detaljplanerade tomter för radhus i 

privat ägo (AR)  

 

Detaljplanerade tomter för 

flervåningshus i privat ägo (AK) 

 

 2015 2015 2015 

Stamkarleby 60 - 4 

Kelviå (även Peltokorpi) 87 - - 

Lochteå (även Maringais) 42 2  

Ullava - - - 

Tabell 14 Detaljplanerad tomtreserv i privat ägo 
 (markpolitik- och stadsmätningsservice 02.10.2015) 
 

För det markanvändnings- och bostadspolitiska programmet MASTO har det gjorts en ’Utredning av lokaliseringen av bostadsbyggnation i bolagsform 2014–

2030’. Utredningen har behandlats i stadsstyrelsen 17.6.2013 § 436.   

En rapport om tomter för industri och verksamhetslokaler, ’Inventering av tomter för industri- och verksamhetslokaler’, i anslutning till MASTO-programmet 

blev färdig våren 2014. Det är svårare att förutse efterfrågan på tomter för arbetsplatser än efterfrågan på bostadstomter. I kapitel 2 beskrivs 

planläggningssituationen och -behovet i fråga om nya områden för arbetsplatser. Utredningen behandlades i stadsstyrelsen 10.6.2013 § 416. 
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Reserv av tomter för industri och 
verksamhetslokaler Reserv av affärstomter 

Haralandet 2 st / 11334 m2  

 Sampogatan 1 st / ca 2000 m2  

 Lahdenperä 3 st / 20019 m2 

 Lahdenperä II  ca 25 st / ca 145748 m2 

 Indola  2 st / 6249 m2  

 Topparbacken ca 20 st / 74649 m2 

 Måttisområdet 
 

1 st / 11114 m2 

Storindustriområdet 1-3 st / 220000 m2 

 Tyllperaområdet  

 Piispankulma 1 st / 11038 m2 3 st / 61710 m2 

Heinola   2 st / 20000 m2 

Kelviå 8-kulma 2 st / 68000 m2 

 Kelviå Kumpula 2 st / 20900 m2  

 Lochteå Martinjärvi 3 st / 37979 m2 

 Lochteå Peukalonmäki ca 15 st / 100000 m2 

 Lochteå Perttula farmområde st 3 st / 42000 m2 

 TOTALT 759916 m2 6 st / 92824 m2 
Tabell 15 Detaljplanerad reserv av tomter för industri och arbetsplatser 
 (markpolitik- och stadsmätningsservice 02.10.2015) 
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Uppföljnings- och utredningsbehov:  

• Utvecklingen inom bostadshandeln bör kontinuerligt följas upp. Uppföljningen gäller både försäljningstiden för nybyggda bostäder och antalet 
bostäder som är till salu samt fördelningen mellan olika bostadstyper och storlekar. 

• Efterfrågan på tomter för industri- och verksamhetslokaler och på vilka områden det finns efterfrågan ska årligen följas upp och behövliga åtgärder 
bedömas. 

• Efterfrågan på stadens tomter för egnahemshus och tomter för byggnation i bolagsform, hur de bebyggs och fördelningen på olika områden ska 
årligen bedömas för planering av tomtutbudet. 

• Bostadsbyggandet i stadens olika delområden följs upp. Utbudet av tomter och byggplatser i staden utreds också på detaljplaneområdena utanför 
centraltätorten och i boendebyarna. 

• Det görs årliga uppföljningar av invånarnas val av boende, alltså förändringarna i invånarantal och åldersstruktur i stadens olika delområden. 
• I fortsättningen är det skäl att utreda om den nuvarande tomtgarantin för egnahemshus är ändamålsenlig med tanke på hela samhällsekonomin 

och bostadsmarknaden.  
• Tomternas prissättning är baserad på de kostnader som de medför för staden. 
• I samband med den årliga planläggningsöversikten utarbetas också ett preliminärt planläggningsprogram för 3–5 år. 

 

Risker:  

• Generalplaneringen och de utredningar som görs i samband med den styr inte anskaffningen av råmark tillräckligt tydligt.  
• De metoder som staden använder i markanvändningspolitiken för att skaffa råmark är inte effektiva eller sker inte vid rätt tid.  
• Tiden för att planera och förverkliga nya områden är för kort och orsakar därför kostnader från anskaffning av råmark till tomtöverlåtelse. 
• Vid anskaffning av råmark lyckas man inte få köpa enhetliga, tillräckligt stora områden att detaljplanera i valda utbyggnadsriktningar vid rätt tid 

med tanke på att servicestrukturen ska upprätthållas. 
• På bostadsmarknaden uppkommer en för stor reserv av osålda egnahemshus och/eller bostäder i flervåningshus, vilket i sin tur försvårar 

produktionen och försäljningen av nya bostäder som byggs i bolagsform. 
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Kapitel 2  Markanvändningspolitik 
Karlebys markanvändningspolitik omfattar de mål, program och åtgärder med vilkas hjälp markanvändningen styrs i önskad riktning. 

Markanvändningspolitiken består av planläggning och markpolitik. Utgångspunkterna för markanvändningspolitiken bestäms i samband med att 

fullmäktigestrategin utarbetas.  

Diagram 6 och 7 presenterar systemet för styrning och planering av Karlebys markanvändnings- och bostadspolitik samt processen för planering av 

stadsstrukturen. Dessa är avsedda att trygga en tillräckligt lång planeringstid för detaljplaneringen av olika områden, från markanskaffning till 

tomtöverlåtelse, alltså cirka fyra år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 7  System för styrning och planering av Karlebys markanvändnings- och bostadspolitik. 
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BEREDNING AV HUR NYA OMRÅDEN SKA FÖRVERKLIGAS I KARLEBY 

SKEDEN  

ANSVARIGA 

PLANLÄGGNING OCH 

ALLMÄN PLANERING 

PLANERING AV HUR OMRÅDET SKA BYGGAS  OMRÅDET BÖRJAR 

BYGGAS 

OMRÅDET ANVÄNDS OCH 

UNDERHÅLLS 

- 5 - 15 ÅR - 4 ÅR - 2 ÅR - 1 ÅR  0 ÅR 1 ÅR 2 ÅR XÅR 

     

PLANLÄGG-

NING 

GENERALPLANERING, 

BEFOLKN.UTVECKLING,  

UTREDNINGAR, 

DIMENSIONERING, 

TIDPUNKT, SERVICE 

                            DETALJPLAN 

                                         BYGGSÄTTSANVISNINGAR 

 BEDÖMNING AV  

DETALJPLANENS AKTUALITET 

 

MARKPOLITIK MARKANSKAFFNING                                                     

KÖP             INLÖSNING        AVTAL     ERSÄTTNING       

BESTÄMNING AV 

EFTERFRÅGAN PÅ TOMTER 

ANSÖKAN OM TOMTER, RESERVERING 

OCH ÖVERLÅTELSE  

HYRES- 

INKOMSTER 

 

SAMHÄLLS-

TEKNIK 

ALLMÄNNA PLANER 

FÖR 

SAMHÄLLSTEKNIKEN, 

PLANLÄGGN.EKONOMI 

GATUNÄT 

VATTENTJÄNSTER 

GRÖNOMRÅDEN 

DETALJERADE 

BYGGPLANER 

 GATOR, KOMMUNALTEKNIK OCH PARKER BYGGS OCH 

HÅLLS I SKICK 

 

BYGGNADS-

TILLSYN 

BYGGNADSORDNING  BYGGFÖRBUD KVARTERSPLANER  BYGGLOV  

 

LOKAL- 

FÖRSÖRJNING 

UTVECKLING AV    

LOKALERNAS KAPACI-

TETSUTNYTTJANDE 

SERVICE / 

PLANLÄGGNING AV 

SERVICETOMTER 

                         

(PROJEKTPLANERING) 

                                                                                                          

NYA LOKALER SKAPAS ELLER DE NUVARANDE 

ANVÄNDS 

 

Diagram 8  Process för planering av stadsstrukturen: skeden hur områdena förverkligas, ansvariga och nyckelprocesser samt utvecklingsmål 
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2.1  Generalplanering 

Enligt markanvändnings- och bygglagen styrs utvecklingen av stadsstrukturen med hjälp av generalplaner med rättsverkan. De här utgör grund för 

planeringen av stadens markpolitik och detaljplanering. Om reserven av råmark är tillräcklig kan planeringen och förverkligandet av de områden som ska 

detaljplaneras organiseras så att den tidsmässigt och med tanke på samhällsekonomin sker vid rätt tid.  

