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Inledning
Enligt 7 § i markanvändnings- och bygglagen ska kommunen upprätta en planläggningsöversikt minst en gång om året. Enligt Karleby stads förvaltningsstadga är
stadsstyrelsen den kommunala myndighet som sörjer för att planläggningsöversikten och ett planläggningsprogram upprättas. Minst en gång om året hålls planläggningsöversikten offentligt framlagd på anslagstavlan vid stadens kundtjänst. Översikten tjänar även som arbetsprogram för planläggningen vid Karleby Stadsmilljö/Planering.
Planläggningsöversikten informerar kortfattat om stadens markanvändningsplaner och planläggningsprojekt. Den presenterar alla planläggningsärenden, både dem
som är aktuella nu och dem som aktualiseras inom en nära framtid och som inte är av mindre betydelse. Översikten redogör för ärendena och behandlingsfaserna
av dem samt de beslut och åtgärder av staden som inverkar direkt på utgångspunkterna och målen för planläggningen. Stadsmiljösektorns ansvarsområde Planering kungör planerna alltid ännu separat när planläggningsarbetet inletts. Översikten beskriver läget för beredningen av planerna i oktober 2019. Vilka områden
planarbetena gäller visas på bilagda kartor. Planarbetena beskrivs i korthet och planområdet anges ungefärligt avgränsat också på kartan intill varje planarbete. I
samband med varje planarbete nämns vem som ansvarar för planberedningen och kan ge mer information om arbetet. Kontaktinformation finns på sida 3 i översikten. Planeringens lopp och innehåll regleras i markanvändnings- och bygglagen och miljöministeriets anvisningar.
Informationen om planarbetena varierar enligt vilken typ av plan det är frågan om och hur betydande planen är. Karleby stad informerar om planarbetena genom
annonser i tidningen Kokkola, brev till markägare och andra intressenter, info- och diskussionsmöten för allmänheten och genom direkt kontakt mellan planerare och
intressenter.
I översikten presenteras i korthet alla de aktuella planläggningsprojekten, utom de som är av mindre betydelse. Även nya projekt aktualiseras under året som följer
och nya planläggningsbehov kan uppdagas. Om dessa informeras bl.a. på stadens webbplats.
Översikten innehåller en kort förklaring av kommuninvånarnas deltagandemöjligheter samt förfarandena enligt markanvändnings- och bygglagen. Översikten tar upp
huvudobjekten inom generalplanläggningen, detaljplanläggningen och stranddetaljplanläggningen. Ett av syftena med planläggningsöversikten är att förbättra kommuninvånarnas möjligheter att delta i och påverka planläggningen och öka deras kännedom om den. Planläggningsöversikten ska tjäna som underlag för de olika
parternas förändringshantering och beredskap utifrån de egna målsättningarna.
Planläggningsöversikten är ett viktigt deltagandeinstrument. Den tillkännages genom en annons i tidningen Kokkola och hålls tillgänglig för allmänheten på stadens
webbplats, vid Stadens kundtjänst i stadshuset och på kommundelskontoret i Kelviå. Programmen för deltagande och bedömning, planutkasten och planförslagen
hålls offentligt framlagda enligt markanvändnings- och bygglagen. Vid framläggningen beaktas projektens omfattning och betydelse. Materialet finns tillgängligt hos
Stadens kundtjänst. Skriftliga åsikter och anmärkningar som gäller planerna kan riktas till stadsstyrelsen.
Enligt verksamhetsstadgan för Stadsmiljö är stadsplaneringschefen den planläggare som enligt 20 § i markanvändnigs- och bygglagen ska finnas hos en kommun.
För varje planläggningsprojekt utses en ansvarig person och en lämplig projektgrupp.
Karleby

