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I N N E H Å L L F Ö R O R D

I
Karleby spelar handeln och servicen en 
viktig roll för livskraften eftersom Karle-
by i egenskap av landskapscentrum för 
Mellersta Österbotten även är ett cen-

trum för handel och service. Under perio-
den 2006–2015 har man gjort privata inves-
teringar för cirka 80 miljoner euro i Karleby 
centrum. Den största investeringen för de 
kommande åren är Järnvägstorgets bygg-
projekt. Handelns attraktionskraft väntas 
fortsätta växa i Karleby, och därför måste 
man kunna upprätthålla Karlebys kommer-
siella centrum som en levande och trivsam 
plats där även företagarna har goda förut-
sättningar att utöva sin verksamhet på ett 
lönsamt sätt.

I strävan att uppnå en attraktiv stad har 
Karlebys kommersiella centrum utnämnts 
till en kritisk framgångsfaktor i stadsstrate-
gin. Näringslivet och stadsutvecklingen har 
som ett av sina mål ställt upp att utveckla 
den kommersiella attraktionskraften i Karle-
by och skapa ett livskraftigt centrum. Målet 
är även att öka samarbetet mellan staden 
och de företag som är verksamma inom 
handels- och servicebranschen.

Världen genomgår stora förändringar 
i och med digitaliseringen, och därför bör 
man fästa allt mer uppmärksamhet vid att 
utveckla ett livskraftigt stadscentrum. Ar-
betet omfattar många olika områden – inte 
endast handel och byggverksamhet. Arbetet 
omfattar kultur, evenemang, motion, trafik-

leder, byggande, säkerhet osv. Den pågå-
ende förändringen avspeglas i konsument-
beteendet både i hur man shoppar och i 
hur man använder sin tid. Vi lever i en tid 
då stadscentrumen måste förändras för att 
bevara sin livskraft.

Karleby stad har i enlighet med stads-
strategin utarbetat en åtgärdsplan för att ut-
veckla centrum. Avsikten med planen är att 
sammanställa den omfattande utvecklingen 
till en långsiktig åtgärdsplan. 

Du håller nu en åtgärdsplan i din hand. 
Enligt planen utgår man från att utveckla 
livskraften i stadscentrum fram till Karle-
bys 400-årsjubileum och även längre fram 
i tiden. Planen har utarbetats i form av ett 
brett samarbete med staden, företagarna, 
evenemangsproducenterna, City Kokkola 
och Kosek. Planen bygger även på en med-
borgarenkät.

En bra plan är en 
bra början. Nu kavlar 
vi upp ärmarna!

JONNE SANDBERG 
utvecklingsdirektör 

Karleby stad
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Programmets huvudsakliga syfte är emellertid att ge en 
förteckning över praktiska åtgärder som riktas till utveck-
lingen av stadsrummet och stadskulturen genom fyra 
olika skikt. Bland dem finns små praktiska åtgärder och 
omfattande helheter, till och med eventuella projekt. Att 

utarbeta ett program är en åtgärd även i sig – den fort-
sätter dialogen och skapar en målbild samt inleder ett 
utvecklingsarbete som kommer att ske även för att skapa 
livskraftiga bycentrum i Kelviå, Lochteå och Ullava. 

… en betjänande och trivsam miljö för boende, 
uträttande av ärenden och företagande för 

människor i alla åldrar. 

… historiskt, men omfattar även intressant och 
överraskande arkitektur.

… en strukturerad helhet utan skuggområden och 
bakgårdsliknande områden. 

… en urban miljö som lockar människorna att 
förflytta sig från en plats till en annan och uppfyller 
vid varje hörn de förväntningar som den lockande 

fasaden ger.

… handelskvarter med norra Finlands mest 
intressanta koncentration av specialaffärer 

och -tjänster. 

… en plats med rik, glädjande och mångsidig 
stadskultur och evenemang.

… elektroniskt och omfattar digital service, 
företag, evenemang, aktörer samt behov hos 

både invånare och turister. Man kan ta del av den 
digitala servicen med sin egen mobila enhet, dator 

eller genom elektroniska UBI-punkter.

V I S I O N E R

D E T T A  P R O G R A M . . .

S T A D S C E N T R U M E T  Ä R

erbjuder konkreta steg i riktning mot utvecklingen av Karleby stadscentrum. I programmet 

beskrivs stadscentrumets nuläge genom dess styrkor, svagheter, möjligheter och hot. I 

programmet berättar man även om utvecklingsarbete som redan utförts och framför 

aktörernas och kommuninvånarnas synpunkter om stadscentrumet. 
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B E S K R I V N I N G  A V  N U L Ä G E T
Karleby stadscentrum är ett kompakt område med en detaljplan från 

1600-talet. Till all lycka har stadscentrumet i Karleby planerats konsekvent 

och strikt i enlighet med planen och man har inte låtit aktörer och 

affärslokaler rymma iväg utanför kärncentrumet. Man har velat behålla 
centrumet levande och hållit fast vid dess service.

S
tadscentrumet har i nuläget många starka sid-
or. Byggnadsbeståndet är mångsidigt och de 
historiska ramarna erbjuder en vacker bak-
grund även för nya byggnader. Man har fäst 

uppmärksamhet vid allmän snygghet, planteringar och 
belysning. Utbudet av service och företag upplevs 
vara bra och centrumet är en trivsam miljö att uträtta 
ärenden i, dit man kommer för att tillbringa tid och shop-
pa även från områden längre bort. Positivt är även att 
det ordnas många evenemang och att de ordnas av 
många olika slags aktörer.

Stadscentrumets största svaghet är i nuläget bristen 
på bostäder. I det kommersiella kärncentrumområdet 
bor endast cirka 1 900 personer – en siffra som är mycket 
låg om man jämför med andra städer (till exempel Jakob-
stad, Seinäjoki, Vasa). Detta har en avsevärd inverkan på 
livligheten i staden. Även på det generalplanerade områ-
det i staden finns bostäder endast för cirka 3 800 perso-
ner. En annan tydlig svaghet är avsaknaden av ett varu-
märke för stadscentrumet; det är svårt att marknadsföra 
och utveckla något som inte har profilerats. Stadskultu-
ren är i nuläget svag; centrumet blir tomt vid sextiden på 
kvällarna och under veckosluten dör lördagskommersen 
ut redan vid tvåtiden på eftermiddagen. Caféerna stänger 
sina dörrar tidigt och på söndagarna har de flesta caféer 
stängt. Typiskt för en tätortsstad är att man uträttar sina 

ärenden i centrum med bil och att man åker hem efter att 
man uträttat sina ärenden klart. Stadscentrumet präglas 
även av bakgårdsliknande skuggområden. Till exempel 
anser många att Salutorget ligger långt från promenad-
centrumet, trots att torget i själva verket är en fast del av 
stadscentrumet. Då man rör sig från Strandgatan i riktning 
mot Salutorget stöter man emellertid på den bakgårdslik-
nande och ostrukturerade korsningen mellan Torggatan 
och Strandgatan där staden i fotgängarnas ögon upphör 
och börjar på nytt först vid torget. Sådana här skuggområ-
den förekommer med jämna mellanrum i hela centrumet; 
området längs Sundet från torget fram till Långbrogatan, 
Niemis och Atomos tomter som stått tomma i flera år och 
väntat på att en besvärsprocess ska avslutas samt Järn-
vägstorgets och Matkahuoltos område. Även tomma af-
färslokaler kan anses skapa skugga. En del av lokalerna är 
i behov av sanering och modernisering.

Det finns många möjligheter med att utveckla 
stadscentrumet. Efter en period på cirka 10 år då utveck-
lingsarbetet varit lugnt kommer det nu att ske omfattan-
de investeringar och stora byggnadsprojekt i Karleby 
centrum. Avregleringen, till exempel att butikernas öp-
pettider frigörs samt den nya alkohollagstiftningen 
innebär även positiva förändringar för stadscentrumet 
och erbjuder företagarna och evenemangsarrangörerna 
allt mer frihet att bedriva sin verksamhet. Förändringen 

i stadskulturen, som syns i form av ett större och nytt 
urbant fenomen sträcker sig även till Karleby. Aktörsfäl-
tet växer och i den nya stadskulturen ingår mångsidiga 
evenemang, en pop up-kultur och en förändring som 
innebär att stadsrummet blir mer likt ett vardagsrum. 
Stadsrum som i nuläget inte används till fullo, såsom 
Chydeniusparken och Västra parken, får nytt liv. I Karleby 
centrum finns mer plats för turister och personer från 
närliggande regioner som sköter uppköp.