En strategisk generalplan för områdesstrukturen utgör utvecklingsbild för markanvändningen. Den strategiska generalplanen för områdesstrukturen skapar 

ramar för hur andra generalplaner och detaljplaner ska utarbetas. Planläggningsbehovet görs årligen upp i samband med planläggningsöversikten. 

GENERALPLANEARBETE STYR ANSKAFFNING AV 
RÅMARK 

STYR 
DETALJPLANERINGEN 

STYR AVGÖRANDEN 
AV PLANERINGSBEHOV 

ANMÄRKNINGAR BEREDNINGSSKEDE 

STRATEGISK GENERALPLAN 
FÖR OMRÅDESSTRUKTUR 

NEJ NEJ NEJ STYR STRATEGISKA 
VAL 

FINSLIPAS 2016 

GENERALPLAN FÖR 
CENTRALTÄTORTEN 

JA JA JA STYR ANSKAFFNING AV 
RÅMARK 

UTKAST 2016 / 
FÖRSLAG 2017 

GENERALPLAN FÖR 
INNERSTADEN 

NEJ JA NEJ REVIDERING INLEDS UTKAST 2016 / 
FÖRSLAG 2017 

GEN.PLAN FÖR 
BYBEBYGGELSEN I 

DELVIS NEJ JA FRAMLÄGGS PÅ NYTT FINSLIPAS 2017 

ETAPPGENERALPLAN FÖR 
BOSÄTTNINGEN I KELVIÅ 

DELVIS DELVIS JA UTARBETAS AV 
KONSULT 

FÄRDIG 2016 

BYGENERALPLAN FÖR 
PELTOKORPI 

DELVIS DELVIS NEJ/JA DETALJPLANERING 
NÖDVÄNDIG 

UTARBETNINGEN 
FORTSÄTTER 2017 

BYGENERALPLAN FÖR 
MARINGAIS 

DELVIS DELVIS NEJ/JA DETALJPLANERING 
NÖDVÄNDIG 

UTARBETNINGEN 
FORTSÄTTER 2017 

BYGENERALPLAN FÖR 
RUOTSALO 

DELVIS NEJ / DELVIS JA DETALJPLANERING 
NÖDVÄNDIG 

UTARBETNINGEN 
FORTSÄTTER 2016 

GENERALPLAN FÖR KELVIÅ 
KYRKBY 

JA JA JA UTARBETAS AV KONSULT 
ELLER SOM EGET ARBETE 

STARTAR 2017  

GENERALPLAN FÖR 
LOCHTEÅ KYRKBY 

JA JA JA UTARBETAS AV KONSULT 
ELLER SOM EGET ARBETE 

STARTAR EVENTUELLT 
2018 

GENERALPLAN FÖR 
ULLAVANJÄRVI 

DELVIS NEJ / DELVIS JA UTARBETAS AV 
KONSULT 

STARTAR EVENTUELLT 
2019 

Tabell 16  Generalplanearbeten som styr markanvändningspolitiken och bostadsproduktionen 2016–2020 
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2.2 Markpolitik  

Genom aktiv och långsiktig markpolitik skapar Karleby stad förutsättningar för bostadsproduktion samt för att tomter för industri och verksamhetslokaler 

ska bebyggas enligt programmet för markanvändning och bostadsproduktion. Genom aktiv anskaffning av mark kan samhället planmässigt byggas ut på ett 

gynnsamt sätt med tanke på samhällsekonomin och servicestrukturen. Staden skaffar mark i de riktningar dit samhällsstrukturen enligt generalplanerna ska 

byggas ut så att reserven av råmark räcker till för 5–10 års behov av detaljplanering, och nya områden kan börja detaljplaneras på mark som staden äger 

minst fyra år innan tomterna överlåts. 

 

Markpolitiska mål 

De markpolitiska målen och uppgifterna är att: 

• se till att staden har tillräckliga reserver av råmark 

• säkerställa att markpriset hålls på en måttlig nivå 

• säkerställa ett tillräckligt utbud av tomter för att de bostads- och näringspolitiska målen ska kunna nås 

• främja förenhetligad samhällsstruktur och förhindra ett underutnyttjande av detaljplanerad mark 

• förhindra markspekulation och säkerställa att den värdeökning som stadens åtgärder medför blir förbehållen staden 

• säkerställa jämlik behandling av markägarna 

• säkerställa skälig avkastning på stadens markegendom och effektivt utnyttjande av de markområden som är i stadens egen användning 

Dessa mål kan nås genom långsiktig och konsekvent verksamhet, tillräcklig satsning på markanskaffning och tillräcklig markreserv samt effektivt utnyttjande 

av stadens planläggningsrätt. 

 

Metoder att förverkliga markpolitiken  

Kommunerna har tillgång till många olika metoder för att säkerställa att samhället byggs och växer på ett hållbart sätt med tanke på kommunalekonomin. 

Nedan presenteras viktiga metoder att förverkliga kommunernas markpolitik. 
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Frivilliga affärer och byten 
Långsiktig, frivillig markanskaffning är det viktigaste sättet att bedriva aktiv markpolitik. Genom att i god tid skaffa råmark till måttligt pris i de riktningar dit 

utbyggnad enligt utredningarna för generalplanerna kommer att ske innan områdena detaljplaneras kan staden säkerställa att kommunaltekniken och den 

kommunala servicen utnyttjas kostnadseffektivt och att kostnaderna för utbyggnaden av kommunaltekniken täcks av inkomsterna från tomtförsäljningen. 

Markanvändningsavtal och ersättningar för markanvändning 
Lagstiftningen ger möjlighet att detaljplanera områden som är i privat ägo enligt ett avtalsförfarande som gör att jämlikhet uppnås både mellan markägarna 

och mellan staden och markägaren. 

Den främsta avtalsformen är markanvändningsavtal, som definieras i markanvändnings- och bygglagen och baseras på frivillighet. Genom ett sådant avtal 

förbinder sig markägaren att ersätta de kostnader som staden förorsakas och den värdestegring som planläggningen medför i form av pengar eller områden. 

Om ett frivilligt avtal inte nås kan staden vid planläggning av privata områden uppbära en utvecklingskostnadsersättning av markägarna för att täcka sina 

kostnader. Ersättningen kan vara högst 60 % av områdets värdestegring. Då uppbärs ersättningarna tomtvis när värdestegringen realiseras, t.ex. i samband 

med tomtförsäljning. 

Utvecklingskostnadsavgift 
Ett tredje förfarande i samband med planläggning är att ett avgränsat område benämns utvecklingsområde i 10 års tid, om särskilda utvecklings- och 

genomförandeåtgärder är nödvändiga för att de uppställda målen ska nås.  

Staden har rätt att av markägaren uppbära en utvecklingskostnadsavgift som står i proportion till nyttan, om utvecklingsåtgärderna på området medför 

särskild nytta för markägaren och om denna nytta inte står i proportion till markägarens kostnader. 

Inlösningar 
Markanvändnings- och bygglagen innehåller flera inlösningsprinciper enligt vilka staden kan få rätt att inlösa mark för olika behov inom samhällsbyggandet. 

Inlösning av mark ger staden möjlighet till rationell samhällsutveckling oberoende av markägarnas villighet att ingå avtal eller sälja. Samtidigt skapas 

förutsättningar för jämlik behandling av markägarna i konfliktsituationer.  

Markägarna är skyldiga att överlåta gatuområde till staden enligt den första detaljplanen upp till en viss mängd utan ersättning. Då planen ändras ska staden 

alltid ersätta det överlåtna gatuområdet till markägaren. 

Bygguppmaningar 
Staden kan främja byggnation på detaljplanens byggplatser genom att ge bygguppmaningar. En uppmaning kan ges endast för en byggplats som är 

kvantitativt eller kvalitativt otillräckligt bebyggd efter att planen varit giltig i minst två år. Uppmaning får inte ges för byggande av en bostadsbyggnad med 
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högst två bostäder, om det redan finns en byggnad i användning på byggplatsen. Staden har rätt att utan särskild orsak inlösa en byggplats, om den inte har 

bebyggts på det sätt som anges i uppmaningen inom tre år efter att bygguppmaning har getts. 

 Utnyttjande av förköpsrätt 
Via förköp kan staden få ett område som sålts genom frivillig affär, om området är nödvändigt för samhällsbyggande, rekreation eller skydd. Vid förköp 

träder staden i köparens ställe enligt de villkor man kommit överens om i affären.  