15.10.2020

__________________________________________
stadsplaneringschef Jouni Laitinen
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Systemet för planläggning
Systemet för planering av områdesanvändningen är reglerat i markanvändnings- och bygglagen (MBL) som trädde i kraft i början av 2000. I Finland
används ett s.k.hierarkiskt planläggningssystem där principen är att den detaljerade planläggningen styrs av en mer omfattande och generell planläggning. Framställningssättet i planen blir mer detaljerat ju mindre område planen berör. MBL föreskriver om instrument för planering av områdesanvändningen och krav som gäller innehållet i dem. Instrumenten enligt MBL är landskapsplan och, på kommunnivån, generalplan, delgeneralplan och
detaljplan.
Riksomfattande mål för områdesanvändningen
De riksomfattande målen för områdesanvändningen (RMO) vilka har godkänts av statsrådet är en del av det lagenliga styrsystemet för områdesanvändningen. Det primära syftet med de riksomfattande målen för områdesanvändningen är att säkerställa att frågor av riksomfattande betydelse beaktas vid planläggningen i landskapen och kommunerna samt i de statliga myndigheternas verksamhet. De riksomfattande målen för områdesanvändningen ska beaktas på samtliga planläggningsnivåer så att verkställandet av dem främjas. I regel förmedlas dock målen till planläggningen i
kommunerna genom styreffekten i landskapsplanen. Statsrådet fattade beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen 14.12.2017.
Dessa mål ersätter de riksomfattande mål för områdesanvändningen som Statsrådet fattade beslut om 2000 och reviderade 2008.
Landskapsplan
Landskapsplanen är en översiktlig plan om användningen av områdena i landskapet. I landskapsplanen presenteras principerna för områdesanvändningen och områden som är nödvändiga för utvecklandet av landskapet. Landskapsplanen styr utarbetandet av general- och detaljplaner. Den förmedlar också de riksomfattande målen för områdesanvändningen till planläggningen i kommunerna och jämkar samman dem med de kommunala
och lokala målen. Landskapsförbundet utarbetar och godkänner landskapsplanen. För utarbetningen av den landskapsplan som gäller i Karleby svarar Mellersta Österbottens förbund. Uppdaterad information om läget för landskapsplanen finns på förbundets webbplats: www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto.
Generalplan
Generalplaner utarbetas för hela staden eller en del av staden (delgeneralplan). Även sektorbestämda delgeneralplaner kan utarbetas, t.ex. delgeneralplaner för rekreationsområden eller trafikarrangemang. I generalplaner fastställs huvudlinjerna för markanvändningen i staden och stadsstrukturen.
Generalplanerna syftar till att översiktligt styra samhällsstrukturen och markanvändningen i staden eller en del av den, och att sammanjämka verksamheterna. I dessa planer lägger man fram principerna för den eftersträvade utvecklingen och anvisar det huvudsakliga syftet med områdena, t.ex.
för boende, rekreation eller arbetsplats- och trafikområden. Generalplanerna styr detaljplanläggningen och övrig planering samt byggandet. Staden
utarbetar och godkänner generalplaner.
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Detaljplan
Detaljplaner är detaljerade planer som skapar förutsättningar för byggandet. Detaljplaner utarbetas för tätorter och andra områden för vilka man planerar komprimerat byggande. I detaljplaner fastställs i detalj hur områdena ska användas, utvecklas och bebyggas. De omfattar bl.a. områdenas
användningssyfte, byggrätt, byggnadernas storlek och placering samt parkeringsarrangemang. Detaljplanerna har en direkt styrande effekt på byggandet. Staden utarbetar och godkänner detaljplanerna.
Stranddetaljplan
En detaljplan som i första hand behandlar fritidsboende i ett strandområde kallas stranddetaljplan. I stranddetaljplanen ges detaljerade bestämmelser
om hur fritidsboende och annan områdesanvändning ska anordnas i området. Stranddetaljplaner är den enda formen av planläggning som markägare kan låta utarbeta. Innan arbetet med att utarbeta en stranddetaljplan inleds ska markägaren vara i kontakt med staden (MBL 74 §). Även städer
kan utarbeta stranddetaljplaner. Stranddetaljplaner motsvarar detaljplaner till formen, men stranddetaljplaner medför inga direkta skyldigheter för
staden på samma sätt som detaljplaner. Staden godkänner stranddetaljplanen.
Planläggningens gång och påverkan
Planläggning är en lång process med många faser från aktualisering av planläggning till godkännande av planen. Olika planprojekts karaktär och
betydelse inverkar på planprocessen och hur lång den blir. Planprocessen från planläggningens aktualisering och framläggningen av programmet för
deltagande och bedömning till kungörelsen om att en detaljplan har vunnit laga kraft tar i allmänhet ca 6-12 månader i anspråk för små detaljplaner.
Största delen av den totala tiden går till administrativa behandlingar på olika nivåer, offentliga framläggningar och väntan på att planen ska vinna laga
kraft. Vid planer som kräver mycket arbete kan planläggningsprocessen pågå ännu längre på grund av att förfarandet för växelverkan och utlåtanden
liksom bakgrundsutredningarna är mer omfattande.
Enligt markanvändnings- och bygglagen, som styr planläggningen, ska kommunen informera intressenterna om faserna i planarbetet samt anordna
möjlighet att medverka i beredningen av planarbetet. Lagen ställer därmed krav på minimiarrangemangen för växelverkan under planarbetets gång.
Om planarbetet är av stor betydelse är det dock ofta nödvändigt att växelverka och samarbeta med intressenterna i ännu större utsträckning. I och
med växelverkan, samarbete och partnerskap med olika aktörer tillförs planprojekten mångsidig sakkunskap och information.
Inledningsfasen
Planläggningen inleds på kommunens initiativ eller på markägarens ansökan om att utarbeta eller ändra en plan. Först sammanställs ett program för
deltagande och bedömning (PDB), dokumentet som redogör för de huvudsakliga målen, hur planeringen fortskrider, påverkansmöjligheterna och den
preliminära tidsplanen. Därtill beskriver PDB vilka utredningar och konsekvensbedömningar som ska göras inom ramen för planarbetet. PDB läggs
fram offentligt på anslagstavlan vid stadens kundtjänst. i stadshuset och på stadens serviceställen i kommundelarna Kelviå och Lochteå, beroende på
planområdets läge, samt på stadens webbplats. Intressenterna kan lämna in åsikter om programmet för deltagande och bedömning till den som utarbetar planen, och planen kan kompletteras utgående från den inkomna responsen under planarbetets gång. I inledningsfasen kungör staden om
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aktualiserad planläggning genom annons i tidningen Kokkola och på stadens webbplats. I vidsträckta och betydande planprojekt strävar man efter att
utreda intressenternas synvinklar redan i begynnelseskedet, t.ex. med hjälp av kvartersmöten eller enkäter.
Beredningsfasen
I beredningsfasen görs merparten av det egentliga planeringsarbetet. För planeringen samlas olika slags utgångsinformation om planeringsområdet,
görs nödvändiga utredningar, bedöms konsekvenserna av planen, förs förhandlingar med olika instanser och vägs olika alternativa lösningar. I beredningsfasen utarbetas planutkastet eller flera alternativa planutkast. Beredningsmaterialet (vilket oftast omfattar planutkastet eller -utkasten) i fråga om
detaljplaner läggs på beslut av stadsstrukturnämnden fram offentligt för kommentering. När det gäller generalplaner läggs beredningsmaterialet fram
för kommentering på beslut av koncern- och stadsutvecklingssektionen. Ett planutkast behöver inte utarbetas varje gång, t.ex. om det inte finns några
alternativa lösningar som bör utrönas i inledningsfasen. I en del fall kan beredningsfasen sammanföras med inledningsfasen. Den offentliga framläggningen kungörs genom annons i tidningen Kokkola och på stadens webplats. Skriftliga åsikter kan framföras om planerna och riktas till den ansvariga utarbetaren av planen. Utlåtanden om beredningsmaterialet begärs av berörda myndigheter och organisationer (t.ex. föreningar). Om planen
är omfattande och väcker stort intresse, anordnas under beredningsfasen vanligen informations- och diskussionsmöten. Om dessa möten informeras
samtidigt som den offentliga framläggningen av beredningsmaterialet kungörs. När det gäller deltagande är planens beredningsfas den viktigaste
planeringsfasen eftersom planerna ännu inte har tagit sin slutliga form och det därför är lättare att göra ändringar i dem.
Förslagsfasen
I förslagsskedet förädlas planutkastet till ett planförslag med utgångspunkt i den respons som lämnades in om utkastet. Detaljplaneförslagen behandlas i stadsstrukturnämnden och generalplaneförslagen i koncern- och stadsutvecklingssektionen som sänder dem vidare till stadsstyrelsen för behandling. Detaljplaneförslagen hålls offentligt framlagda efter stadsstrukturnämndens beslut i minst 30 dagar (dock minst 14 dagar om detaljplanen är
ringa till sina verkningar) och generalplaneförslagen efter koncern- och stadsutvecklingssektionens beslut i minst 30 dagar. Detaljplanerna kungörs på
stadsstrukturnämndens beslut genom annons i tidningen Kokkola och på stadens webbplats. Om den offentliga framläggningen kungörs i tidningen
Kokkola och på stadens webbplats. Utlåtanden om planförslaget begärs vid behov av myndigheter och instanser vars verksamhetsområde behandlas
i planen. Under framläggningstiden kan intressenter lämna in skriftliga anmärkningar om planförslaget till stadsstyrelsen.
Godkännandefasen
Planläggaren går igenom de utlåtanden och anmärkningar som lämnats in om planförslaget och ger motiverade bemötanden till dem. Utifrån utlåtandena och anmärkningarna kan planförslaget justeras ytterligare före den egentliga behandlingen inför godkännandet. Om väsentliga ändringar görs i
planförslaget ska det läggas fram offentligt en gång till. Generalplanerna godkänns av stadsfullmäktige på framställan av stadsstyrelsen. Detaljplanerna godkänns av stadsstyrelsen, förutom de detaljplaner som är betydande till sina verkningar och godkänns av stadsfullmäktige. Efter godkännandet börjar en besvärstid när man kan överklaga beslutet om godkännande hos Vasa förvaltningsdomstol. Om inga besvär anförts träder planen i kraft
när besvärstiden har gått ut. Planen träder i kraft när den kungörs i tidningen Kokkola och på stadens webbplats.
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Landskapsplanläggning
Landskapsplanen är en översiktlig plan för
användningen av områden i landskapet Mellersta Österbotten. Den anger principerna för
områdesanvändningen och samhällsstrukturen och anvisar områden som är nödvändiga med tanke på landskapets utveckling.
Landskapsplanen avgör frågor som gäller
områdesanvändningen på riks-, landskapsoch regionnivå.
Landskapsplanen utarbetas i etapper. För
Mellersta Österbotten har etapplanerna 1, 2,
3 och 4 fastställts och vunnit laga kraft. Tillsammans utgör de landskapsplanen för Mellersta Österbotten.
Mellersta Österbottens förbund håller på att
utarbeta landskapsplanens etapp 5 som
kommer att uppdatera servicestrukturen för
handelns del och beakta skjutbanorna i re-gionen. I etapplan 5 kommer man också att se
över beteckningar som gäller samhällsstrukturen samt förutsättningarna för näringslivet.
Planutkastet hölls offentligt framlagt 24.4–
24.5.2019. Planens godkännande torde
Utdrag ur gällande landskapsplan, etapperna 1−3. Elementet för etapp 4 saknas i plansammanställningen.
behandlas under 2021.
Mer information om landskapsplanläggningen finns på förbundets hemsida: http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/valmisteilla-oleva-maakuntakaava
ANSVARIGA HOS KARLEBY STAD: Jouni Laitinen och Päivi Cainberg
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Generalplanläggning
Strategisk generalplan för regionstrukturen i Karleby
ORSAK TILL PLANARBETET
På grund av kommunsammanslagningen har en ny strategisk regionstrukturmodell som anknyter till regionstrukturarbetet i Mellersta Österbottens
landskapsplan börjat utarbetas för det nya Karleby. I samband med det
arbetet kommer man också att utreda hur detaljplaneområdena i Lochteå
och Kelviå kyrkbyar behöver utvecklas.
PLANOMRÅDE
Planområdet omfattar hela området för det nya Karleby.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Planläggningsstart
Stadsstyrelsen 1.2.2010 § 54
Programmet för delta- Stadsstyrelsen 1.11.2010 § 509
gande och bedömning
Planutkastet
hösten 2020
Planförslaget
våren 2021
Beredningen av detaljplaneutkastet har bearbetats från våren 2020 och
färdigställs hösten 2020. Målet är att planförslaget ska färdigställas under
våren 2021.