När det gäller utvecklingen av centrum under de när-
maste åren finns det även hot. Det finns en omfattande 
besvärsrätt som gör det möjligt att centrala platser och 
tomter står tomma och hamnar i en besvärsspiral – i 
värsta fall i flera år. Stora investeringar innebär även att 
centrumet tillfälligt förändras till en byggarbetsplats. 
Flera tomma affärslokaler är i dåligt skick och i behov av 
sanering, vilket gör det svårt för butiker att etablera sig i 
centrum. Omoderna affärslokaler lockar eller betjänar 
varken företagare eller andra aktörer. Å andra sidan kan 
omfattande nybyggnation i värsta fall tömma befintliga 
fastigheter om affärslokalerna ökar mycket och snabbt. 
Även attityderna försvårar utvecklingsarbetet. Den för 
Mellersta Österbotten typiska pessimismen blossar 
ofta upp i kommuninvånarnas diskussioner och även om 
det är viktigt att föra en dialog, innebär det även slöseri 
på resurser. 
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FRAMTIDSVERKSTADEN 2020

F Ö R E 
E F T E R 

Målet med utvecklingsprogrammet för stadscentrumet är att budgetera en helhet 
av strukturerade, prioriterade och schemalagda åtgärder enligt möjligheterna. 

Utgångspunkten för utarbetandet av programmet var att ta sikte på Karlebys jubileumsår 

2020. Målet var att uppnå en ”tillväxt på 20 procent” i centrum samt i dess aktiviteter och 
bruksgrad samt i nöjdheten bland dem som uträttar sina ärenden i centrum.

K
arleby stad, Karlebynejdens utvecklingsbolag 
KOSEK, City Kokkola rf och Yrkeshögskolan 
Centria samt en grupp lokala företagare starta-
de Framtidsverkstaden under vårvintern 2015. 

Framtidsverkstadens verksamhet fick sin början i en tanke 
om att det behövs åtgärder i stadens centrum inför Kar-
lebys 400-årsjubileum 2020. Grundidén var att skapa en 
bottom up-process som skulle komplettera stadens stra-
tegiarbete och även City Kokkolas verksamhet. Målet har 
varit att få människorna och aktörerna att inspireras av att 
utveckla sin egen stad genom att ge en möjlighet att fram-
föra sina åsikter om vad som kan göras för att utveckla sta-
den i en idealisk riktning. 

Staden och Kosek ordnade en föreläsningsserie för fö-
retagare och andra aktörer i centrum med temana ”Kon-
sumentbeteendet i förändring”, ”Kundförståelse och inter-
aktion i en försäljningssituation” och ”Infrakväll om Karleby 
centrum”. Verkstaden träffades även i arbetsgrupperna 
för boende och byggande, handel samt service och evene-
mang. I arbetsgrupperna började man även direkt fram-
skrida till åtgärder. Yrkeshögskolan Centrias projekt Myyn-
nin Foorumi var ett verktyg som användes framför allt för 
att gå vidare med åtgärder som riktats till butiksföretagare.

I april 2016 inledde en projektanställd Framtidsverksta-
dens verksamhet samt arbetet med att skriva ett program 
utifrån de åtgärder som fastställts av verkstaden. Fram-

tidsverkstaden gjorde en omfattande kartläggning av åsik-
terna bland butiksföretagare i centrum och utifrån detta 
arbete hade man redan listat konkreta åtgärder som Fram-
tidsverkstaden redan delvis hade börjat genomföra. Sådana 
åtgärder var till exempel särskilda dagar med förlängda öp-
pethållningstider samt utbildningar som erbjöds för företag, 
till exempel en workshop i visuell marknadsföring. Man för-
sökte även förbättra samarbetskanalerna med företagare, 
evenemangsproducenter och andra aktörer, samt skapa 
nya handlingsmodeller för detta. Att åstadkomma ett kon-
kret program upplevdes som viktigt, i synnerhet för att få till 
stånd en gemensam målbild. Man har även försökt väcka 
en offentlig diskussion och delta i den. Ett exempel på detta 
är Facebookgruppen Lisää Kaupunkia Kokkolaan (sv. Mera 
stad till Karleby) där man diskuterar livligt om stadens nulä-
ge och utveckling med tanke på framtiden.

Styrgruppen för programarbetet samlades första 
gången i maj 2015. I styrgruppen ingår utvecklingsdirek-
tör Jonne Sandberg, strategichef Piia Isosaari, stadssty-
relsens ordförande Veikko Laitila, stadsstyrelsemedlem 
Pentti Haimakainen, Koseks marknadsföringschef Päivi 
Korpisalo, Asta Aikkila-Vatanen från Myynnin Fooru-
mi-projektet vid Yrkeshögskolan Centria, planläggnings-
chef Jouni Laitinen, hotelldirektör Sari Jukonen, företaga-
ren och Framtidsverkstadens konsult Jyrki Tiainen samt 
projektarbetare Tiina Isotalus. 

NIEMIS TOMT har stått tom efter att byggplanerna hamnade i 
en besvärsspiral. I juni 2016 samlades stadsbor på tomten på 

”erövringsdagen” 30.6.2016 och skapade ett urbant vardagsrum 
tillsammans. Blomplanteringar och annat material hade donerats och 

i jippot deltog en stor grupp olika aktörer och företag samt över 300 
stadsbor i olika åldrar.
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KOMMUNINVÅNARENKÄTEN
I början av sommaren 2016 gjordes en öppen webropolenkät om 

Karleby stadscentrum. Stadsborna kunde också svara på enkäten vid 

turistinfon i samband med kvällstorgen. 

E
nkäten nådde cirka 300 nuvarande och före 
detta Karlebybor elektroniskt, och cirka 10 per-
soner fyllde i enkäten på papper. I enkäten ville 
man kartlägga kommuninvånarnas åsikter om 

stadscentrumets styrkor och svagheter samt om cen-
trum som boendemiljö samt om evenemang, service, 
förbindelser och digitalisering. I enkäten framkom flera 
tydliga målbilder, utvecklingsobjekt och brister. 

Som boendemilljö upplevdes Karleby centrum som 
trivsamt. Av de som svarat på enkäten uppgav 83 procent 
att det ideala boendeavståndet från centrum är 3 kilome-
ter. Över 30 procent ansåg att högst en kilometers avstånd 
är det ideala. Som hinder för boende i centrum uppgavs 
bristen på bostäder samt det höga priset på de bostäder 
som finns. I enkäten framkom även att det råder brist på 
bostäder som är lämpliga för barnfamiljer samt andra te-
man som berör barnfamiljer, till exempel skolväg. Karleby-
borna uppskattar även en egen gård eller åtminstone en 
känsla av en sådan samt närhet till naturen. Även trivseln 
i centrum kommenterades; det finns tomma affärslokaler, 
obebyggda tomter, allmän oreda och fula byggnader. I 
enkäten framkom även en oro för att marketar och mat-
butiker flyttar bort från kärncentrum. Man efterlyste fler 
parkeringsplatser eftersom man upplever att det inte är 
möjligt att klara sig utan bil i Karleby – även om man bor i 
centrum. Även bristen på kollektivtrafik upplevdes som ett 
problem. Som en överlägset positiv sida med att bo i cen-
trum uppgavs att allting finns nära. Möjligheterna att röra 
sig till fots eller med cykel framkom ofta, samt att familjen 
kan klara sig med en bil om man bor i centrum. Samtidigt 

var man glada över att cafékulturen ökat och att staden 
blivit livligare. Flera ansåg att en bra sida med att bo i cen-
trum är att det finns liv och evenemang.

Karlebyborna önskar sig ett högre byggnadsbestånd 
i centrum. Största delen ansåg att ett lämpligt våningstal 
är mellan 4 och 10 våningar. Upp till 23 procent av dem 
som svarat på enkäten önskade sig emellertid byggnader 
med över 10 våningar (eller så höga som möjligt). Flera av 
dem nämnde separat att det inte finns någon övre gräns. 
I flera svar önskade man att miljön ska beaktas; Karleby-
borna önskade sig högklassig och vacker arkitektur som 
passar in i landskapet. Man önskade sig även mycket en-
skilda landmärken och högre byggnader bland det befint-
liga byggnadsbeståndet. Många uttryckte sitt missnöjde 
över besvärsprocesserna och protesterna mot ett högre 
byggnadsbestånd. Endast 7 personer nämnde en övre 
gräns för antalet våningar, och endast 4 av dessa upp-
levde att 5–6 våningar borde vara den högsta tillåtna höj-
den. Endast en person upplevde att tre våningar borde 
vara den högsta tillåtna höjden på byggnader. 

Människor lockas till centrum av den mångsidiga ser-
vicen. Servicen nämndes som det viktigaste utvecklings-
objektet av 58 procent av de som svarat på enkäten. Över 
70 procent berättade att de besöker centrum på grund av 
servicen. Specialaffärerna fick beröm och man önskade 
sig även fler sådana. Till centrum kommer man dessutom 
för att besöka restauranger (61 procent besöker centrum 
på grund av dem) och caféer (52 procent), evenemang 
(56 procent) och för att tillbringa tid (33 procent). Kultur-
tjänster konsumerades av många (49 procent), men ett 

övergripande önskemål i enkäten var att det behövs or-
dentliga kulturutrymmen och en konsertsal. Det är tydligt 
att Karlebyborna saknar en stor kulturlokal i staden som 
skulle lämpa sig både för musik och konserter och för 
teater, dans och konferenser. Många som svarat på enkä-
ten nämnde även ungdomsutrymmen och beaktande av 
barn; många svarande önskade sig en inomhuslekpark, 
en modern och snygg lekpark samt olika ungdoms- och 
fritidsutrymmen. Bland servicen önskade man sig mest 
en saluhall (65 %). Man önskade sig även butiker speciali-
serade på lokala produkter. Andra butiker som nämndes 
var sportaffärer, skoaffärer, affärer som säljer barnkläder 
och andra produkter för barn, specialiserade klädbuti-
ker samt några kedjor som fortfarande saknas i Karleby. 
I svaren framkom även en tanke om ett bestående pop 
up-utrymme och överlag ett livligare bruk av olika evene-
mangsplatser, till exempel för matkioskförsäljning.