Användning av beskattning 
Stadsfullmäktige kan separat påföra högre fastighetsskatt på obebyggda byggplatser än på andra fastigheter. 

 

2.3 Markpolitiska riktlinjer i Karleby 

Staden skaffar råmark enligt en markanskaffningsplan som årligen uppdateras med avsikt att bygga ut samhällsstrukturen så att reserven av råmark ska 

räcka till för 5–10 års detaljplaneringsbehov enligt följande förfarande: 

1. På nya detaljplaneområden skaffar staden markområden i första hand genom frivilliga affärer innan detaljplaneringen inleds. 

Prissättningen av marken är konsekvent och markägarna behandlas jämlikt. Då staden köper råmark används en prisnivå som 

motsvarar gängse pris för råmark på det aktuella området. Objektens specialegenskaper och aspekter som beror på praxis beaktas i 

prissättningen. Genom att agera tillräckligt tidigt (3–5 år) säkerställs tillräckligt med tid för att bereda ibruktagningen av områdena 

även i situationer där andra metoder för markanskaffning är nödvändiga. Mark som är i stadens ägo utnyttjas också som bytesmark. 

Därför kan staden också köpa mark på sådana områden som inte kommer att planläggas. 

 

2. Vid anskaffning av markområden finns också, om stadens bästa så kräver, beredskap att ta till inlösning enligt markanvändnings- och 

bygglagen. Före en inlösning försöker man dock alltid genom frivilliga markanskaffningsåtgärder nå en lösning som tillfredsställer 

båda parter. 

 

3. Förköpsrätt kan utnyttjas i situationer där det är ändamålsenligt från stadens synpunkt. 

 

4. Vid anskaffning av gatuområden används besittningstagande enligt markanvändnings- och bygglagen med beaktande av 
bestämmelserna om vederlagsfri överlåtelse. 
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Överlåtelse av mark 
Staden överlåter tomter av sin mark enligt detaljplanen för att bebyggas. Vid tomtöverlåtelse försäkrar man sig om att de snabbt bebyggs och uppkomst av 

stora tomtreserver undviks. För permanent användning överlåts i regel endast tomter enligt aktuell detaljplan. 

För att förbättra tomtöverlåtelsens transparens, avkastningen på markegendomen och byggnationens kvalitet ökas anbudsförsäljningen av tomter och 

konkurrensutsättningen i fråga om kvalitet. Tomter med särskilt värde (bl.a. strandområden, stadens centrum och dess närområden, andra objekt med 

extraordinärt läge) överlåts i regel genom offentlig pris- eller kvalitetskonkurrens. Byggda fastigheter som staden inte behöver överlåts också i regel genom 

anbudsförfarande. 

Överlåtelseform (försäljning/arrende) 
Alla tomter överlåts i regel genom både försäljning och arrende. Den som får tomten kan i allmänhet själv välja att arrendera eller köpa tomten. 

Stadsstyrelsen kan dock besluta att en tomt på ett visst område eller i vissa fall (t.ex. tomter som överlåts genom anbuds- eller kvalitetskonkurrens) ska 

överlåtas endast genom arrende eller försäljning. För dem som tidigare har fått tomt av staden eller för tomter som anhållits i försäljningssyfte gäller endast 

möjlighet att köpa. 

Bebyggda, arrenderade bostadstomter kan i allmänhet säljas till arrendatorerna, om annat inte framgår av arrendeavtalet. Även andra arrendetomter kan 

säljas, om det från stadens synpunkt är ändamålsenligt, med beaktande av avtalsbestämmelserna. Vid försäljning av arrendetomter följs de 

prissättningsprinciper som gäller vid försäljningstidpunkten. 

Prissättning av bostadstomter 
Priserna för egnahems- och industritomter bestäms i regel enligt markarealen (€/m2). Priserna på tomter för flervåningshus samt affärs- och 

kontorsbyggnader bestäms i regel enligt ett pris för byggrätten (€/m2 vy). Även beträffande radhus bör det utredas om en motsvarande prissättningsprincip 

kunde tas i bruk, eftersom det nuvarande priset, som är 1,5 gånger priset för en egnahemstomt och uppbärs av professionella byggare, inte är tydligt eller 

rättvist. 

Prissättningen av tomter som överlåts till företag ska baseras på marknadspriser, alltså gängse prisnivå enligt EU:s bestämmelser om statligt stöd. 

Om priset på en tomt som överlåts inte bestäms i en fri anbudstävling bestäms priset enligt följande principer: 

Priserna på bostadstomter med fast pris fastställs per prisområde. För tomterna bestäms försäljningspriserna och kapitalvärdena som utgör grund för 

arrendet (arrendepriserna) separat. I prissättningen beaktas bl.a. tomternas allmänna värdefaktorer (t.ex. avstånd från centrum och andra lägesfaktorer) 

samt marknadsprisernas utveckling. 

Försäljningspriserna för egnahemstomter på olika områden hålls på en lägre nivå än gängse marknadspris, bostadstomter i bolagsform prissätts enligt skälig 

gängse prisnivå. Priserna uppdateras vid behov. Mellan justeringarna binds priserna till levnadskostnadsindex. 
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I specialfall kan tomtpriserna också bestämmas från fall till fall (t.ex. centrum- och strandområden samt andra specialobjekt). 

Vid överlåtelse av tomter för statsbelånad eller -stödd bostadsproduktion tillämpas de maximipriser som godkänts av Finansierings- och 

utvecklingscentralen för boendet (ARA). 

Prissättning av företagstomter 
Priserna för industri- och lagertomter bestäms områdesvis och försäljningspriserna från fall till fall enligt principen för gängse pris. Priserna uppdateras vid 

behov. Mellan justeringarna binds priserna till levnadskostnadsindex. 

Arrende- och försäljningspriserna för andra företagstomter fastställs från fall till fall enligt principen för gängse pris, främst per tomt och vid behov per 

område. 

Prissättning av andra objekt 
Arrende- och försäljningspriserna för andra typer av tomter bestäms från fall till fall. Vid försäljning av tomtdelar används i regel gängse prisnivå. Små delar 

av en bostadstomt kan också säljas till fastställt zonpris. 

Detaljplanering och markanvändningsavtal 

 

1. Den primära riktlinjen är att staden skaffar nya områden till sin ägo för att planlägga dem. Markanvändningsavtal kan utarbetas för 

att ersätta stadens kostnader beträffande små områden i privat ägo, eller för detaljplanering av dem kan 

utvecklingskostnadsersättningar enligt markanvändnings- och bygglagen uppbäras. 

 

2. Markanvändningsavtal används på planändringsområden där detaljplanens användningsändamål eller byggrätt ändras på andra 

markområden än sådana som staden äger och det inte är ändamålsenligt att skaffa områdena till stadens ägo.  

 

3. I situationer där en detaljplan utarbetas eller ändras på initiativ av en markägare görs före det egentliga markanvändningsavtalet ett 

avtal om planläggningsstart, där man kommer överens om ersättning för kostnaderna för att utarbeta planen, parternas mål för 

markanvändningen antecknas och man kommer överens om att göra upp ett markanvändningsavtal. Vid små planändringar där det 

inte tydligt kommer att krävas ett markanvändningsavtal krävs inget avtal om planläggningsstart. 

 

4. I markanvändningsavtalet följs de principer som stadsstyrelsen beslutade om 14.4.2014 § 221. 
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Förfarande med utvecklingskostnadsersättning 
Om det inte går att komma överens om ett markanvändningsavtal med markägaren används ett förfarande med utvecklingskostnadsersättning enligt 

markanvändnings- och bygglagen. 

Markpolitiska metoder som bidrar till att planerna kan förverkligas 
• För obebyggda tomter uppbärs förhöjd fastighetsskatt.  

• Ett förfarande med bygguppmaning används fortsättningsvis efter övervägande, med beaktande av bl.a. marknadssituationen för 

tomter. 

• Ett förfarande med utvecklingsområde enligt markanvändnings- och bygglagens 15 kapitel kan vid behov användas. 

Fokusering inom anskaffningen av råmark 
Karleby stads anskaffning av råmark kommer under de närmaste åren att beröra samma riktningar som under de gångna åren. Stadens nuvarande situation 

beträffande råmark motsvarar inte stadsfullmäktiges mål. Staden eftersträvar en tillräcklig reserv av råmark för 5–10 års behov och vill skaffa nya 

utbyggnadsområden 3–5 år innan detaljplaneringen startar, vilket innebär stort tryck på markanskaffningarna under de närmaste åren. Det behövs 

tillräckligt med både personresurser och anslag. 