Den strategiska generalplanen för regionstrukturen
gäller hela kommunens område.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Den strategiska regionstrukturmodellen för Karleby utgörs av stadsfullmäktiges beslut om hur olika delar av Karleby ska utvecklas.
ANSVARIGA: Päivi Cainberg
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Generalplan för centraltätorten 2030
ORSAK TILL PLANARBETET
Markanvändnings- och bygglagen förutsätter att kommunerna sörjer för nödvändig generalplanering och uppdatering av planerna.
Generalplanen för centraltätorten har tidigare gått under namnet
generalplanen för stamstaden.
PLANOMRÅDE
Planområdet omfattar Karleby stads centrala områden med undantag av planområdet för Generalplanen för Karleby innerstad
och huvudparten av planområdet för Generalplanen för Gamlahamnsviken. Planområdet gränsar till havet i norr, till Perho å i öster, i söder till riksväg åttas nya väglinje, som föreslagits i Mellersta
Österbottens landskapsplan, samt till Öjasjön och stadens gräns i
väster.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Planläggningsstart
Stadsstyrelsen 18.12.2006 § 593
Programmet för delta- Konkauke* 28.4.2014 § 34
gande och bedömning Konkauke* 5.10.2015 § 67
Planutkastet
2022
Planförslaget
2023

* Koncern- och stadsutvecklingssektionen

Området för generalplanen för centraltätorten 2030 avgränsat med rött.