Stadens evenemangsutbud och dess mångsidighet 
fick beröm i enkäten. På toppen av önskelistan fanns över-
lägset en stadsfestival (62 procent) samt musik- och ma-
tevenemang (57 procent och 55 procent). En stadsfestival 
med varierande innehåll skulle kunna erbjuda något även 
för musik- och matintresserade. Evenemang för barn och 
hela familjen efterlystes mycket (49 procent). Bland svaren 
framkom en önskan om kvalitet, särprägel och ett lokalt 
grepp. Det framkom även en önskan om en möjlighet att 
delta, att möta människor och göra något tillsammans. 
Som den tydligaste bristen nämndes upprepade gånger 
informationen samt sammanställandet av ett omfattande 
evenemangsutbud någonstans, till exempel i en bättre 
fungerande och intelligent evenemangskalender. Evene-
mang som nämndes var Veneziaden, Europeiska mattor-
get, Mustakari in Memories, Kokkola City Run, kulturveckan 
i Yxpila, Nollapiste och Kokkocon. Evenemangen fick be-
röm, men man önskade att sådana evenemang som redan 
blivit en tradition även skulle utvecklas.

De som svarat på enkäten ställde även frågor om digita-
liseringen. Som informationskanal är printmedierna fort-
farande väldigt starka i Karleby (65 procent uppgav att de 

vill få information via dem). Bland de som svarat var sociala 
medier emellertid en lika populär kanal (65 procent). Bland 
sociala medier var Facebook och lokala Facebookgrupper 
överlägset mest populära, men man nämnde även Twitter, 
Instagram och Snapchat. Då man frågade om hurudana di-
gitala tjänster och applikationer man saknar i Karleby cen-
trum var ett öppet WLAN det svar som prioriterades högst 
bland Karlebyborna. I flera svar framkom även en önskan 
om en egen applikation i Karleby. Som innehåll för applika-
tionen önskade man sig en evenemangskalender och om-
fattande information om tjänster samt erbjudanden. Man 
önskade även digitala informationstavlor och en digikiosk 
till centrum och shoppingcentren. I enkäten framkom flera 
idéer: smidigare betalning av parkeringsavgifter, informa-
tion om historiska objekt genom en mobilapplikation, en 
laddningsplats för mobila enheter i centrum samt en appli-
kation som skulle fungera som en elektronisk anslagstavla.

I slutet av enkäten efterlyste man allmänna synpunk-
ter om utvecklingen av centrum. I kommentarerna 
framkom samma teman som hade kommit fram tidigare 
i enkäterna. De punkter som nämndes mest var snygg-
het vid Sundet och renoveringen av torget. Tomma 
affärslokaler, ovårdade tomter och förfallna fasader 
samt det faktum att staden ödeläggs om kvällarna väckte 
oro bland de som svarat på enkäten. Att belägga parke-
ringsplatserna längs Strandgatan med avgift samt överlag 
antalet gratis parkeringsplatser samt böteskulturen väckte 
diskussion. Familjer och barnfamiljer framhävdes starkt: 
inomhuslekplatser, lekplatser i centrum, lättillgänglighet i 
centrumområdet samt toaletter och barnvårdsrum, ren-
het och avgiftsfrihet. Bostadsbyggande efterlystes. Man 
önskade att fler aktörer och företagare skulle delta i eve-
nemangen, i utvecklingen av stadskulturen och i verksam-
heten. Karlebyborna efterlyser en livligare, mognare 
och starkare stadskultur. Bland svaren kritiserades även 
de rådande attityderna och bland annat besvärskulturen 
ansågs vara beklaglig. I det stora hela fick satsningarna på 
och utvecklingsarbetet för stadscentrum mycket beröm. 
Även genomförandet av själva enkäten berömdes. 
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STADSRUMMET 
OCH DESS SKIKT

I detta utvecklingsprogram redogörs för utvecklingsbe-
hoven i Karleby stadscentrum. Samtidigt presenteras 
kommande åtgärder genom olika skikt i stadsrummet. 
Stadsrummet byggs upp genom olika tjocka skikt ovan-
på varandra. Skikten omfattar allt som händer i centrum 
och den befintliga infrastrukturen, från byggande och 
boende via övergångar till stadskulturen och det elek-
troniska skiktet. 

Skikten byggs ovanpå varandra, de är olika tjocka på 
olika ställen och förhållandena mellan dem förändras på 
ett dynamiskt sätt – både vad gäller betoning och resul-
tat av utvecklingsarbetet. Syftet med detta program är 
att strukturera upp och förstå stadens olika skikt på ett 
genomgående sätt och rikta åtgärder till de olika skikten 
enligt behov; en del åtgärder kan vara tillfälliga medan 
andra är bestående. 

De olika skikten i centrum är olika tjocka på olika ställen. Till exempel längs Sundet i 

Karleby är övergångsskiktet tjockt; rummet leder besökaren framåt genom grönområden, 

förbindelser, bänkar och belysning. De övriga skikten är tunna. Salutorget är ett öppet rum 

som inte leder vidare till andra platser, men på torget finns ett tjockt skikt av stadskultur 
och aktivitet – då aktitiviten slutar är torget tomt. Köpcentret består av både byggd miljö, 

övergångar och aktivitet. Det elektroniska skiktet är i nuläget tunt överallt, men i framtiden 

kommer vi att få njuta av områden där skiktet är tjockt – till och med dominerande. Till 

exempel den virtuella verkligheten skapar förutsättningar för områden där det elektroniska 

skiktet bildar en annan konkurrerande verklighet.

Köpcentret Chydenia Chydeniusparken Salutorget Stadshuset Sundstranden

skiktet för stadskulturövergångsskiktetskiktet för den fysiska 
staden och boendet

det elektroniska skiktet
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Segelscenen i Karleby kan anses vara mittpunkten för 

stadens centrum. Scenen ligger i korsningen mellan 

Strandgatan och Fabriksgatan. Efter byggandet av 

Järnvägstorget kan man tänka att kärncentrumet 

ligger i området mellan evenemangstorget i 

Järnvägskvarteret och Salutorget. På detta område 

finns bebyggda kvarter med aktivitet året runt. 
Samtidigt förekommer även bakgårdsliknande 

skuggområden, avbrott i stadsrummet, tomma 

affärslokaler, ovårdade tomter och mycket 
ostrukturerat sus.

Å T G Ä R D E R

Att skapa tydligare roller för arbetet med att utveck-
la stadscentrumet mellan Karleby stad, Kosek och City 
Kokkola är viktigt för att arbetet ska kunna framskrida på 
ett logiskt sätt. Arbetet sker i samarbete med Visit Kok-
kola, företagarna, fastighetsägarna och en brokig skara 
andra aktörer. Målet är att utveckla stadens centrum på 
ett enhetligt sätt, att styra investeringarna och strukture-
ra verksamheten. 

Största delen av de åtgärder som 

presenteras i detta program är 

specifika och de riktas till ett visst 
skikt eller till en del av ett sådant. 

kommersiella kvarter som ska utvecklas 

kärnkvarter för handeln
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I N V Å N A R E N S  C E N T R U M
Om stadscentrum är en bra plats att bo, är det även 
en bra plats att besöka. Att öka boendet i centrum 
har en nyckelposition då det gäller att förbättra 
livskraften i centrum. Då det finns invånare i cen-
trum som använder tjänsterna och för med sig liv 
på gatorna, innebär det även att miljön är attraktiv 
för besökare och de som vill tillbringa tid i centrum. 
I Karleby består den första utmaningen av att öka 
antalet bostäder, men även andra teman som är 
viktiga för invånaren bör beaktas. Man bör även 
kunna förutse hurdan en invånare i Karleby cen-
trum är år 2030; hurdana tjänster och utrymmen 
som invånarna saknar och uppskattar.

För att skapa ett stadscentrum där man kan 
bo bör man även beakta tillgången till service. I 
enkäten till kommuninvånarna ansåg de svarande 
att närheten till service är den bästa egenskapen 
med att bo i centrum. De som svarat på enkäten 
beklagade sig även över att matbutikerna flyttar till 
områden utanför stadscentrumet och att offentliga 
tjänster såsom daghem, skolor och sjukvård ofta 
ligger längre bort.