 

Planläggningstidpunkt 
2016 - 2017 

Planläggningstidpunkt 
2018 - 2020 

Planläggningstidpunkt 
2021 - 2030 

nr Områdets namn nr Områdets namn nr Områdets namn 
1. Piilesmäki / Pilesbacken 1. Perkkiö-Palmajärvi / Perkkiö-Palmaträsket 1. Mallot 
2. Hangas vaihe 2 / Hangas skede 2 2. Sipola 2. Kärret 
3. Ulkometsä / Utskogen 3. Linnusperä vaihe 3 / Linnusperä skede 3 3. Seltismäki / Sältisbacken 
4. Vikå 4. Korppi / Korp 4. Nisula 
5. Borg 5. Haukiskogen 5. Linnusperä vaihe 4 / Linnusperä skede 4 
6. Lappilanmäki / Lappilbacken 6. Borginranta / Borgstranden 6. Puntusranta / Puntusstranden 
7. Linnusperä vaihe 2: Kaustarinranta / 

Linnusperä skede 2: Kaustarstranden 
 7. Engberg 

Tabell 17 Riktningar för utvidgning av detaljplaneområdet 2016–2030. 
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Figur 2 Riktningar för utvidgning av detaljplaneområdet 2016–2030. 
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2.4 Bostadsbyggnation 2016–2020 

Planläggning av bostadsbyggnation 2016–2017: 

Inom ramen för stadens markägande och samhällstekniska beredskap går det för närvarande i början av 2016 att planlägga Hangas andra skede och Vikå 

och endast på dessa områden kan ny tomtreserv anvisas för överlåtelse 2016. Målet har varit att också kunna starta detaljplaneringen av Pilesbacken, 

Borgområdet, utbyggnaden av Lappilbacken och Linnusperä Kaustarstranden 2016. På dessa områden saknar staden strategiskt viktiga markområden som 

skulle ge möjlighet att utarbeta så väl fungerande helheter som möjligt beträffande stadsstruktur, samhällsteknik och samhällsekonomi. Därför måste 

målmedvetna åtgärder vidtas för att skaffa mark på de här områdena. Då markägandet har lösts blir planerna färdiga under 2017–2018 och tomter kan 

överlåtas i jämn takt i olika delar av centrum med beaktande av bl.a. skolornas och servicenätets kapacitet. 

 

1. Pilesbacken 

Området ligger öster om Såkavägen i närheten av Granbackens detaljplaneområde. Området gränsar i väster till Såkavägen och Granbackens 

detaljplaneområde, i norr till Kallis bostadsområde, i öster till Villa bostadsområde och Jyväskylävägen och i söder till Sältisbackavägen. Området omfattar 

cirka 29 hektar varav 13 hektar är i stadens ägo. Det är viktigt att planlägga området med tanke på att tomter ska kunna överlåtas i jämn takt också söder 

om centrum. Området gränsar till det nuvarande detaljplaneområdet som stöder detaljplaneringen av området med tanke på samhällsekonomiska 

utgångspunkter. På området kommer det att bli cirka 150 tomter. I början av 2016 kommer man att undersöka hur området ska kunna förverkligas stegvis. 

Målet är att områdets första skede ska kunna planläggas 2017 och att överlåtelse på området ska ske 2017–2020. 

Samhällsteknisk bedömning 
Området kan anslutas till det nuvarande huvudvägnätet, närmast till Såkavägen och via den till Jyväskylävägen. De långsiktiga utvecklingsbehoven 

(planskilda korsningar) för riksväg 13 (Jyväskylävägen) är inte beroende av att Pilesbacken utvecklas, men på kort sikt kan utvecklingen av Pilesbacken skapa 

ett tryck på att utveckla anslutningarna vid riksvägen snabbare än planerat. För Såkavägen finns för närvarande inga betydande utvecklingsbehov, men 

Sältisbackavägen fungerar i nuläget inte som en ren matarled bl.a. på grund av tomtanslutningarna. Då området byggs uppkommer därför ett behov av att 

förbättra vägen eller alternativt dyrare lösningar i trafiknätet än i utgångssituationen.  

Avloppsnätet kan nås i väster och norr, men det kan förutsätta korta överföringsledningar t.ex. via kommande parker eller mellanliggande jord- och 

skogsbruksområden. Det finns möjlighet att ansluta till fjärrvärme i norr (vid ändan av Dalvägen), i öster intill Jyväskylävägen (underfarten under riksvägen) 

eller i söder vid Topparbacksvägen. Men även när det gäller fjärrvärmen kan det bli överföringsledningar innan det blir möjlighet till anslutning. 

I skolnätet (situationen i november 2015) ligger området mycket väl till. Avståndet till finska Isokylän koulu är cirka 1,5 km; till svenska Villa skola endast 

några hundra meter. Till en storenhet inom detaljhandel är avståndet 2,5 km; till en närbutik cirka 2 km. 
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2. Hangas skede 2 

Området gränsar i väster till Blåbärsbackens detaljplaneområde, i norr till Hangas 1 detaljplaneområde och i öster och söder till jord- och skogsbruksmark. 

Områdets areal är 12 hektar som i sin helhet ägs av staden. På området kommer det att bli cirka 65 tomter. Planläggningen av området är i 

planutkastskedet. Tomtöverlåtelse på området kommer att ske 2016–2017. 

Samhällsteknisk bedömning 
Området ligger som en förlängning av Hangasbacksvägen som utgör matarled. För att området ska kunna förverkligas krävs en förlängning av matarleden, 

men förlängningen kommer också att betjäna större helheter. Avloppets stamledning måste förlängas längs Hangasbacksvägen och/eller via Sipolavägen. 

Situationen är motsvarande för fjärrvärmeledningen som området kan anslutas till. 

Beträffande skolnätet (situationen i november 2015) är avståndet till finska Isokylän koulu mindre än 2 km och till svenska Kyrkbackens skola drygt 2,5 km 

(Kyrkbackens skola är för närvarande utrymd och verkar i Karleby centrum på Vingesgatan dit avståndet är cirka 4 km). Avståndet till en närbutik är knappt 2 

km; storenheter inom detaljhandel finns på över 3 km avstånd. 

 

3. Utskogen 

Området gränsar i väster till Utskogens detaljplaneområden från tidigare skeden, i norr och öster till ett skogsområde och i söder till Rytibackens 

detaljplaneområde. Områdets areal är 3 hektar som i sin helhet är i privat ägo och hör till de markområden som omedelbart borde anskaffas. Området 

gränsar till det nuvarande detaljplaneområdet som stöder detaljplaneringen av området med tanke på samhällsekonomiska utgångspunkter. På området 

kommer det att bli cirka 16 tomter. Målet är att området ska detaljplaneras 2017. 

Samhällsteknisk bedömning 
Området ligger i fråga om samhällsstrukturen på ett centralt område i en av de främsta riktningarna dit staden ska byggas ut. Trafiken styrs via Rödsövägen 

och Kanaanslandsvägen till centrum och huvudvägnätet. Vägarna har inget särskilt behov av förbättringar, bortsett från en eventuell förlängning av gång- 

och cykelvägen längs Rödsövägen. 

I skolnätet (situationen i november 2015) är avståndet till finska Rytimäen koulu 700 meter och till svenska Chydenius skola och Rödsö skola cirka 2 km. En 

närbutik finns på cirka 1 km avstånd. Från samhällsteknisk synpunkt är det fördelaktigt att ta området i bruk. 
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4. Vikå 

Området gränsar i väster till kommande Vikåvägen, i norr och öster till ett skogsområde och i söder till Kanaanslands detaljplaneområde. Områdets areal är 

cirka 50 hektar och är det viktigaste området att anskaffa för bostadsbyggnation inom den närmaste tiden. Den areal som omedelbart borde skaffas på det 

här området är cirka 7 ha och fram till 2016 cirka 24 ha. Området kommer att planläggas och överlåtas stegvis. Planläggningen av det första området är i 

planutkastskedet. Det här området utgör cirka 15 hektar som kommer att ha 70 tomter. Tomtöverlåtelse på området kommer att ske uppskattningsvis 

2017–2018. På området kan totalt cirka 270 tomter planläggas. De återstående 200 tomterna ska kunna överlåtas cirka 2018–2024. 