Beredningen av generalplaneutkastet ska fortsätta 2022.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
Generalplanen för centraltätorten 2030 är en generalplan som styr
förvärvet av markområden, detaljplaneringen och avgöranden
som gäller planeringsbehov. Generalplanen styr utarbetandet och
ändringen av detaljplaner.
ANSVARIGA: Päivi Cainberg
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Generalplan för innerstaden
ORSAK TILL PLANARBETET
Stadsstyrelsen beslutade 9.6.2014 § 334 ge planläggningstjänster i uppdrag att starta en revidering av generalplanen för
Karleby innerstad. Generalplanen för innerstaden utarbetades för tio år sedan och dess innehåll bör ses över med ca tio
års mellanrum.
Den del av generalplanen som gäller Jänvägstorget och
busstationen reviderades 2013.
PLANOMRÅDE
Planområdet är Karleby centrumområde som i väst gränsar
till Herman Renlundsgatan, i norr till Anders Chydeniusgatan,
i öst till Hakalaxgatan och Garvaregatan och i syd till järnvägsstationens område.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Planläggningsstart
Stadstyrelsen 9.6.2014 § 334
Programmet för delta- Konkauke* 5.10.2015 § 68
gande och bedömning
Planutkastet
2021
Planförslaget
2022
* Koncern- och stadsutvecklingssektionen
Under 2016 gjordes en viktig separat utredning, anvisning för tillämpning av parkeringsnormen, som godkändes av stadsstyrelsen 3.10.2016. Under
sommaren 2019 färdigställdes en övergripande granskning av markanvändningen och trafiken i Karleby innerstad.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
Generalplanen för innerstaden ska ersätta den nuvarande generalplanen för innerstaden som godkändes av stadsfullmäktige 26.6.2006. Generalplanen
för Karleby innerstad är en långsiktig markanvändningsplan som styr utvecklingen av samhällsstrukturen i stadens centrum. Den är en generalplan
med rättsverkningar och den styr kommande processer vid ändring av detaljplaner och planering av hur stadsmiljön ska byggas.
ANSVARIGA: Päivi Cainberg
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Delgeneralplan för gruvområden / Keliber Oy
BESKRIVNING AV PROJEKTET OCH OMRÅDET
Keliber Oy är ett finländskt gruvbolag som söker och utvecklar litiumrika
förekomster av spodumenpegmatit i mellersta Österbotten. Bolaget har
giltigt gruvtillstånd för en förekomst i Länttä i Ullava samt inmutningar i
andra förekomster av spodumenpegmatit. (mer information: http://keliber.fi/)
Keliber Oy har planer på att utvinna fyndigheterna av litium i områdena
Outovesi, Syväjärvi, Rapasaari och Länttä som hör till Karleby stad och
Kaustby kommun och utgör litiumprovinsen i mellersta Österbotten.
Innan malmbrytningen kan börja måste delgeneralplaner utarbetas för
gruvområdena. Det behövs två delgeneralplaner, den ena för områdena
Outovesi, Syväjärvi och Rapasaari som ligger nära varandra och den
andra för Länttäområdet. Gruvområdena ligger inom områdena för Karleby stad och Kaustby kommun och därför måste generalplanerna i
praktiken godkännas i tre delar, eftersom en kommun bara kan fatta
beslut om markanvändning som berör dess eget område. Delgeneralplanerna läggs fram och godkänns på så sätt att den ena av planerna
som berör Karleby gäller Läntta och den andra gäller delar av Syväjärvi
och Rapasaari, medan de två som Kaustby ska besluta om är planen
för Outovesi och planen för delar av Syväjärvi och Rapasaari. Tanken
är dock att utarbeta gemensamma planbestämmelser och likadana
planbeskrivningar för delgeneralplanerna samt en gemensam bilagekarta över hela området för de tre fyndigheterna.

Planområdets ungefärliga avgränsning

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Generalplaneringen inleddes i början av 2016. Programmet för deltagande och bedömning hölls offentligt framlagt 18.2−21.3.2016. Planförslaget
hölls offentligt framlagt 21.2–25.3.2019. Planläggningen avbröts 2020 för att Keliber Oy beslutade ändra planerna för området så att anrikningsverket
placeras på ifrågavarande planområde. Målet är att ändå få planförslaget till behandling för godkännande före årsskiftet 2021.
ANSVARIGA:
Hos staden: JOUNI LAITINEN; hos konsulten (Sweco Ympäristö Oy), planerare Johanna Lehto (tfn 050 316 0122, johanna.lehto@sweco.fi)
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Ändring av en del av strandgeneralplanen för Öja
och Rödsö-Möller, fastighet 272-417-7-21
ORSAK TILL STRANDGENERALPLANARBETET
Ändringen av strandgeneralplanen görs på initiativ av sökarna (Mathias
Bäck, Isabel Aurén-Bäck och Christine Nyfelt). Stadsstyrelsen har
25.10.2020 § 456 beslutat inleda arbetet med en ändring av strandgeneralplanen.
Sökanden låter en konsult, Plandea Oy, göra upp plandokumenten.
PLANOMRÅDE
Planändringen gäller en del av strandgeneralplanen för Öja och RödsöMöller i Karleby. Till området för planändringen hör fastighet 272-417-7-21
i Kåtölandet i Öja. Planändringen gäller ett område på cirka 7,7 hektar. För
området gäller strandgeneralplanen för Öja och Rödsö-Möller, som har
fastställts 25.8.2008. I strandgeneralplanen har området beteckningen RA,
område för fritidsbostäder, samt M, jord- och skogsbruksdominerat område.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Inledning av arbetet
Stadstyrelsen 26.10.2020 § 456
Program för deltagande och bedömning
Planutkast
Planförslag
BESKRIVNING AV PROJEKTET
I strandgeneralplanen ändras placeringen av ett byggnadsställe till södra
kanten av fastigheten, som bättre lämpar sig för byggande. Byggnadsplatsernas antal förblir oförändrat och de presenteras likadant som i den gällande strandgeneralplanen.
ANSVARIG: Päivi Cainberg
KARLEBY PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2021
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Detaljplanläggning
CENTRUM – Detaljplanering 2021
Detaljplanearbetena har klassificerats på basis av sitt innehåll. Utöver
de arbeten som planläggningsöversikten tar upp inleds det årligen
5−15 detaljplaner till följd av stadens förvärv av råmark, byggprojekt eller privata ansökningar. Av
kartan intill och kartan på nästa
sida framgår var i staden de områden finns som detaljplanerna gäller
och, för varje detaljplan, numret på
sidan där arbetet redogörs för i detalj.
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NÄROMRÅDEN – Detaljplanering 2021
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Detaljplanearbeten med anslutning till byggprojekt
Resecentral
ORSAK TILL PLANARBETET
Genom detaljplaneändring undersöks en lämplig placering för en resecentral.
PLANOMRÅDE
Planområdet omfattar området mellan Vasavägens bro och järnvägsstationen samt
efter behov även gatu- och järnvägsområden.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
I arbetet med detaljplaneändringen undersöks möjligheten att bygga en resecentral
för Karleby på det område väster om järnvägsstationen, mellan bangården och Järnvägsgatan, som i dag är järnvägsområde. Själva järnvägsstationen inkluderas i planområdet efter behov.
TIDSPLAN FÖR ARBETET