•  Ownership vs. Access

•  Framtidens stadsbo önskar sig tillgänglighet och 
nyttjanderätt framom ägande. I enkäten ansåg man 
att ett av de största hindren för boende i centrum är 
bristen på en egen gårdsplan. I framtiden kommer 
det emellertid att räcka med att stadens invånare 
har tillgång till gårdsutrymmen och oaser som känns 
som egna och intima utrymmen (semi-private spa-
ces). Utrymmen som invånaren har rätt att använda 
men som även andra kan njuta fritt av.

•  Till exempel gemensamma bastu- och spautrym-
men, trädgårdslotter samt terrasser och grillplat-
ser på husbolagens innergårdar kommer att bli 
vanligare i städernas centrum. Även bostadspro-
duktionen i Karleby bör beakta detta.

•  Tillgången till samägda bilar, cyklar och andra fordon 
eller fordon som ägs av andra kommer att bli vanli-
gare. Det viktigaste är att trygga möjligheten att röra 
sig. Detta kan i framtiden även minska behovet av 
parkeringsplatser – även om de ännu är nödvändiga 
för nutidens invånare i Karleby centrum.

SKIKTET FÖR DEN FYSISKA 
STADEN OCH BOENDET

VISION: Stadscentrumets område är en betjänande och trivsam miljö för boende, 

uträttande av ärenden och företagande för människor i alla åldrar. Utöver det 

historiska byggnadsbeståndet omfattar området även intressant och överraskande 

arkitektur som uppfyller normerna.

Det första stadsskiktet omfattar den fysiska miljön. Det är 
frågan om ett skikt för byggande och byggnader och det 
omfattar de rum där man bor och bedriver verksamhet. 
Byggnadsbeståndet i städernas centrum blir aldrig fär-
digt. Det förs en ständig dialog mellan behovet av bygg-
verksamhet och viljan att bevara, och ibland kan det vara 
en utmaning att hitta en balans. 

Att förnya byggnadsbeståndet är emellertid ett tvång 
och en förutsättning för att staden ska utvecklas. För att 
bevara historiska byggnader och respektera miljön förut-
sätts ingen grå dussinvara – nybyggnation kan även vara 
arkitektoniskt ambitiös och intressant. 

1 .  S K I K T : 
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Å T G Ä R D E R

I Karleby centrum utgörs den största utmaningen i detta skikt av bristen 

på bostäder – och invånare som kan bo i dem. I stadens centrum 

behövs kompletterande och kompakt byggande. Under de närmaste 

åren kommer det att ske mycket i skiktet för den fysiska staden. 

Efter ett ganska långt statiskt skede kommer flera stora 
byggprojekt att inledas i Karleby centrum. Av dessa är 
Järnvägstorget antagligen det största projektet. Bygg-
nadsarbetena torde även inledas i Atomokvarteret och 
i Niemis kvarter, och det finns även andra möjligheter till 
förtätande byggande. 

Vid sidan av bostäderna bör man även svara på beho-
vet av moderna affärslokaler. I de kvarter som byggs i 
kärncentrumet kommer det att uppstå mycket kommersi-
ellt utrymme i de lägsta våningarna. Då Järnvägstorget blir 
färdigt kommer det att svara på flera brister; målet är att 
staden ska få de kulturutrymmen som man saknat och 
behövt länge. Kulturutrymmena lämpar sig för konserter, 
men även för teater, dans, konferenser och mässor.

Vid sidan av nybyggnationen bör man även fundera 
på olika sätt för kompletterande byggande; vissa bo-
stadsbyggnader i centrum kunde förses med tilläggsvå-
ningar. Att modernisera och sanera befintliga bostäder 
och affärslokaler är även viktiga åtgärder, och fastighets-
ägarna bör ta ansvar för att genomföra åtgärderna.

Det är viktigt att det finns tillräckligt med parkerings-
platser i stadscentrumet. Både de som bor och de som 
uträttar ärenden i centrum behöver lättillgängliga parke-
ringsplatser från vilka man kan röra sig vidare till fots. Å 
andra sidan bör man även undvika överdimensionering 
eftersom öppna parkeringsfält inte lämpar sig i centrum. 
I mitten av Järnvägstorgets kvarter har man preliminärt 
planerat ett parkeringshus som delvis sträcker sig under 
jorden. Parkeringshuset är lättillgängligt för till exempel 
de besökare som kör in till staden från Vasavägen och 
fortsätter till centrum till fots. Förutom parkeringshus 
behövs även parkeringsrutor för kortvarigare parkering 
längs gatorna. Det är samtidigt viktigt att granska hur 
parkeringssystemet fungerar som helhet och att se 
på frågan ur ett perspektiv som främjar kommersiell 
verksamhet. 

1.  Utbyggnad av 
järnvägstorget

2.  Utbyggnad av   
Niemis tomt

3.  Utbyggnad av 
Atomokvarteret

4.  Idrottsgården-Arenan 
samt den svenska 
skolan 

*   Möjligheter till 
kompletterande 
byggande

S Å L L  A V  N O R M E R
Med ett såll av normer (fi. normiseula, Puustinen, 
2010) avses det system av normer som reglerar bo-
ende och byggnation, det vill säga ett enormt antal 
lagar, förordningar, bestämmelser och standarder, 
rekommendationer och system för produktgodkän-
nande, kvalitet, miljö och kompetens samt certifikat 
och anvisningar. Regleringen berör hela boendefältet 
och bostadsproduktionscykeln: planering av markan-
vändningen och levnadsmiljöns kvalitet, byggande, 
bostadsbyggnadernas och lägenheternas kvalitet, 
administrationsformer, fastighets- och aktiehandel, 
finansieringsformer och beskattning i olika skeden 

osv. Alla dessa faktorer påverkar även varandra med 
invecklade kopplingar som går kors och tvärs. Proces-
sen med att lätta på regleringen har varit långsam och 
viljan att hålla sig till reglerna är även en mentalitet: 
man vill helst inte handla emot normerna eller utan 
dem. Normsållet innebär även att den tunga proces-
sen och bland annat den omfattande besvärsrätten 
inte släpper igenom ”klumpar” genom sållet. Städerna 
blir homogena. Bostadsproduktionen och nybyggna-
tionen består av försiktig dussinvara. I Karleby kunde 
man fundera på handlingsmodeller som gör att man 
kan förbise normerna eller förstora hålen i sållet
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Helpdesk för 
evenemangs-
arrangörer 

Varumärkesbildning 
för stadscentrum 
och inledande av 
varumärkesarbetsgruppens 
verksamhet 

Utarbetande av 
en kulturplan

Öppet WLAN till 
Karleby centrum 

Köpmännens 
temaår om sociala 
medier 2017 QR-koder för bl.a. 

historiska objekt i 
centrum 

Utarbetande av ett 
digitalt program 
för stadsskiktet 

Interaktiv 
evenemangs-
kalender 

Namngivning av 
handelskvarteren 

Bestående pop up
-utrymmen 

Förstärkande av 
samarbetet och 
informationsflödet 
mellan företagarna 

Förtydligande av 
utvecklingsarbetet 
i stadscentrum 

Kartläggning av 
fastighetsägarna 
till affärslokalerna 
och inledande av 
samarbete 

Inledande av 
skyltarbetsgruppens 
verksamhet 

Utvärdering av 
parkeringssystemet 
ur ett 
handelsfrämjande 
perspektiv 

Markering av infarterna 
till staden 

1.1  Konkurrensutsättning 
av belysningsplan

1.2.  Genomförande av 
belysningsplan 

Utbyggnad av 
stadscentrum i 
riktning mot Kosila 

Planering och byggande 
av en lekparksoas i 
stadscentrum 

Uppdatering av 
planen för Salutorget 

Ombyggnad av Strandgatan 
till boulevard 

T I D T A V E L L  F Ö R  Å T G Ä R D E N

2016 2017 2018 2019 2020

   Citygrönt och dess 
året runt-möjligheter 
samt planering av nya 
stadsgrönområden och 
-former 

   Utveckling av   
centrum för cyklister 

    Storgatans profil 
som historisk 
handelsgata 

   Mångsidigare mix  
av specialaffärer 
och -tjänster 

   Andel till 
konsten 

   Chydenius parkets 
användningen som 
stadens vardagsrum

   Bättre ibruktagande  
av magasingården 
längs Långbrogatan och 
innergården till Prests hus 

   Aktiv dialog mellan 
arrangörsparterna, företagen 
och kommuninvånarna 

Karleby fyller 400 år

skiktet för stadskulturövergångsskiktetskiktet för den fysiska 
staden och boendet

det elektroniska skiktet fortlöpande
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ÖVERGÅNGSSKIKTET
VISION: Stadens centrum är en strukturerad helhet utan skuggområden och 

bakgårdsliknande områden. En urban miljö lockar människorna att förflytta sig från 
en plats till en annan och uppfyller vid varje hörn de förväntningar som skapas av 

den lockande fasaden eller gaturummet. 