Samhällsteknisk bedömning 
Området ligger alltså i en viktig utbyggnadsriktning mot norr och det håller på att byggas stegvis. Samhällstekniken byggs likaså ut stegvis i takt med 

planläggningen. För att området ska kunna tas i bruk krävs att matarleder av högre nivå byggs (förlängs). Vatten- och avloppsnäten kräver små 

överföringsledningar vid övergången från ett område till ett annat; på det här avståndet är det inte mera lönsamt att bygga ut fjärrvärmenätet. 

I skolnätet (situationen i november 2015) finns finska Halkokarin koulu på cirka 1,5 kilometers avstånd. Avstånden till de svenska skolorna är stora, till både 

Chydenius skola och Rödsö skola cirka 4 km. Områdets närmaste närbutiker finns på cirka 2 km avstånd. 

 

5. Borg 

Området ligger öster om Puntusvägen. Området gränsar i väster till Puntusvägen och Puntus bostadsområde, i norr till Borgsvägen, i öster till Borgs 

bybosättning och i söder riksväg 8. Områdets areal är cirka 17 hektar varav cirka 10 hektar ägs av staden. På området kommer det att bli cirka 90 tomter. 

Tomtöverlåtelse på området kommer att ske under perioden 2017–2021. 

Samhällsteknisk bedömning 
Området har full kommunalteknisk beredskap, så det finns beredskap att detaljplanera området och ta det i bruk omedelbart då markanskaffningen har 
gjorts och staden äger det område som ska detaljplaneras. För anslutning till fjärrvärme förutsätts endast att en ledning dras under Puntusvägen. 
I skolnätet (situationen i november 2015) finns finska Rytimäen koulu på mindre än en kilometers avstånd; till finska Jokilaakson koulu är avståndet endast 

något längre. I det svenska skolnätet finns tre skolor (Chydenius, Rödsö, Vittsar) inom drygt två kilometers avstånd. Till en närbutik är avståndet något under 

en kilometer. I områdets omedelbara närhet på Biskopsbacken finns färdigt planlagda affärstomter. Från samhällsteknisk synpunkt är det fördelaktigt att ta 

området i bruk. 
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6. Lappilbacken 

Området ligger söder om Lappilbackens detaljplaneområde. Området gränsar i väster till jord- och skogsbruksområde, i norr och öster till Korp 

glesbygdsområde och i söder till jord- och skogsbruksområde och Jubbila glesbygdsområde. Områdets areal är 5 hektar som i sin helhet är i privat ägo och 

hör till de markområden som omedelbart borde anskaffas. Målet är att planläggningen ska starta 2017. På området kommer det att bli cirka 25 tomter. 

Tomtöverlåtelse på området kommer att ske under åren 2018–2019. 

Samhällsteknisk bedömning 
Trafikmässigt kan området anslutas direkt till Korpvägen, som utgör matarled. Korpvägen korsar redan i nuläget riksväg 8 i en planskild korsning och det 

uppkommer inga särskilda tröskelkostnader. Området utgör en naturlig utbyggnad av det nuvarande bostadsområdet där gatornas ändar och 

kommunaltekniken (med undantag av fjärrvärme) är byggda på ett sådant sätt att det ska gå att förlänga dem. Det går inte att ansluta området till 

fjärrvärme. 

I skolnätet (situationen i november 2015) finns finska Jokilaakson koulu på cirka 1,3 kilometers avstånd. Avstånden till de svenska skolorna är stora, som 

närmast cirka 2,5 km. Till detaljhandelsaffärer är avståndet också långt; sådana finns i Heinola och centrum, som närmast på cirka 2,5 kilometers avstånd. 

Samhällstekniskt sett är det fördelaktigt att ta området i bruk, även om avstånden i fråga om servicenätet är ganska långa och trafikprestationerna (effekten 

av ökad trafik) blir större än vanligt. 

 

7. Linnusperä, skedet Kaustarstranden 

Området ligger norr om Linnusperävägen. Det gränsar i väster till bosättningen kring Kaffevägen, i norr och öster till Kaustar detaljplaneområde och i söder 

till Linnusperävägen. Områdets areal är cirka 25 hektar varav cirka 8 hektar ägs av staden. Det är viktigt att planlägga området med tanke på att tomter ska 

kunna överlåtas i jämn takt också sydost om centrum. Området gränsar till det nuvarande detaljplaneområdet som stöder detaljplaneringen av området 

med tanke på samhällsekonomiska utgångspunkter. På området kommer det att bli cirka 135 tomter. Tomtöverlåtelse på området kommer att inledas 2018. 

Samhällsteknisk bedömning 
Området ansluts till Kaustarvägen, vars anslutning till Jyväskylävägen (riksväg 13) redan nu är något problematisk på grund av stora trafikmängder. 

Planskilda lösningar planeras på området, men de kommer att förverkligas först långt i framtiden. En annan anslutningsriktning är söderut till 

Linnusperävägen, men även i den här riktningen är anslutningen till huvudvägen utmanande.  

De samhällstekniska näten finns dragna runt området, så med korta överföringsledningar kan området anslutas till dessa nät. I väster finns också fjärrvärme. 

Marken kan orsaka utmaningar för byggandet. 
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I skolnätet (situationen i november 2015) finns finska Kaustarin koulu alldeles nära området. Likaså finns svenska Villa skola på endast cirka en kilometers 

avstånd. En storenhet inom detaljhandel finns i Heinola, dit avståndet är cirka en kilometer. 

 

Planläggning av bostadsbyggnation 2018–2020: 

1. Perkkiö - Palmaträsket 

Planläggningen av området vid Palmaträsket ska enligt tidsplanen starta 2017. Fram till dess ska bl.a. travbanans öde avgöras. Området kräver också att 

generalplanen för Karleby centraltätort 2030 ska bli färdig innan planläggningen kan påbörjas. Området gränsar i väster och söder till glesbygdsområdet 

Kvikant, i norr till Strandvägen, i öster till detaljplaneområdena Kilsbäcken och Björkhagen. Området omfattar totalt cirka 135 hektar som till största delen är 

i stadens ägo. Behovet av markanskaffning på området är cirka 28 hektar. Området kommer att planläggas och överlåtas stegvis under en lång tidsperiod. 

Det första planläggningsskedet utgör ett cirka 15 hektar stort område som kommer att ha 70 tomter. På lång sikt kan totalt 500–700 tomter planläggas på 

området. 

Samhällsteknisk bedömning 
Områdets trafik riktas sannolikt mot Strandvägen / Norraleden via Sexmansvägen. Det är inte skäl att leda huvudtrafiken rakt mot Björkhagen 

(Bredviksvägen och/eller Björkhagsvägen). På grund av områdets storlek är det dock i varje fall skäl att planera områdets inre vägnät som en större helhet. 

De samhällstekniska näten ansluts sannolikt också norrut, till näten på Marinegates arbetsplatsområde. Fjärrvärme drogs också i närheten av området 

sommaren 2015. 

I skolnätet (situationen i november 2015) är den sannolikaste finska skolan Koivuhaan koulu, dit avståndet är 1–2 km beroende på varifrån man mäter. I 

butiksnätet kommer det att vara ungefär samma avstånd till en närbutik i Björkhagens servicecenter. En svensk skola är mycket svår att nå. Till Kyrkbackens 

skola är avståndet cirka 6 km (Kyrkbackens skola är för närvarande utrymd och verkar i Karleby centrum på Vingesgatan dit avståndet är cirka 6 km). Likaså 

är avståndet till detaljhandelns storenheter närmare fem kilometer. 

Samhällstekniskt sett kan området skäligen tas i bruk, i synnerhet om travbanans område fås med i strukturen. När det gäller servicenätet är avstånden 

ganska långa och trafikprestationerna (konsekvensen av ökad trafik) blir därför större än vanligt. 
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2. Sipola 

Området gränsar i väster till detaljplaneområdet i Hangas andra skede, i norr till den kommande Hangasbacksvägen och i öster och söder till jord- och 

skogsbruksområde. Planläggningen av Sipolaområdet ska enligt tidsplanen starta senast 2017. Det är skäl att överväga att staden borde anskaffa hela 

området där fotbollsplanerna finns väster om Granbacken inom de närmaste åren, oberoende om fotbollsplanerna lämnas kvar där eller inte. Området som 

ska anskaffas omfattar cirka 35 ha. På Sipolaområdet kommer bostadsbyggnation att planläggas på åtminstone cirka 16 hektar där det blir cirka 70 tomter. 