Stadsstyrelsen beslutade starta planarbetet 16.3.2015. Programmet för deltagande

och bedömning godkändes i stadsstrukturnämnden 17.6.2015. Förhandlingar angående projektet fördes under 2017 och det fortsatta planläggningsarbetet kopplades
samman med beredningen av detaljplanen för Järnvägstorget. Detaljplanen för Järnvägstorget godkändes 25.9.2017 i stadsfullmäktige (beslutet har överklagats). Under
åren 2019-2020 har förhandlingar förts om grundläggande lösningar samt om markägo. En utredningsplan över underfarten till Kosil färdigställs före utgången av år
2020. Därefter kan detaljplanen beredas vidare efter behov. Detaljplanen ska godkännas av stadsfullmäktige.

Planområdets läge

ANSVARIGA: Jouni Laitinen
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Området söder om Karleby sockenkyrka
INITIATIV
Ansvarsområdet Planering är initiativtagare. Den svenskspråkiga lågstadieskolan
har stått tom sedan mars 2014 på grund av problem med inomhusluften och undervisningen ordnas för tillfället i tillfälliga lokaler på Vingesgatan. Den gamla skolbyggnaden kommer inte att renoveras för skolbruk, utan eleverna flyttar till Villa
skolas lokaler efter att den nya tillbyggnaden är färdig.
Stadsstyrelsen beslutade om inledning av detaljplaneändringen 23.3.2020 § 140.

PLANOMRÅDE

Planområdet ligger söder Karleby stadskärna, på Kyrkbacken. Den förra skolans
tomt gränsar i norr och öster till ett RKY-område (byggd miljö av riksintresse), som
omfattar kyrkan, församlingshemmet och museiområdet. Tomtens södra del gränsar till Skolvägen och västra delen till Kronobyvägen.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
Småbarnspedagogiken och ansvarsområdet Planering har gjort en utredning av
platser som bäst lämpar sig för ett privat daghem och utredningen presenterades
under markanvändningsteamets sammanträde 22.1.2020. Utgående från utredningen var det bästa stället Kyrkbackens skolas tomt på Kyrkbacken, på adressen
Kronobyvägen 5 / Skolvägen 1. Fastigheten ägs av Karleby stad. I enlighet med
markanvändningsteamets beslut framskrider planeringen på denna tomt.

Planområdets ungefärliga avgränsning med rött.

Under arbetet med detaljplaneändringen undersöks möjligheten att riva skolbyggnaden som står tom och den fortsatta utvecklingen av tomten.
TIDSPLAN FÖR PLANARBETET
De centrala intressenterna informerades om planläggningsstarten per brev 27.3.2020. Utkastet till detaljplaneändring fanns framlagt 30.4-1.6.2020.
Detaljplanen ska godkännas av stadsstyrelsen.
ANSVARIGA: Ingela Borgmästars-Hagnäs och Jouni Laitinen
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Området söder om Silverstensbuktsvägen
INITIATIV ELLER ORSAK TILL PLANARBETET
Karleby Energi Ab planerar ett distributionsnät för flytande naturgas,
LNG, som baserar sig på en centraliserad lagerterminal i Karleby storindustriområde. Förångad gas leds längs rörnätet till storindustriområdet till
kunderna och den ersätter närmast flytande bränslen, till exempel brännolja. I terminalen eller dess omedelbara närhet placeras enligt planerna
också en distributionspunkt för LNG, förångad jordbas eller biogas för
fordon i landsvägstrafik.
Det är inte möjligt att placera lagerterminalen i det nuvarande storindustriområdet på grund av områdets täta struktur. Nära terminalens placeringsplats (minst 100 m) får inga sådana objekt finnas som medför antändningsrisk, till exempel högspänningsledningar eller andra objekt som
eventuella störningar vid terminalen kan orsaka fara för.
Stadsstyrelsen beslutade 1.6.2020 § 275 att detaljplanering ska inledas.

PLANOMRÅDE

Planområdet ligger vid östra kanten av Karleby storindustriområde vid
korsningen av Hamnvägen och Silverstensbuktsvägen, norr om Port Tower.