2 .  S K I K T : 

I stadens andra skikt står fotgängaren i centrum. Fot-
gängarens perspektiv är det mest relevanta perspektivet 
då man upplever stadscentrumet. Stadsmiljön är sällan 
statisk utan den leder fotgängaren från en plats till en 
annan. I övergångsskiktet framhävs även s.k. skuggområ-
den i stadscentrumet, områden där stadsmiljön av en el-
ler annan orsak verkar stanna upp eller sluta. Övergångs-
skiktet kan även lappa till skuggområden med tillfälliga 
lösningar, såsom planteringar och tillfälliga fasader. 

Det andra skiktet består av citygrönt, belysning, skyl-
tar, prydlighet och lättillgänglighet. I detta skikt ingår alla 
de faktorer som leder oss genom fysiska konstruktio-
ner eller avsaknaden av sådana. En välplanerad helhet 
där man beaktar alla faktorer skapar förbindelser mitt i 
stadsstrukturen och leder fotgängaren från en plats till 
en annan. I bästa fall binder den samman självständiga 
verksamhetsområden och får stadsrummet att kännas 
strukturerat och enhetligt. En del av styrningen av fot-

gängaren är osynlig och diskret. Fotgängaren är nödvän-
digtvis inte medveten om att man styrs i en viss riktning 
med avsikt och att även ens blick styrs. Samtidigt fram-
kommer övergångsskiktet konkret i form av skyltar som 
guidar till exempel bilisterna till stadscentrumet och ger 
fotgängaren information om det omgivande rummet och 
dess möjligheter.

Övergångsskiktet skapar även trivsel i stadsrummet. 
Det är viktigt att stadsrummet inte känns som att det 
inte är meningen att man ska gå där. Till exempel breda 
körfiler och raka och enhetliga fasader skapar en bullrig 
och hård miljö för fotgängaren. Belysningen spelar en allt 
större roll för trivseln i centrum och för att övergångarna 
ska ske sömlöst. Vid sidan av citygrönt är även andra ur-
bana oaser faktorer som förbättrar trivseln. Sådana oaser 
är till exempel gatu- och väggmålningar och stadskonst, 
utan att glömma rastplatser och bänkar som skapar en 
rytm i hur människor rör sig i centrum.  

N A T I O N E L L  S T A D S P A R K
Avsikten med nationella stadsparker är att bevara 
stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som ett 
vidsträckt och sammanhållet område – som ett var-
dagsrum för stadsborna. Nationella stadsparker är 
en del av stadsplanering och -byggande som sker 
på ett hållbart sätt.

Vid sitt möte 8.6.2015 beslutade stadsstyrelsen 
i Karleby att beställa en förutredning om en natio-
nell stadspark i Karleby. En sådan förutredning är en 
förutsättning för att man ska kunna ansöka om att 
grunda en stadspark. En nationell stadsparksstatus 
skulle påverka näringslivet, boendet och invånarnas 
välmående. En nationell stadspark ses som en möj-
lighet att utveckla centrumområdet, området längs 

Sundet samt skärgårds- och havsområdet som ett 
enhetligt område. I diskussionerna har det i synner-
het framkommit en tanke om att skapa ett levande 
centrum, anlägga flexibla och enhetliga gång- och 
cykelleder och skapa tydligt skyltade leder som är 
intressanta för turister samt att göra kultur-, bygg-
nads- och naturhistorien levande och synlig.

Beslutet om grundandet av en nationell stads-
park fattas av miljöministeriet. Det preliminära 
granskningsområdet har omfattat Tankar, Renö, 
Natura 2000-området utanför Karleby, Harrbådans 
fyrområde, Sandstrands villaområde, Sundsmyn-
ningen, Neristan, salutorget och Tallåsen.
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Historisk handelsgata

Boulevard

Salutorget

Galleriringen

Torggatan

Innergårdarna längs långbrogatan

Zon för utrymmeskrävande handel

Järnvägstorget

Promenadcentrum

Kosilaförbindelsen

Kulturpassage
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F Ö R T Y D L I G A N D E 
O C H  F Ö R S T Ä R K A N D E 

A V  P R O F I L E R

Denna förteckning består av profilerade axelsystem i Karleby centrums 
område. Kärncentrumet kan huvudsakligen anses ligga i området mellan 

Salutorget och det kommande evenemangstorget på Järnvägstorget.

HISTORISK HANDELSGATA  
Storgatan profileras som en his-
torisk handelsgata genom skyltar, 
fasader och styling. Den historiska 
handelsgatan förenar Neristan med 
centrum. Tydliga skyltar och dekora-
tioner leder alltid fotgängarna från 
den gamla järnvägsstationen via 
Mannerheimplatsen till trähusstads-
delen Neristan där handelsgatans 
profil sakta försvinner och ersätts av 
ett historiskt bostadsområde. Neris-
tanområdets attraktionskraft ökar 
tack vare intressant service, även 
som shoppingplats och turistmål.

BOULEVARD 
Strandgatan byggs om till en park-
gata så att körfilen blir smalare 
och ger plats för fotgängare. Mel-
lan trottoaren och körfilen anläggs 

ett stenbelagt fält som ger plats 
för parkering och som struktureras 
med hjälp av lindar och belysning. 
I ombyggnaden av Strandgatan be-
aktas även en möjlighet att röra sig 
genom Chydeniusparken till Storga-
tan. Den sida av Chydeniusparken 
som vetter mot Strandgatan öppnas 
via en bred trappa och en scen och 
erbjuder även en utmärkt möjlighet 
att arrangera evenemang. På så sätt 
stöder man även ibruktagandet av 
parken som stadens vardagsrum.

SALUTORGET 
Renoveringen av Salutorget är ett 
omfattande och viktigt projekt när 
det gäller att skapa struktur i centrum 
och balansera tyngdpunkterna. Salu-
torgets roll som café- och lunchplats 
kommer att förstärkas. Samtidigt be-

aktas även vikten av torghandeln och 
tillgången till lokala produkter. Efter 
att båten togs bort från torget har 
det saknats ett landmärke, och ett 
eventuellt ansiktslyft kunde ske ge-
nom båtbodsmagasinen. Vid torgs-
tranden skulle man kunna bygga 
några rödmålade båtbodar där man 
kunde ha café- och hantverksverk-
samhet. Runt bodarna kunde man 
även bygga upp en julmarknad.

Salutorget sitter ihop med kärn-
centrum, men korsningen mellan 
Torggatan och Strandgatan har visat 
sig vara ett problem och dess ostruk-
turerade karaktär är ett bra exempel 
på ett avbrott i stadsrummet. Planen 
för Salutorget beaktar även området 
mot Sundet och Strandgatan, mot 
vilket Salutorget kommer att fortsät-
ta. Korsningen kommer att bilda en 

sömlös fortsättningsled från Salu-
torget till Strandgatan. De ändringar 
som kommer att göras vid det nu-
varande området för taxihållplatsen 
beaktar även behovet av utrymmet 
på efternatten; i nuläget används 
området av människor som kommer 
till och från nattklubbarna och väntar 
på taxi. I nuläget är den öppna kors-
ningen även en säkerhetsrisk.

GALLERIRINGEN 
Med galleriringen hänvisas till ett 
takbelagt promenadstråk i Karleby 
centrum. Då Niemis tomt bebyggs 
kommer man att kunna gå längs en 
takbelagd galleripassage som even-
tuellt även kommer att ha en in-
gång till museigården. Galleriringen 
går från köpcentret Anttila Center 
genom Niemis tomt till Maximipas-
sagen, varifrån man kan fortsätta 
genom Mediakulma till Chydenia. I 
köpcentret Chydenia kan man gå in-
omhus ända till biblioteket, och via 
biblioteket kan man även gå tillbaka 
till Anttila Centers fastighet. Längs 
stråket hamnar man att lämna det 
takbelagda utrymmet endast då 
man går över vägen. Galleripassa-
genätet är planerat så att det även 
kommer att fortsätta till det nya 
Järnvägstorgets kvarter.

TORGGATAN 
Längs Torggatan öppnar sig en 
vacker vy mot stadsteatern. Torgga-

tan präglas av många problem med 
stadsrummet trots att gatan har alla 
förutsättningar att bli ett trivsamt 
och intressant stråk. Den ruggiga 
och bakgårdsliknande korsningen 
mellan Torggatan och Strandgatan 
förnyas som en del av upprustning-
en av Salutorget och Strandgatan. 
Längs gatan finns fin arkitektur 
(Mannerheimplatsen, Rådhuset, So-
cietetshuset, Gamlakarleby stads-
kyrka) men omgivningen lockar inte 
till promenader i nuläget. Trottoa-
rerna är smala och stensättningarna 
höga ända från Salutorget fram till 
Gustaf Adolfsgatan.