Tomtöverlåtelse på området kommer att ske under åren 2019–2020. 

Samhällsteknisk bedömning 
Områdets trafik kommer att utnyttja den nya öst-västliga huvudleden, den cirka 2 km långa Hangasbacksvägen, som förenar Kronobyvägen och Såkavägen. 

Byggandet av vägen är beroende av hur planläggningen och byggandet på området framskrider. På en stor del av områdets östra del äger staden inte 

marken. Själva Sipolaområdet som en mindre helhet kan också anslutas via Sipolavägen. Från den riktningen kommer troligen också en del av 

kommunaltekniken till området. Det behövs dock även överföringsledningar i nätet. Fjärrvärme kommer till området från väster; längs Hangasbacksvägen. 

I skolnätet (situationen i november 2015) riktas området mot finska Isokylän koulu, dit avståndet är en dryg kilometer, och svenska Kyrkbackens skola dit 

det är cirka 2,5 km (Kyrkbackens skola är för närvarande utrymd och verkar i Karleby centrum på Vingesgatan dit avståndet är cirka 4 km). En närbutik finns i 

närheten av Isokylän koulu, på drygt en kilometers avstånd. En storenhet inom detaljhandel finns på cirka 2,5 kilometers avstånd. 

 

3. Linnusperä, skede 3 

Området ligger främst söder om Linnusperävägen. Området kommer att gränsa till Kaustarstrandens eventuella detaljplaneområde och Linnusperävägen i 

norr, i öster till Linnusperä glesbygdsområde samt till Indola detaljplaneområde i söder och väster. Planläggningen av området ska enligt tidsplanen starta 

2018. Områdets areal är cirka 8 hektar och det blir cirka 40 tomter på området. Staden äger delar av området. 

Samhällsteknisk bedömning 
Området ansluts via Linnusperävägen till Jyväskylävägen (riksväg 13). På grund av trafikmängderna finns det redan nu i viss mån funktionella utmaningar på 

anslutningsområdet och det har planerats att en planskild korsning ska byggas där, men detta kommer att ske först någon gång i framtiden. 

Linnusperävägen kan också kräva vissa förbättringar och det måste speciellt undersökas om det behövs en gång- och cykelväg. 

De samhällstekniska näten ansluts i väster, till Linnusperä industriområde. Det kommer fjärrvärme till området. 

I skolnätet (situationen i november 2015) finns finska Kaustarin koulu på 2 kilometers avstånd, men det är sannolikt att ibruktagningen av området kommer 

att kräva en rakare förbindelse för gång- och cykeltrafik, även om Kaustarstrandens område inte förverkligas. Med en rak förbindelse blir avståndet cirka 1 
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km. Likaså finns svenska Villa skola på endast cirka en kilometers avstånd. En storenhet inom detaljhandel finns i Heinola, dit avståndet är cirka 1,5 

kilometer. 

 

4. Korp 

Området gränsar i väster till riksväg 8, i norr och öster till Lappilbackens detaljplaneområde och i söder till Korpvägen. Detaljplaneringen av området ska 

enligt tidsplanen starta 2019. Områdets areal är cirka 6 hektar och det blir cirka 30 tomter där. Området är i sin helhet i privat ägo. Området har 

kommunalteknisk beredskap, så det finns beredskap att detaljplanera området och ta det i bruk då markanskaffningen har gjorts.  

Samhällsteknisk bedömning 
Området ansluts direkt till Korpvägen. I utredningen av områdesreserveringar vid riksväg 8 och riksväg 13 undersöktes trafikregleringar som eventuellt kan 

påverka området, och dessa kan beaktas i detaljplaneringen. Arrangemang med ramper kommer dock sannolikt att begränsa ibruktagningen av området. 

Likaså begränsar trafikbullret ibruktagning av de områdesdelar som ligger nära riksvägen. 

De samhällstekniska näten finns längs Korpvägen, men det finns inte möjlighet att ansluta området till fjärrvärme. 

I skolnätet (situationen i november 2015) är avståndet till finska Kaustarin koulu en dryg kilometer, till svenska Chydenius skola knappt 2 km. Kommersiell 

service finns på 1,5 kilometers avstånd i riktning mot centrum. 

 

5. Haukiskogen 

Området gränsar i väster till Kanaanslands och kommande Vikås detaljplaneområden, i norr till ett skogsområde, i öster till Hagströmområdets 

glesbygdsbosättning och i söder till Rödsövägen och söder om denna finns Puntus detaljplaneområde. Området omfattar totalt cirka 80 hektar som till 

största delen är i privat ägo. Området kommer att planläggas och överlåtas stegvis under en lång tidsperiod. Planläggningen av det första området, varav 

cirka 54 ha ska anskaffas, blir aktuell först 2018–2020.  

Samhällsteknisk bedömning 
Området bildar en vidsträckt helhet som förutsätter planering av det interna huvudvägnätet och att tidigare skeden av områdesbyggande fullföljs. Trafikens 

anslutningsriktning är söderut från Vikåvägen till Kanaanslandsvägen; delvis också direkt till Rödsövägen, men den här riktningen är mera utmanande på 

grund av den befintliga täta glesbebyggelsen.  
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De samhällstekniska näten planeras och byggs enligt den tidsplan som de tidigare byggskedena förutsätter; korta överföringsledningar kommer dock att 

behövas. Det är troligen inte ekonomiskt lönsamt att förlänga fjärrvärmenätet. 

I skolnätet (situationen i november 2015) finns finska Halkokarin koulu på drygt 2 kilometers avstånd, likaså Rytimäen koulu. Till svenska Rödsö skola är 

avståndet betydligt kortare; cirka 1–1,5 km beroende på varifrån man mäter. Närbutiker finns på cirka 3 kilometers avstånd. 

 

6. Borgstranden 

Området gränsar i väster till Borgs detaljplaneområde, i norr till ett glesbebyggt område, i öster till Perho å och i söder till riksväg 8. Området omfattar totalt 

cirka 21 hektar och är i privat ägo. På området kommer det att bli cirka 110 tomter. Det kommer att bli aktuellt att detaljplanera området 2018–2020 och 

det kan planläggas och överlåtas stegvis.  

Samhällsteknisk bedömning 
Området kommer i fortsättningen troligen att anslutas till huvudvägnätet via Puntusvägen, eftersom Borgsvägens anslutning till riksväg 18 enligt planen för 

områdesreserveringar troligen kommer att skäras av. Det här förutsätter en förbindelse av typen matarled genom Borgs detaljplaneområde, vilket medför 

vissa tröskelkostnader för att området ska kunna tas i bruk. Näten kan dock anslutas till Borgs detaljplaneområde; också fjärrvärmen, om den byggs ut till 

Borgs detaljplaneområde.  

 I skolnätet (situationen i november 2015) finns finska Rytimäen koulu på en dryg kilometers avstånd; finska Jokilaakson koulu ligger på ungefär samma 

avstånd. I det svenska skolnätet finns tre skolor (Chydenius, Rödsö, Vittsar) på cirka två kilometers avstånd. Till en närbutik är avståndet över en kilometer. I 

områdets omedelbara närhet på Biskopsbacken finns färdigt planlagda affärstomter. 

 

Lochteå, Kelviå, Ullava 

För perioden 2016–2020 har inga behov av markanskaffningar i Kelviå, Lochteå och Ullava konstaterats, med undantag av området mellan Maringais skola 

och Lepola servicecenter där det eventuellt finns ett litet behov av markköp. På Maringaisområdet äger staden ett cirka 16 hektar stort område. Det har 

förts förhandlingar om att eventuellt byta det här området. 

I Peltomäenkangas i Kelviå, norr om Peltokorpivägen finns ett cirka 35 ha område som man kan överväga att skaffa för byggande av egnahemshus, om det 

finns efterfrågan på tomter. 
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I Ullava finns inga behov av att skaffa mark under den här tidsperioden. 

Affärs- och arbetsplatsområden 

För närvarande verkar det som om affärs- och arbetsplatsområdena kommer att räcka till under perioden 2016–2020, om inga överraskande vändningar 

sker i ekonomin. Flera detaljplaner för affärs- och arbetsplatsområden intill riksväg 13 är anhängiga: området mellan Kaffevägen och riksväg 13, norr om 

Indola och södra delen av Heinola. Med tanke på markanskaffningen är det dock nödvändigt att vidta åtgärder på de områden som ska tas i bruk efter 2020. 