Planområdets läge.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Syftet med detaljplaneringen är att möjliggöra placeringen av verksamhet enligt initiativet i ett nytt kvartersområde med beteckningen T/kem öster om
Silverstensbuktsvägen. Avsikten är att samtidigt granska detaljplanerna för de närliggande kvarteren och göra dem ändamålsenligare samt attt säkerställa att de är förenliga med verksamhet i område med beteckningen T/kem.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Planändringen är avsedd att bli klar under början av 2021. Detaljplanen ska godkännas av stadsstyrelsen.
ANSVARIGA:Jenny Jungar och Jouni Laitinen
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Detaljplanearbeten med anslutning till
bostadsområden
Linnusperä
ORSAK TILL PLANARBETET
Initiatiet togs av Karleby stad. Stadsstyrelsen beslutade 27.5.2013 § 375
att detaljplanearbetet som gällde ett småhusområde i Linnusperä återupptas. I samband med arbetet detaljplaneras en gång- och cykelväg från
Kaustar bostadsområde till Villa skola.
PLANOMRÅDE
Planområdet sträcker sig längs med Linnusperävägen fram till Karsobackavägen. Till planområdet hör också Kaffegränds omgivning och en del av
Indola arbetsplatsområde mellan Indolavägen och Jyväskylävägen. På
kartan intill anges planområdets ungefärliga avgränsning.
Planområdet ungefärligt avgränsat
BESKRIVNING AV PROJEKTET
I detaljplanearbetet undersöks områdets lämplighet för småhusbebyggelse och möjliggörs kompletteringsbyggnation i ett efterfrågat område där undantagslov inte längre kan beviljas.Samtidigt säkerställs det att det finns tillräckligt med utrymme för de nya trafikarrangemangen för riksväg 13.
Planarbetet berör också en del av Linnusperävägen och bebyggelsen i anslutning till den. Anläggande av avlopp i området är viktigt för förbättring av
Sundets tillstånd. Den avrinning som belastar Sundet minskar betydligt om det byggs avlopp i området. Föräldraföreningen vid Villa skola kräver att
staden bygger en cykelväg från Kaustar småhusområde till Villa skola och motiverar kravet med att en cykelväg förbättrar trafiksäkerheten för skolbarnen. Både avloppsfrågan och möjligheten att bygga en cykelväg kan tas upp till granskning i samband med detta detaljplanearbete.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Planutkastet för etapp 2 blev färdigt i slutet av 2018 och var framlagt i december. Det kom in många åsikter om utkastet. Förslaget till detaljplan är
under arbete. I och med detaljplanen bör också markanvändningsavtal ingås i området. Målet är att detaljplanen ska gå vidare till behandling för
godkännande under loppet av år 2021. Detaljplanen ska godkännas av stadsfullmäktige.
ANSVARIGA: Jouni Laitinen och Ingela Borgmästars-Hagnäs
KARLEBY PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2021
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Janssons åkrar, etapp 1
ORSAK TILL PLANARBETET
Initiativet kom från en privat aktör. Oy Lasso Capital Ab ansökte 15.2.2018 om
planeringsreservation och planläggningsstart gällande s.k. Janssons åkrar.
Lasso Capital behöver en ca 7000 kvadratmeters tomt för att kunna uppföra en
Cleantech-byggnad med en area av ca 5700 kvadratmeter. Stadsstyrelsen beslutade 19.8.2019 § 354 att en detaljplan ska börja utarbetas för etapp 1 av
området.

PLANOMRÅDE

Janssons åkrar ligger nordost om stadskärnan i Karleby. Arealen av etapp 1 är
ungefär en hektar. I sin helhet beräknas Janssons åkrar ha en areal av 17
hektar men bara hälften av området kan användas som råmark. Möjligheterna
att tillgodogöra sig området begränsas av flera faktorer, bl.a. markbeskaffenheten och naturförhållandena, den lägenhet med byggnader som finns i området och de begränsningar som intogs i avtalet vid markköpet. Ändå har Janssons åkrar en betydande potential i och med att det ligger nära stadskärnan
och är obebyggt.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
Ansvarsområdet Planering gav Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy och
Ramboll Finland Oy i uppdrag att ta fram idéprojekt för hela området Janssons
åkrar hösten 2018. Båda företagens förslag innehåller många goda idéer om
hur området kan utvecklas men ingetdera förslaget är färdigt som sådant. De Planområdet ungefärligt avgränsat med blått, hela området Janssons åkrar
bästa idéerna från båda bör dock tas till vara i en ”kombinerad version” som ungefärligt avgränsat med rött.
utarbetas till grund för detaljplanen. Till sin utgångspunkt är Rambolls förslag
tydligare och ändamålsenligare och det tar bättre hänsyn till områdets natur
genom att det bl.a. lämnar kvar ett centralt ängs-/grönområde som finns med i generalplanen. Dimensioneringen enligt båda förslagen är ca 500
bostadslägenheter; våningstalet är II–V och exploateringen e=0,35–1,0. Bostadshus av typen cleantech är lättare att passa in i Rambolls förslag än i
det andra företagets förslag. Byggnaden är tänkt att placeras i omedelbar närhet av Hakalahden koulu i ett område som nu har börjat detaljplaneras
som etapp 1.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Målet är att utarbeta förslaget till detaljplaneändring före utgången av år 2020. Detaljplanen ska godkännas av stadsstyrelsen.
ANSVARIGA: Jouni Laitinen och Jenny Jungar
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Leenala, östra
INITIATIV ELLER ORSAK TILL PLANARBETET
Ansvarsområdet Planering fortsätter med att utarbeta saneringsplaner för stadsdelar vilkas detaljplaner är föråldrade. Stadsfullmäktige har 17.3.2014 § 19 bedömt
detaljplanernas tidsenlighet och konstaterat att detaljplanerna för området inte är
tidsenliga. Den ursprungliga avgränsningen omfattade inte de tre kvarteren längst i
norr, vilkas behov av och möjligheter till kompletterande byggande har uppdagats
senare.
Initiativet till ändring av detaljplanen har inte ännu behandlats i stadsstyrelsen. (?)
PLANOMRÅDE
Planområdet omfattar tolv kvarter och ligger i norra delen av Karleby centrum. Det
avgränsas i norr av Norra leden, i öster av Gustaf Adolfs gata, i söder av Idrottsgatan och Centralplanen samt i öster av Katarinegatan.