INNERGÅRDARNA LÄNGS 
LÅNGBROGATAN 
Staden ger löften och bakom hörnet 
gömmer sig i bästa fall något som 
uppfyller löftet. Så är fallet till exem-
pel vid museigården som i synnerhet 
på sommaren är liten och intim oas i 
stadens hjärta. Även gårdsplanen till 
Roos hus håller snabbt på att bli en 
evenemangsplats och den fungerar 
i dag bland annat som centrum för 
Städdagen. Även de magasin som 
finns på innergården i Halonens 
kvarter höjer sin profil som viste 
för kreativa branschers arbetsrum, 
och magasingården har en poten-
tial att bli en urban oas. Den tradi-
tionella innergården vid Prests hus 
har efter en paus fått nytt liv, och 
en trivsam terrass och passage till 

Chydeniusparken skulle skapa goda 
förutsättningar att utnyttja inner-
gården i större utsträckning än nu. 
Byggnaden är en arkitektonisk pärla 
från sin tid och de långa banden av 
fönster borde utnyttjas av intressan-
ta företag. I nuläget finns det mycket 
tomma affärslokaler i Prests hus. 
 
ZONEN FÖR 
UTRYMMESKRÄVANDE HANDEL 
Området längs Fabriksgatan från 
segelscenen fram till klocktornet be-
står av ett område för större affärer. 
Den rutt som startar från Halpa-Hal-
li och fortsätter till Kallentoris, Iskus 
och gamla Citymarkets fastighet 
skapar förutsättningar för större ak-
törers etablering. Området konkur-
rerar om samma aktörer med Hei-
nolasvängen. Även Hagströms hörn 
med sina fabrikslokaler ansluter till 
denna axel och det finns även plats 
för offentliga aktörer.

JÄRNVÄGSTORGET 
Det omfattande byggprojektet Järn-
vägstorget för med sig efterlängtade 
lokaler till staden och flyttar tyngd-
punkten i centrum i riktning mot Väs-
tra parken, och öppnar en möjlighet 
att även utveckla Lyceumkvarteret 
och Tullpackhusets område. Järn-
vägstorgets kvarter är det sista obe-
byggda området i det kommersiella 
kärncentrumet i Karleby. Bebyggan-
det av kvarteret för med sig mycket 
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efterlängtade kulturutrymmen för 
konserter, teater och konferenser. 
Bristen på sådana utrymmen har 
varit en svaghet för staden. Förutom 
bostäder och kulturutrymmen kom-
mer Järnvägstorget även att omfatta 
nya affärslokaler, och området mel-
lan Anttila Center och Järnvägstor-
get byggs till ett evenemangstorg 
som består av ett uppvärmt och 
delvis takbelagt gaturum. I mitten 
av Järnvägstorget, som byggs som 
ett slutet kvarter, kommer det att 
finnas parkeringsutrymme som är 
lättillgängligt för bilister som kör in 
till staden från Vasavägen. Innergår-
den kunde potentiellt vara en urban 
oas där man i stället för grönområ-
den satsar på gatukonst och andra 
former av stadskonst. Förnyelsen av 
Järnvägstorget är oundviklig och den 
skapar struktur och mer samman-
hållenhet i stadscentrum.

KULTURPASSAGEN 
Med kulturpassagen avses en över-
gång som börjar från landskapsbib-
lioteket och går via Järnvägstorget 

och Västra parken till Stadsteatern. 
Då Järnvägstorget renoveras kom-
mer denna rutt att gå genom rele-
vanta kulturplatser och den kan pro-
fileras till exempel med en enhetlig 
belysningsplan och genom att skapa 
portar till det elektroniska skiktet. 
Genom det elektroniska skiktet kan 
till exempel en evenemangskalen-
der berätta om vad som händer i 
kulturpassagens område.

PROMENADCENTRUM 
Promenadområdet från segelsce-
nen upp längs Fabriksgatan har re-
dan länge varit centrumets hjärta. 
Promenadcentrum har dekorerats 
fint med sommarblommor och be-
stående planteringar och träd, och 
miljön är även i övrigt lockande och 
trivsam. Promenadcentrum utvid-
gas ända till Västra parkens hörn, 
och vid segelscenen bildas som 
motvikt ett evenemangstorg mellan 
Järnvägstorget och Anttila Center. 
Evenemangstorget betjänar som 
mötesplats och kulturrum.

KOSILAFÖRBINDELSEN 
Kosilas tomt binds samman med 
stadscentrumet med hjälp av under-
farter. Ute i världen finns det exem-
pel på underfarter som inte känns 
som sådana. Ett tillräckligt brett ut-
rymme med belysning kan fungera 
som en fortsättning på ett takbelagt 
stadsrum. Rutten är viktig eftersom 
den binder samman Kosilaområdet 
som håller på att utvecklas och på så 
sätt även Heinolasvängen med fot-
gängarens centrum. I nuläget ligger 
områdena löst från varandra efter-
som rutterna är långa och övergång-
en ofta sker med bil. Kosilas tomt lig-
ger intill Chydenia – avståndet känns 
emellertid längre eftersom järnvägen 
ligger emellan. Genom en underfart 
är det även möjligt att få ny använd-
ning för de arkitektoniskt vackra 
VR-magasinen. 

Ö V R I G A  Å T G Ä R D E R

En fråga som bör förenhetligas är skyltningen. Skyltar-
betsgruppen kommer att i samarbete med en grafiker 
planera skyltar för centrum. Skyltarnas utseende och pla-
cering bör övervägas noggrant. Skyltar behövs för att på 
ett bättre sätt guida människorna i stadsrummet. Även 
markeringen av infarterna till staden är bristfällig i 
nuläget; då man närmar sig Karleby från norr ser man 
”centrum”-skyltar redan i Lochteå och Kelviå. Skyltningen 
från huvudlederna borde vara entydig och tydlig in till 
stadens centrum. Resenärer kunde även styras till sta-
dens centrum genom reklamskyltar längs riksvägarna. 
En förutsättning för en sådan marknadsföring är emel-
lertid att det finns ett enhetligt varumärke och en visuell 
framtoning för staden. Skyltarbetsgruppen tar även ställ-
ning till skyltar på parkeringsområdena som är viktiga 
för dem som besöker staden.

Att utarbeta en belysningsplan och genomföra den 
i etapper fram till år 2020 är en viktig åtgärd. En belys-
ningsplan är av största vikt för att skapa ett strukturerat 
stadsrum, för markeringen av rutter samt för trivseln 
och säkerheten. I stadsrummet har den en stor betydel-
se och målet är att få till stånd en enhetlig, strukturerad 
och funktionell helhet. Planen beaktar belysningen både 
längs gator och rutter samt vid historiska och på annat 
sätt intressanta objekt och byggnader som eventuellt 
borde förses med bestående specialbelysning.

Karleby har ofta fått beröm för sina fina sommarblom-
mor och trädgårdsavdelningens även i övrigt exemplaris-
ka arbete. Det finns fortfarande inte för mycket citygrönt 
och i fortsättningen bör man även beakta att det finns 
citygrönt året runt. Även ny slags grönarkitektur och 
nya platser för grönplanteringar som avviker från de tra-
ditionella platserna (såsom gröntak och -väggar) bör 
övervägas. Även en mycket efterlängtad, modern och 
mångsidig lekpark planeras endera på en ny plats till ex-
empel i närheten av Salutorget eller genom att uppdate-
ra en befintlig lekpark i Västra parken eller i Fredsparken 
i närheten av Halpa-Halli.

Avsikten är dessutom att öka de takbelagda utrym-
mena i centrumområdet. Genom takbelagda gatuavsnitt, 
innergårdar och galleripassager skulle utomhusutrym-
men lämpa sig bättre för året runt-bruk. Med de inbespa-
ringar i vinterunderhåll som uppstår kan man inom några 
år täcka kostnaderna för taket. Å andra sidan bör man 
fästa särskild uppmärksamhet vid vinterunderhållet i 
fortsättningen. Detta är även en tillgänglighetsfråga och 
en faktor som ökar säkerheten. Även tillgängligheten 
bör beaktas bättre. Det samma gäller hjälpmedels- och 
barnvagnsvänliga rutter, som bör bli fler. Tillgänglighets-
temat omfattar även bättre beaktande av alla slags sätt 
att röra sig, till exempel med cykel. 
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Att skapa ett varumärke för stadscentrumet är viktigt 
med tanke på marknadsföringen och stadens välkändhet. 
En eventuell linje för varumärkesarbetet är att hänvisa till 
det kommersiella kärncentrumet som Karleby handels-
kvarter. Handelskvarteren skulle omfatta stadscentrum-
ets område på ett flexibelt sätt och samla både köpecen-
trumkvarteren och de mindre butikerna, utan att skilja 
dem åt i onödan. I handelskvarteren förenas även Karle-
bys historia som centrum för handeln och tjärborgarnas 
stad. I denna berättelse kan man även tillföra en mix av 
betjänande och mångsidiga specialaffärer. Som en 
del av varumärket lyfter man även fram den bästa ser-
vicens centrum där beaktandet av kunden är på topp 
och där man även framhäver områdets två- och flersprå-
kighet. Centrumkvarteren namnges och kvarteren kan 
ha en egen berättelse som grundar sig på aktiviteterna 
eller på historien. Man vill bygga upp en stark historia 
för handelskvarteren som berättar både om nutiden, det 
förgångna och framtiden.