Behov av anslag 

Staden eftersträvar en optimal situation beträffande markägande, vilket skulle innebära att staden kontinuerligt äger en reserv av råmark för 5–10 års 

behov. För det här krävs stora anslag för satsning på markanskaffningar inom de närmaste åren. De områden som borde skaffas under perioden 2016–2020 

omfattar enligt specifikationen ovan totalt cirka 260 ha. Beräknat enligt dagens pris på råmark behövs anslag på 3,9–5,2 milj. euro och dessutom eventuellt 

trädbestånd på området (0,5–1,0 milj. euro). Det verkliga penningbehovet är eventuellt ännu större på grund av att staden i allmänhet blir tvungen att 

samtidigt köpa litet mera än vad det egentliga behovet är. Penningbehovet under de närmaste två åren är cirka 3 milj. euro och dessutom trädbeståndets 

värde. De årliga anslagen för markanskaffningar är för närvarande 1,3 milj. euro. Av det här beloppet betalas också kostnaderna för att de områden som ska 

planläggas görs i ordning samt bl.a. ersättningar för gatuområden. Det totala beloppet för markanskaffningar i budgeten är tillräckligt, men det kan vara ett 

problem att penningbehovet är störst i början av perioden. Om man har som mål att tomterna ska vara färdiga för överlåtelse minst ett år innan de överlåts, 

måste man satsa betydligt mer än hittills på markanskaffning under de närmaste åren, och då kan de årliga anslagens tillräcklighet bli en begränsande 

faktor. 

Åtgärdsförslag 

Bygguppmaning kan vid behov tillämpas på tomterna för flervåningshus i Karleby innerstad samt på byggplatserna för egnahemshus i Kelviå och Lochteå 

kyrkbyar. En förutsättning för att bygguppmaning ska kunna användas i Kelviå och Lochteå är att det finns efterfrågan på dessa byggplatser för 

egnahemshus på privatägd mark. Staden ska också ha beredskap i budgeten att inlösa tomter som eventuellt blivit osålda och det är inte förnuftigt att lösa 

in sådana som det inte finns efterfrågan på. 

I prissättningen av radhustomter utreds en möjlighet att ta i bruk en prissättning baserad på byggrätten, vilket är tydligare och rättvisare än det som för 

närvarande används, då ett pris som är 1,5 gånger priset för en tomt för ett egnahemshus uppbärs av professionella byggare. 

Det måste satsas mera både arbetskraftsresurser och ekonomiska resurser på markanskaffning än under de senaste åren, om målet är att skapa en buffert 

som motsvarar den tomtreserv som ska överlåtas inom 1–2 år. 
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Uppföljnings- och utredningsbehov:  

• Finns det en tillräcklig råmarksreserv som kan detaljplaneras.  
• Har staden en tillräcklig reserv av tomter och byggplatser.  

• Anläggningen av nya bostadsområden ska samordnas med servicestrukturen. Efterfrågan på tomter för verksamhetslokaler ska följas upp. 

Risker:  

• Reserven av råmark som kan detaljplaneras räcker inte till för att upprätthålla en tomtreserv.  
• För kort planeringstid från köp av råmark till tomtöverlåtelse gör det omöjligt att bygga upp en noggrann och totalekonomiskt fördelaktig planering. 

• På grund av besvär vinner detaljplanerna inte laga kraft vid önskad tidpunkt utan fördröjs. 

 

2.5 Trafik 

Karleby trafikundersökning och -modeller 

Under hösten 2012 gjordes en omfattande trafikundersökning i Karleby. Då utreddes hur invånarna brukar röra sig i området, trafikmängderna och trafikens 
riktningar. Trafikundersökningen bestod av att gång-, cykel- och biltrafiken räknades och personintervjuer gjordes. Utgående från detta utarbetades en 
trafikmodell och en trafikprognos för 2030. Informationen från trafikundersökningen samt trafikmodellen kommer att utnyttjas i generalplanearbetet samt i 
olika projekt för att utveckla trafiksystemet. 
 
Karleby trafiknätsplan, plan för områdesreserveringar för riksvägarna 8 och 13 

En plan för Karleby tätorts trafiknät och en plan för områdesreserveringar för riksvägarna 8 och 13 har utarbetats som bakgrundsutredning för 
generalplanen för Karleby centraltätort 2030. Planen för områdesreserveringar ger riktlinjer för den fortsatta planeringen också utanför 
generalplanearbetet. I planen presenteras åtgärder som är oberoende av varandra och som kommer att minska både nuvarande och förväntade 
trafikproblem. En del av åtgärderna är beroende av hur markanvändningen utvecklas och de planeras noggrannare i samband med planläggningen. De 
presenterade åtgärderna gör det möjligt att utveckla markanvändningen enligt generalplanen. Många lösningar kräver dock en ändring av detaljplanen. För 
att minska olägenheterna av trafikbullret föreslås bullerskydd. Åtgärderna vidtas främst på de nuvarande trafikområdena. 
 
Nya planområden: 

Avsikten är att de nya planområdena ska byggas så att de utnyttjar områdenas matarleder som sedan ansluts till det befintliga huvudvägnätet. 

Verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafiken stöds av gatunätet som byggs. Förhållandena för gång- och cykeltrafik förbättras så att det ska vara 

lättare än tidigare att gå eller cykla till arbete och skola. Cykelvägarna indelas hierarkiskt i tre klasser; huvudleder, områdesleder och lokalleder. Dessutom 
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skapas särskilda kvalitetsleder mellan centrum och Sandhagen samt längs Sundet. Gatu-, cykel- och gångvägsnätet planeras noggrannare i samband med 

detaljplaneringen. 

 

2.6 Kostnader för att förverkliga de nya områdena  

I samband med den här utredningen går det inte att beräkna kostnaderna i euro för de olika områdena, och det är inte heller nödvändigt. Beräkningar av 

kostnadsförslag görs då ett mera omfattande förslag till markanskaffningar kommer till behandling eller senast då beslut fattas om att ta ett område i bruk 

och planläggningen av området börjar. I den här utredningen har kostnadsfrågorna dock bedömts generellt och verbalt för varje område i anskaffningsgrupp 

1 och 2. Senare markanskaffningar är till sin karaktär utvidgningar av tidigare skeden, så den totala kostnadsnivån påverkas i hög grad av vilka lösningar som 

valts då de tidigare skedena förverkligats. 

Kostnaderna för att förverkliga de nya områdena kommer att undersökas noggrannare i samband med följande generalplanearbeten: Generalplan för 

Karleby centraltätort 2030 och generalplan för Karleby innerstad.  

 

Uppföljnings- och utredningsbehov:  

För de nya bostads- och arbetsplatsområdena görs utredningar för planläggningsekonomin så att det går att fastställa tomternas försäljnings- och 
arrendepriser så att de motsvarar kostnaderna. 

Då områdena förverkligas övergår man till budgetfinansiering per område, varvid områdena färdigställs i den takt som områdena bebyggs och staden får 
inkomster av tomtöverlåtelserna. 

Risker:  

Den kommunaltekniska färdigställningen av de nya bostads- och arbetsplatsområdena (t.ex. asfaltering av gatorna) fördröjs, vilket ger upphov till extra 
kostnader. 

De boende blir tvungna att vänta i åratal på att den boendemiljö som de har betalat för ska bli färdig. 

 

  



 

GENERALPLAN 10 - 20 ÅR       MARKANSKAFFNING 5 - 10 ÅR                 DETALJPLANER  4 ÅR                          BEREDNING AV OMRÅDET 2 ÅR                               ÖVERLÅTELSE AV TOMTER  0- ÅR                     BYGGNADSSKEDE    1 - 5 ÅR                                      

 

43 

Kapitel 3 Social bostadsproduktion 
 
Hyresbostäder  

Efterfrågan på hyresbostäder bedöms genom en utredning av bostadsmarknaden varje höst. 
Antalet sökande till hyresbostäderna har utvecklats på följande sätt under de senaste 12 åren:  
 
Pers. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 168 166 182 168 119 160 143 190 212 164 234 219 
2 89 84 89 59 61 56 54 90 65 64 59 62 
3 42 40 46 41 32 20 39 43 29 40 32 29 

4 + 21 20 23 32 28 34 34 37 44 42 35 40 
             

tot. 320 310 340 300 240 270 270 360 350 310 360 350 
 
Mer än hälften (2/3 år 2013) av dem som ansökte om arava- och räntestödsbostäder var hushåll bestående av en person (i uppgifterna för 2013 och 2014 
ingår också alla som ansökte om bostäder för specialgrupper, med undantag av studerande). Efterfrågan på små bostäder har varit och är fortfarande den 
största gruppen, då det är fråga om storleken på de bostäder som söks. Utgående från antalet ansökningar om en hyresbostad och utvecklingen under de 
senaste åren är situationen beträffande hyresbostäder i Karleby för närvarande tillfredsställande. Behovet har underlättats av att räntenivån har varit låg 
under den senaste tiden, vilket har påskyndat produktionen av ägarbostäder. 
 