Planområdets läge

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Syftet med ändringen av detaljplanen är att närmare utreda områdets behov när
det gäller markanvändning och kompletterande byggande samt att närmare definiera områdets och byggnadsbeståndets kulturhistoriska värden.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Målet är att utkastet till detaljplaneändring ska framläggas vintern 2020-2021 och
att förslagsskedets hörande genomförs under våren. Detaljplanen ska godkännas
av stadsstyrelsen.
ANSVARIGA:Ingela Borgmästars-Hagnäs och Jouni Laitinen
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Övriga och avtalsbaserade detaljplanearbeten
Hyvlerigatan
ORSAK TILL PLANARBETET
Initiativet till en detaljplaneändring togs av Hyvlerigatans fastighetsägare; den första av undertecknarna var E&OU Klemola Oy. Stadsstyrelsen beslutade 5.6.2017 § 332 att planläggningsarbetet inleds.
PLANOMRÅDE
Planområdet ligger mellan Hyvlerigatan och Vasavägen och gränsar i norr till järnvägsområde.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
Enligt ansökan är målet att ändra området till ett område för bostads- och affärsbyggnader
(’Kaupungin Kärkipaikaksi’) eftersom området ligger vid infarter. I nuläget är området inte
särskilt representativt.
Syftet med detaljplaneändringen är att slå fast lämpliga framtida användningsändamål,
tomtexploateringar och våningstal för området och undersöka hur trafiken i området bör
ordnas med utgångspunkt i den preliminära utredningsplan gällande Kyrklundens och Kosils
anslutningar till riksväg 8 som utarbetades gemensamt av Karleby stad och NTM-centralen
2017.
I detaljplaneändringen inkluderas också de nödvändiga justeringar av trafikområdesgränser
Utdrag ur guidekarta som visar planområdets preliminära avsom den ovan nämnda utredningsplanen förutsätter.
Detaljplaneändringen är avgiftsbelagd. Under planarbetets gång upprättas vid behov ett markanvändningsavtal enligt markanvändnings- och bygglagens kapitel 12a.

gränsning

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Planarbetet inleddes sommaren 2017, och hösten 2017 lät sökanden utarbeta dispositionsplaneskisser över området till underlag för ett detaljplaneutkast. Om planläggningsstart meddelades i december 2017. Arbetet pågår inte aktivt för närvarande, eftersom markägarna söker nya möjliga aktörer.
Planläggningen fortsätter när aktörsfrågan har löst sig. Detaljplanen ska godkännas av stadsfullmäktige.
ANSVARIGA: Jouni Laitinen och Päivi Cainberg
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Soldatskär och Varvet
ORSAK TILL PLANARBETET
Det ursprungliga initiativet till en detaljplan för Soldatskär kom från Karleby kyrkliga samfällighet. I planutkastsfasen är det tänkt att Soldatskär slås ihop med
Varvets område intill (tidsmålet för utkastet är slutet av 2020) i syfte att markanvändningen vid Vikåviken och Trullövägens södra delar ska kunna undersökas
samtidigt.
Planläggningen av Varvets område baserar sig på en privatpersons initiativ.
PLANOMRÅDE
Planområdet omfattar Soldatskär, Gamla Varvet, gamla Trullövägens södra delar (nuvarande Varvsvägen) och nya Trullövägens sträckning. Detaljplaneändringen gäller Soldatskär och området för Trullövägens nya sträckning.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
Målet för planarbetet är att undersöka hur markanvändningen kan utvecklas på
ett sätt som tar hänsyn till områdets landskaps-, natur- och kulturvärden. Detaljplanen kompletterar norra delen av Halkokari som i nuläget saknar detaljplan.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Arbetet pågår för Soldatskärs del och information om planläggningsstarten
meddelades 2013. Beslut om att påbörja arbetet med en detaljplan och detaljplaneändring gällande Varvet fattades av stadsstyrelsen 10.4.2017 § 207.

Utdrag ur guidekarta, områdets ungefärliga avgränsning

Under 2018 fördes förhandlingar om byggnadsskyddsfrågor samt principer för användningen av området. Stadsmiljösektorn och Karleby kyrkliga samfällighet beställde tillsammans av företaget Plandea Oy våren 2019 ett idéprojekt för Soldatskär för att främst få reda på hur området kan bebyggas
med bostäder i bolagsform på ett sätt som tar hänsyn till dess kulturhistoriska och landskapsmässiga värden. Idéprojektet tjänar som grund för detaljplaneringen av Soldatskär. Detaljplanen ska godkännas av stadsfullmäktige.
ANSVARIG: Jenny Jungar
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Storbyvägen 1 och Torparvägen
ORSAK TILL PLANARBETET
Initiativtagare är Karleby stad, vars markanvändningsgrupp
12.6.2019 föreslog en ändring av detaljplanen för området.
PLANOMRÅDE
Planområdet ligger intill Torparvägens anslutning till Storbyvägen i
omedelbar närhet av riksväg 8 (Vasavägen) och består av tomt nr
272-270-2-1 med en areal av 5041 kvadratmeter samt väganslutningens gatuområden.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
För området gäller en 2.2.1998 godkänd detaljplan. I den har området
angetts som kvartersområde för servicestation (LH) med byggrätt för
600 kvadratmeter våningsyta. Genom detaljplaneändringen blir användningsändamålet skyddsgrönområde.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Arbetet inleddes 2.9.2019. Stadsstrukturnämnden beslutade den 29
januari 2020 § 123 informera de centrala intressenterna om utkastet Utdrag ur guidekarta, planområdet ungefärligt avgränsat med rött.
till detaljplaneändring, be om nödvändiga utlåtanden om det och
lägga fram det offentligt för beredningsfasens hörande. Planförslaget
hölls offentligt framlagt 28.11–16.12.2019. Detaljplanen är avsedd att bli klar under 2021. Detaljplanen ska godkännas av stadsstyrelsen.
ANSVARIGA: Tanja Hakala och Jouni Laitinen
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Yxpila, Hamngatan / Bagaregatan med omgivning
INITIATIV ELLER ORSAK TILL PLANARBETET
Det har kommit in två initiativ till detaljplanering. Det ena av boendeföreningen Ykspihlajan Asukasyhdistys ry och det andra är undertecknat
av privatpersoner. I initiativet beskrivs behovet av detaljplanering via
bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i området, områdets
nuvarande användning, bebyggelsens och friluftsområdenas kontinuitet och därmed tryggande av framtiden genom planläggning.
PLANOMRÅDE
Planområdet är beläget i Yxpila och saknar detaljplan. Området avgränsas i väster av Skogsgatan, i norr av järnvägen, i öster av Tapiogränd och i söder av Hamngatan.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
Detaljplaneringen av området säkerställer bevarandet av byggnader
som anknyter till hamnstadstraditionen och hamnstadsboende samt
möjliggör renovering av byggnaderna. I området kommer antalet bostäder inte att öka eller betydande byggande att ske.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Arbetet inleddes 23.3.2020. Stadsstrukturnämnden beslutade
30.9.2020 § 114 enhälligt att reservationen för en småbåtsplats (LV) i
Potten och därtill hörande vatten- och grönområde (W, VL) inte tas
med i utkastet till detaljplan för Yxpila, Hamngatan - Bagaregatan med Utdrag ur guidekarta, planområdet ungefärligt avgränsat med rött. Avgränsningen har
omgivning, vilket innebär att planområdet i praktiken avgränsas av
uppdaterats 30.9.2020 i enlighet med stadsstrukturnämndens beslut.
Hamngatan. Stadsstrukturnämnden beslutade informera de centrala
intressenterna om utkastet till detaljplaneändring, be om nödvändiga utlåtanden om det och lägga fram det offentligt för beredningsfasens hörande.
Detaljplanen ska godkännas av stadsstyrelsen.
ANSVARIGA: Tanja Hakala och Jouni Laitinen
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IPARK och dess omgivning
ORSAK TILL PLANARBETET
Initiativtagare till detaljplaneändringen var Karleby Industriby Ab och Kirjapaino Antti Välikangas Oy. Sökanden har som mål att utveckla området till ett
attraktivt och trivsamt komplex av affärs- och kontorslokaler, kultur och boende.
Stadsstyrelsen beslutade 5.6.2017 § 331 inleda utarbetningen av en detaljplaneändring som berör kvarteret med IPARK.
PLANOMRÅDE
Största delen av planområdet ligger mellan Tullkammargatan och Yxpilabanan.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
Syftet med planarbetet är att undersöka vilka ändamål området lämpar sig att
användas för, hur fastigheternas gränser ska dras, vilka byggrätter och våningstal som ska gälla i området och hur trafiken ska ordnas.
Området ingår i den idéplan över Kosil område som blev färdig i september
2018 och där området undersökts som ett center för kompetens och evenemang.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Projektet avbröts efter att ändringar skett i Tullpackhusets ägarförhållanden.
Arbetet med detaljplanändringen är avsett att fortsätta under 2021. Detaljplanen ska godkännas av stadsstyrelsen.