Stadens centrum lever med sina företagare. Om 
det inte finns tillräckligt med intressanta kommersiella 
tjänster i centrum är alla andra åtgärder för att skapa 
liv i centrum konstgjord andning. Man vill stöda eta-
bleringen av specialaffärer i centrum på många sätt. 
En åtgärd är bestående pop up-utrymmen i stadens 
centrum där olika aktörer kan testa på att vara butiks-
företagare med låg risk. Förutom genom varumärkesar-
betet vill man också öka stadens attraktionskraft genom 
andra faktorer. Skyltningen beaktar även kommersiella 
aktörer och om möjligt deltar företagen även i att skapa 
en enhetlig visuell framtoning samt i olika temaevene-
mang eller -veckor. Redan våren 2016 provade man på 
gemensamma ”Långa dagar” bland företagarna i cen-
trum. Under dessa dagar höll butikerna sina dörrar öpp-
na längre den första lördagen i månaden och var tredje 
torsdag. Inom detaljhandeln genomgår man hur som 
helst stora förändringar och även småbutikerna måste 
anpassa sig till att den livligaste konsumtionen betonas 

SKIKTET FÖR STADSKULTUR OCH 
KOMMERSIELL VERKSAMHET
VISION: I handelskvarteren i Karleby centrum betjänar den mest intressanta 

koncentrationen av specialaffärer och -tjänster i norra Finland. Av denna orsak vill 
turisterna gärna uppleva det urbana livet i Karleby. Stadskulturen är rik, glädjande 

och mångfaldig. Det händer i Karleby centrum.

3 .  S K I K T : 

Med skiktet för stadskultur avses det skikt som omfattas 
av aktörer och verksamhet samt handel och tjänster. De 
företag och företagare som är verksamma i centrum-
området (i en bestående butik eller tillfälligt), invånarna, 
sammanslutningarna och föreningarna, evenemangen, 
turisterna, restaurangerna och caféerna skapar tillsam-
mans ett skikt för en levande stadskultur.

Detta skikt genomgår som bäst stora förändringar. 
Stadskulturen blir evenemangsbetonad och serviceskik-
tet blir tjockare och får en allt viktigare ställning. Pop 
up-kulturen och nya typer av evenemang, såsom Restau-
rangdagen, dikterar om handlingssätten för företagarna. 
Skaran av aktörer blir mångsidigare och affärsverksam-

heten kan grunda sig på olika positiva ”jippon” med vil-
ka man deltar i olika evenemang. Samtidigt kommer den 
minskade regleringen att förändra konsumtionsvanorna 
under de närmaste åren; till exempel måste butiker an-
passa sig till nya öppettider då konsumentströmmarna 
allt mer kommer att koncentreras till kvällar och till ex-
empel söndagar. Även förändringar i alkohollagstiftning-
en och den ökande mattrenden kommer att förändra 
stadsbilden och människornas vanor när det gäller res-
taurangtjänster. Karleby kan gott och väl titulera sig som 
en stad med god service där aktörernas vetskap om var-
andra är på topp och där man kan erbjuda olika konsu-
mentanpassade servicehelheter.  

Å T G Ä R D E R
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till kvällar och veckoslut. Butiksägarna i Karleby bör även 
förbereda sig på att näthandelns betydelse ökar.

En konkret utmaning är också dialogen. Samarbetet 
mellan Kosek, Karleby stad, företagarna och andra aktörer 
måste utvecklas – liksom även spridningen av information, 
vilket tidvis har varit en utmaning. Det är svårt att hitta 
verktyg för en gemensam kommunikation – i synnerhet då 
det vore önskvärt med en dialog där arrangörerna får di-
rekt respons från företagarna och informationen förmed-
las i båda riktningarna. Ett alternativ som kunde förbättra 
dialogen skulle vara att grunda en förening för företagen 
i centrum (även för andra aktörer, såsom evenemangs-
producenter, föreningar osv.), genom vilken informationen 
skulle spridas i olika riktningar. Dialogen är även viktig för 
att uppnå en gemensam målbild. I dagens läge bör de 
utvecklande parterna och förtroendepersonerna delta i 
dialogen och föra diskussioner med kommuninvånarna 
och andra aktörer. En kanal för en sådan diskussion i ut-
vecklande anda är sociala medier. Facebookgruppen Lisää 
Kaupunkia Kokkolaan är ett exempel på detta, men även 
traditionella kanaler såsom radio- och printmedier och in-
sändare fungerar fortfarande. Det är viktigt att aktörerna 
och kommuninvånarna upplever att de har blivit hörda 
och att de fått svar på frågor som oroar dem.

Evenemangen är en viktig del av livskraften i stadscen-
trumet och evenemangens betydelse kommer att öka 
inom den närmaste framtiden. Under de senaste åren 
har man redan kunnat se att evenemangsbetonad verk-
samhet har ökat. Den offentliga sektorns resurser för 
evenemang är emellertid begränsade och det håller på 
att ske en övergång till en kultur där en offentlig aktör 
stöder arrangören. En helpdesk för evenemangsar-
rangörer kunde vara ett verktyg genom vilket arrangö-

ren direkt skulle få information om finansiering. Genom 
en custom-tjänst kunde man få hjälp med planeringen 
och marknadsföringen av ett evenemang samt med till-
ståndsförfarandet. För att man ska kunna ansöka om 
finansiering och stöd från till exempel staden eller turis-
men krävs strukturering. Olika aktörer har nämligen olika 
resurser och olika intressen i fråga om evenemang som 
ska ordnas och stödas. Vid en helpdesk kunde detta ske 
koncentrerat. Vid helpdesken kunde man även få en för-
teckning över alternativ till evenemangsplatser samt 
information om till exempel utformningsmöjligheterna i 
området. På detta sätt kunde parker och andra stads-
rum (bl.a. Västra parken) bättre tas i bruk som evene-
mangsplatser i samarbete med aktörerna.

Målet är att utarbeta Finlands första kulturplan. 
Kulturplanen skulle fungera som en förteckning över 
befintliga kulturmål som ansluts till geografisk infor-
mation. En kulturplan kan även användas som ett pla-
neringsverktyg för att söka platser för till exempel urban 
konst som kan bestå av väggmålningar, stadskonstverk 
eller tillfälliga konstverk eller evenemang. Även de evene-
mangsplatser som ingår i evenemangsarrangörens hel-
pdesk ingår som objekt i kulturplaneringen. Möjligheten 
att projektera kulturplansarbetet kartläggs.

Stadskonstens roll som attraktionsfaktor är viktig 
och man bör undersöka platser, samarbetsformer och 
finansiering för att införa mer stadskonst i centrum. Möj-
ligheten att använda en praxis för en konstandel kunde 
undersökas i Karleby. Detta innebär att till exempel en 
procent av priset på nya investeringar används för konst 
eller kultur. Objekten kan vara bestående eller tillfälliga – 
man överväger till exempel att skapa ett ljuskonstverk vid 
byggarbetsplatsen på Järnvägstorget. Man bör även tillfö-

ra synergi och samarbete mellan olika aktörer, till ex-
empel en helhet där Nordiska konstskolan, Karleby bild-
konstskola för barn och unga samt Karleby stad förbinder 
sig att ta emot en konstnär till staden under en termin. I 
arbetet skulle det ingå att skapa ett stadskonstverk för 
staden, att skapa ett konstverk i samarbete med elever 
i bildkonstskolan för barn och unga samt att handleda 
studerande vid Nordiska konstskolan att skapa till exem-
pel en stadsinstallation. En läroinrättning kunde varje vår 
förbinda sig att skapa ett konstverk för sommaren i till 
exempel Chydeniusparken. Detta kunde bli en tradition 
som stadsborna ivrigt väntar på varje vår. Samtidigt skulle 
det lyfta skolans profil och öka dess välkändhet. 

Det finns mycket att göra för att skapa ett mera att-
raktivt och lättillgängligt stadscentrum ur turisternas 

perspektiv. Förutom varumärkesarbete och marknads-
föring är det även viktigt att utveckla intressanta be-
söksmål och informera mer om dem. I framtiden kom-
mer man till handelskvarteren i Karleby för att shoppa, 
övernatta, äta och dricka. Barnfamiljerna är intresserade 
av en lekpark i centrumområdet eller en lekplats och ett 
barnvårdsrum inne i köpcentret. Innehållen samman-
ställs och utvecklas även i övrigt genom temat ”Barnens 
Karleby” där man utöver befintliga mål även kartlägger 
möjligheten av ett mera attraktivt familjemål. För de sto-
ra åldersklasserna har stora kulturevenemang och må 
bra-tjänster en nyckelposition. 
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DET ELEKTRONISKA SKIKTET
VISION: Det elektroniska skiktet i centrum är strukturerat och omfattar tjänster, företag, 

evenemang, aktörer och behov hos invånare och turister. Det har ett tilläggsvärde för 

användarna och ett kommersiellt tilläggsvärde för företagen. Det elektroniska skiktet 

kan nås med en mobil enhet, dator eller genom elektroniska UBI-punkter.