Statsstöd för byggande av bostäder för specialgrupper  
 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA har årligen ansökningstid för investeringsbidrag för specialgrupper. Kommunen kungör möjligheten 
att ansöka om investeringsbidrag för specialgrupper och räntestödslön för samma projekt så att kommunen kan sända in ansökningshandlingar inklusive 
utlåtanden till ARA inom utsatt tid. 
 
Bidragens maximistorlekar är graderade enligt byggobjekt. Ju fler avvikande lösningar det behövs i bostaden som stöd för boendet, desto högra kan 
bidragsprocenten stiga. Maximiprocenterna är 10, 25, 40 och 50 % av de godkända investeringskostnaderna. 
 
Till specialgrupper räknas exempelvis bostadslösa, flyktingar, studerande, psykiskt sjuka, missbrukare, funktionshindrade, minnessjuka och åldringar i dåligt 
skick. 
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Specialgruppers boendebehov  

Äldre 
Byggandet och byggnadsplaneringen ska stöda ett tryggt och hinderfritt boende för äldre i deras hem och i servicehus. I samband med stadens byggprojekt 

ska behovet av bostäder för äldre utredas. Karleby har som mål att 91 % av personer över 75 år ska bo i sitt eget hem, 7,5 % i effektiverat serviceboende och 

1,5 % på institution. Med service enligt klientens behov kan man nå målet på 91 % hemmaboende, men en förutsättning är att bostäderna och omgivningen 

är hinderfria. Då bostäder renoveras ska man se till att det går att använda hjälpmedel (rullstol, rollator, eldriven säng, personlyft) i badrummen och 

toaletterna samt i bostadsrummen. Vid placering av nybyggen ska man se till att det är möjligt och tryggt att röra sig med hjälpmedel. Dessutom ska olika 

former av service för kommuninvånarna vara nåbara för de äldre. I synnerhet ska trafik för att uträtta ärenden ordnas också inom Kelviå, Lochteå och 

Ullava.  

 

Antalet platser för boende på institution kan ökas i kommunens nuvarande egna servicehus för att motsvara servicebehovet. När det gäller effektiverat 

serviceboende är det nuvarande antalet platser inte tillräckligt jämfört med befolkningsprognosen och ökningen av antalet äldre fram till 2030. Social- och 

hälsovårdsväsendet har konkurrensutsatt effektiverat serviceboende så att behövliga ökningar av effektiverat serviceboende ska kunna skaffas som 

köptjänst. Då renoveringar av fastigheter och nybyggen planeras ska man redan i planeringsskedet ta med representanter för äldrerådet och social- och 

hälsovårdsväsendet så att åsikterna bland klienternas representanter kan beaktas beträffande kraven på boendet och omgivningen.  

 
 
Funktionshindrade 
Bostäder som lämpar sig för funktionshindrade ska placeras i vanliga nybyggen eller i renoverade hus. I nybyggen ska man beträffande den här typen av 

bostäder noggrant överväga att de yttre betingelserna (terräng, omgivning, tillgång på service och nåbarhet) lämpar sig för personer med olika typer av 

funktionshinder så att de så långt som möjligt kan klara sig på egen hand. Speciellt ska man fokusera på att utveckla möjligheterna att röra sig obehindrat 

och att kollektivtrafiken ska utvecklas i boendets omgivning.  

I nya bostäder ska man beakta utrustning för funktionshindrade både inomhus och utomhus. Bostädernas planlösningar, speciellt i tambur och 

toalett/duschrum, ska övervägas speciellt noggrant. Belysning, ytmaterial och ren inomhusluft i rummen är också viktiga faktorer att beakta. Bostäderna ska 

med små ändringar kunna ändras individuellt för att lämpa sig för olika funktionshindrade personers behov. 

För utvecklingsstörda personer hade staden 2013 sex boendeenheter som är anpassade för olika typer av klienter. Boendemöjligheterna för 

utvecklingsstörda förbättrades efter att ett nytt grupphem blev färdigt vid Bågvägen i Mesil 2014. Där blev det 15 bostäder i tre stycken grupper av fem 

bostäder.  
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Psykiatriska rehabiliteringsklienter och missbrukare 
För psykiatriska rehabiliteringsklienter behöver staden servicebostäder som uppfyller dagens kvalitetskrav. Nästan alla boendetjänster för psykiatriska 

rehabiliteringsklienter som behöver tjänster dygnet runt har staden hittills skaffat som köptjänster av privata serviceproducenter för cirka 50–60 personer 

per år. Staden köper boendetjänster av Ventuskartano ry, som erbjuder stödboende i boendeenheten Hermanni. Där finns 25 bostäder. 

 
Ungdomar 
För ungdomar som varit klienter inom barnskyddet finns 12 stödbostäder reserverade. Boendet i en stödbostad är planmässigt med inriktning på ett 

självständigt boende. Antalet stödbostäder som finns är tillräckligt. 

 
Bostadslösa 
Som stöd för dem som är marginaliserade på den fria bostadsmarknaden och för karlebybor som frigivits från fängelse finns en sektorövergripande 

arbetsgrupp som ska hjälpa dem att hitta en bostad. Under de senaste åren har det förekommit problem med att ordna bostad för karlebybor som inte 

passar in på den fria bostadsmarknaden eller i kollektivboende med stöd, eftersom de fastigheter där man tidigare har ordnat bostad åt personer med 

många problem och åt missbrukare har varit i dåligt skick och därför rivits eller renoverats och tagits i bruk för annat ändamål. Behovet av stöd och hjälp för 

personer med många problem samt psykiskt och fysiskt svåra omständigheter har ökat också när det gäller att ordna boende för dem.  

 
Invandrare 
Invandrare ansöker vid behov om hyresbostad av staden. Utlänningsbyrån samarbetar med stadens bostadsbyrå för att ordna den första bostaden för 

flyktingar. Målet är att invandrarna ska bo på olika håll i staden. 

 
Bostadsrådgivning 
Boenderådgivning är en service som Karleby stads socialväsende och bolaget Kokkolan Talohoito erbjuder. Avsikten med boenderådgivningen är att: 

• främja de boendes välbefinnande och bostadsområdets trivsel 

• förhindra vräkningar genom tidigt ingripande i fall av obetalda hyror och störande liv  

• utreda orsakerna till de boendes boendeproblem och vägleda dem till service samt att handleda dem i frågor som rör boendet och att få kontroll 

över sitt liv 

• utveckla samarbetet med de boende 

• skapa samarbete mellan boende, fastighetsbolag och olika myndigheter 
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Kapitel 4  Riskanalys och ekonomiska konsekvenser av MASTO 2016–2020 
Då programmet för markanvändningen genomförs medför det följande risker:  

• Den allmänna ekonomiska stagnationen skjuter upp kommersiella och produktionsmässiga investeringar samt minskar efterfrågan på bostäder.  

• Bostadsmarknaden ger inte nyproduktionen ett stabilt stöd, vilket innebär att försäljningstiderna för gamla egnahemshus blir längre och priserna sjunker. 

• Betydande förändringar i den allmänna räntenivån och andra finansieringsvillkor.  

• Befolkningstillväxten blir långsammare eller stannar av.  

• Besvär mot viktiga general- och detaljplaner gör att det drar ut på tiden innan bostadsområdenas detaljplaner vinner laga kraft.  

• Markanskaffningen fördröjs, varvid detaljplaneringen inte kan framskrida på det sätt som tomtgarantin skulle kräva. 

• Det saknas revidering och tidsplanering som skulle möjliggöra konsekventa beslut i anslutning till markanvändningen. 

• Nya områden slutförs inte och investeringarna i service på dessa områden framskjuts.  
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