4 .  S K I K T : 

Det elektroniska skiktet är nödvändigtvis inte synligt då man rör 
sig i stadsmiljön. Skiktet kan nås med olika hjälpmedel; egen 
mobilutrustning, virtuella glasögon, UBI-tavlor eller elektroniska 
reklamtavlor fungerar som portar till stadens elektroniska skikt. 
Enligt målbilden omfattar det elektroniska skiktet hela centrum 
och alla dess aktörer och evenemang. I det här skedet är det 
emellertid svårt att säga vilket eller vilka plattformar som kom-
mer att få herraväldet över det digitala stadsrummet. Det är en 
utmaning för kommunerna och företagarna att kunna fatta be-
slut om vilken serviceleverantör man ska satsa på. Att till exem-
pel utveckla en egen applikation eller en annan slags plattform 
är riskfyllt och dyrt. Applikationen kan i värsta fall vara föråldrad 
eller på annat sätt irrelevant redan då den blir färdig. De största 
serviceleverantörerna av det elektroniska stadsskiktet kommer 
att klarna under de närmaste åren, men samtidigt borde man 
absolut delta i utvecklingen redan nu.

För tillfället är det elektroniska skiktet i Karleby centrum 
ostrukturerat och förvirrande. Plattformarna överlappar var-
andra och det råder ett överutbud, en brist på applikationer 
och en ovetskap om vilka kanaler som kommer att bära även 
i framtiden. En del av tjänsterna och evenemangen kan hit-
tas, medan det inte finns ett spår av andra. Den största och 
viktigaste åtgärden är att förstå det elektroniska skiktet och 
hur viktigt det är. Man borde veta vad man kan uppnå med 
hjälp av skiktet och hitta en målbild för hur skiktet kunde 
struktureras och utvecklas. Det är även tydligt att det råder 
brist på kunnande bland företagarna och andra aktörer 
samt att till exempel printmedierna fortsättningsvis är starka 
i regionen. Man kan inte alltid se behovet av digitalisering. 

Att förstå det elektroniska stadsskiktet och gestalta ett ide-
altillstånd är den viktigaste åtgärden i digitaliseringen av 
stadscentrum. I Mellersta Österbotten befinner sig digitalise-
ringen i ett tidigt skede och det är väldigt viktigt att förstärka 
förståelsen för temat och dess möjligheter för att man ska 
kunna förstå och motivera satsningen på digitaliseringen. År 
2017 inleds ”köpmännens temaår för sociala medier” under 
vilket man ordnar rådgivning i användningen av sociala medi-
er och annan digital närvaro och dess möjligheter.

Ett konkret behov är att införa ett öppet WLAN-nät i 
Karleby centrum. Det lönar sig även att överväga laddnings-
punkter för mobilutrustning i stadens centrum. I samband 
med dessa kunde det även finnas olika digikiosker där man 
kan använda pekplattor eller UBI-tavlor. På dessa kunde 
man informera om tjänster, evenemang och erbjudanden i 
Karleby. Digikioskerna kunde även erbjuda rådgivning i olika 
innehåll som finns på de egna mobila enheterna.

I enkäten till kommuninvånarna framkom även ett behov av 
en ordentlig evenemangskalender. Det finns ett behov av en in-
telligent, digital och täckande evenemangskalender. Den borde 
vara lätt att hitta på flera olika sätt och den borde även kom-
municera med sociala medier så att arrangören till exempel lätt 

kan länka sitt eget Facebookevenemang till kalendern och dela 
evenemangskalendern på sociala medier med ett klick.

Det digitala innehållet bör göras mera täckande. Det bor-
de till exempel finnas mer innehåll om stadsmiljön på Google 
Maps, och huvudansvaret för detta tillfaller aktörerna själva. 
Om Karleby stadscentrum skapar en egen digital närvaro till 
exempel i form av en webbplats eller en applikation efter va-
rumärkesarbetet, måste man också kunna hitta innehåll. Att 
handleda aktörerna i detta samt att förstå vikten av kontinuitet 
och regelbundenhet är viktiga åtgärder. När det gäller Google 
Maps borde man även överväga rådgivning som riktas specifikt 
till sådana företag som inte syns i tjänsten i nuläget. Att ansluta 
QR-koder till historiskt eller på annat sätt intressanta objekt är 
en metod som kan användas för att stöda berättandet.

Det är möjligt att skapa ett projekt kring uppbyggandet och 
kompletterandet av en elektronisk stadsrundtur. Inom projek-
tet för en elektronisk stadsrundtur kan man fundera på omfatt-
ningen av det digitala innehållet och skapa handlingssätt som 
stöder digitaliseringen för alla olika aktörer samt stadens och 
stadscentrumets enhetliga och sammanhållna närvaro på digi-
tala servrar. Projektet kunde även stöda innehållsproduktionen 
och erbjuda information och verktyg för aktörerna.  

Å T G Ä R D E R
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ÅTGÄRDSKORTER    ÅTGÄRD – TIDTABELL – AKTÖR  (D = digital / P = projekt)

Förtydligande av utvecklingsarbetet 
i stadscentrum 

– hösten 2016 – 

Karleby stad / KOSEK / City Kokkola 

Planering och byggande av en 
lekparksoas i stadscentrum 

– fram till 2019 – 

Karleby stad 

Utvärdering av parkeringssystemet ur 
ett handelsfrämjande perspektiv 

– hösten 2016 – 

Karleby stad / företagarna

Ombyggnad av Strandgatan 
till boulevard 

– våren/sommaren 2017 – 

Karleby stad 

Markering av infarterna till staden 

– hösten 2016 – 

Karleby stad / skyltarbetsgruppen

Utbyggnad av stadscentrum i 
riktning mot Kosila 

– inleds 2020 – 

Karleby stad / planläggningen

1.2. Genomförande av belysningsplan 

– fram till 2020 – 

Karleby stad 

Chydenius parkets användningen   
som stadens vardagsrum 

– fortlöpande – 

City Kokkola / evenemangsarrangörer / 
evenemangsarrangörens helpdesk

Kartläggning av fastighetsägarna 
till affärslokalerna och inledande 
av samarbete 

– hösten 2016 – 

KOSEK / fastighetsägarna 

Uppdatering av planen för Salutorget 

– 2018 – 

Karleby stad 

Inledande av skyltarbetsgruppens 
verksamhet 

– hösten 2016 – 

KOSEK / museo / City Kokkola

Storgatans profil som historisk 
handelsgata 

– fortlöpande – 

City Kokkola / Karleby stad / 
företagarna / museet / skyltarbetsgruppen 

1.1  Konkurrensutsättning av  
belysningsplan

– hösten 2016 – 

City Kokkola / Karleby stad (P)

Bättre ibruktagande av magasingården 
längs Långbrogatan och innergården 
till Prests hus 

– fortlöpande –

fastighetsägarna / hyresgästerna / evenemangs- 
arrangörer / evenemangsarrangörens helpdesk

Citygrönt och dess året runt-möjligheter 
samt planering av nya stadsgrönområden 
och -former 

– fortlöpande – 

Karleby stad / City Kokkola / eventuell konsult

Utveckling av centrum för cyklister 

– fortlöpande – 

Cykelarbetsgruppen / Karleby stad 
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Varumärkesbildning för 
stadscentrum och inledande av 
varumärkesarbetsgruppens 
verksamhet 

– vintern 2016–2017 – 

KOSEK / Karleby stad / City Kokkola (P)

Andel till konsten 

– fortlöpande – 

Karleby stad / byggherrarna 

Mångsidigare mix av specialaffärer 
och -tjänster 

– fortlöpande – 

KOSEK / köpcenterledningen / City Kokkola

Utarbetande av ett digitalt 
program för stadsskiktet 

– 2016 / 2017 –

KOSEK / Karleby stad (P / D)

Namngivning av handelskvarteren 

– vintern 2016–2017 –

Karleby stad / museet / varumärkesarbetsgruppen 

Interaktiv evenemangskalender  

– hösten 2016 – 

KOSEK / Visit Kokkola / 
Karleby stad / (P / D)

Bestående pop up-utrymmen 

– våren 2017 – 

köpcenterledningen / fastighetsägarna / 
City Kokkola (P)

Förstärkande av samarbetet och 
informationsflödet mellan företagarna 

– hösten 2016 – 

KOSEK / företagarna / City Kokkola

Öppet WLAN till Karleby centrum  

– 2017 – 

Karleby stad (D)

Aktiv dialog mellan arrangörsparterna, 
företagen och kommuninvånarna 

– fortlöpande – 

förtroendepersoner / tjänstemän

Köpmännens temaår om 
sociala medier 2017 

– 2017 – 

KOSEK (P / D)

Helpdesk för 
evenemangsarrangörer 

– hösten 2016 – 

KOSEK / Visit Kokkola (P / D)

QR-koder för bl.a. historiska 
objekt i centrum 

– 2018 – 

Visit Kokkola / Turistguiderna / City Kokkola / 
skyltarbetsgruppen (P / D)

Utarbetande av en kulturplan 

– 2017 – 

Karleby stad / kulturväsendet / 
museiväsendet (P / D)
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