Utdrag ur guidekarta. Planområdets ungefärliga avgränsning anges med rött.

ANSVARIG: Jouni Laitinen
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Storkisbacken, kvarter 272-16-5 (Hakalaxgatan Kaustargatan)
INITIATIV ELLER ORSAK TILL PLANARBETET
Gällande kvarter 272-16-5 har det redan i flera år funnits avsikter att
bygga. Ansvarsområdet Planering ordnade 4.2.2020 ett kvartersmöte
för fastighetsägare i kvarteret utgående från dessa avsikter. Enligt en
överenskommelse mellan de fastighetsägare som var närvarande har
bostadsaktiebolagen As Oy Kaustarinkatu 19 och As Oy Hakalahdenkatu 40 kommit med ett initiativ om inledande av detaljplanering i kvarter 272-16-5 på Storkisbacken.
Syftet med detaljplaneändringen är att justera kvarterets användningsändamål och byggnadsytorna och byggnadsrätterna.
I planlösningen har också beaktats ändringarna i trafikarrangemangen
vid avfarten från riksväg 13 (Jyväskylävägen) och riksväg 8 (Södra leden), där en ny cirkulationsplats har planerats i planområdets södra del.
Stadsstyrelsen beslutade 23.3.2020 § 138 att arbetet med en detaljplaneändring ska inledas.
PLANOMRÅDE
Planområdet är beläget i sydöstra delen av Karlebys centralort på Storkisbacken, i södra ändan av Hakalaxgatan, snett mitt emot yrkeshögskolan Centria. Planområdet omfattar kvartersområdet mellan Hakalaxgatan Planområdets läge
och Kaustargatan, d.v.s. kvarter 5.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
Syftet med detaljplaneändringen är att de användningsändamål som detaljplanen anger för kvarteret ses över och likaså byggnadsytorna och byggrätterna.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Detaljplanändringen är avsedd att bli klar i slutet av 2020. Detaljplanen ska godkännas av stadsstyrelsen.
ANSVARIG:Jenny Jungar
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Halkokari köpcentrum och daghem
INITIATIV ELLER ORSAK TILL PLANARBETET
Initiativtagare är fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Halkokarin
ostoskeskus.
Fastighetsbolaget besitter tomten 272-12-10-7 och affärsbyggnaden på
den som omfattar 1060 v-m2 (K-Market Merituuli, frisörsalong, Soitinpaja
samt Karleby stads förskoleverksamhet). Förskoleverksamheten är inhyrd i fastigheten med undantagslov. Det ansöks om planändring så att
planen skulle tillåta daghems- och förskoleverksamhet, antingen i de nuvarande lokalerna eller i ett nybygge.
PLANOMRÅDE
Planområdet är beläget i Halkokari och gränsar i väster till Gamla Varvsvägen, i norr till Glasmästarvägen och i öster till Sundhagsvägen. Planområdet omfattar tomterna 272-102-10-7, 272-102-10-8, 272-102-11-5
och 272-102-11-6 samt parkområdet mellan kvarteren.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
Syftet med detaljplaneändringen är att de användningsändamål som detaljplanen anger för kvarteret ses över, likaså byggnadsytorna och
Planområdets läge
byggrätterna. Dessutom uppdateras gatuförbindelserna och gångstråken så att de motsvarar nuläget.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Arbetet inleddes 1.6.2020. Utkastet till detaljplan är avsett att bli klart i slutet av 2020. Detaljplanen ska godkännas av stadsstyrelsen.
ANSVARIGA:Tanja Hakala och Jouni Laitinen
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Torggatan 40
INITIATIV ELLER ORSAK TILL PLANARBETET
Initiativtagaren är en privat aktör och initiativet har lämnats in 14.9.2020. Initiativet
gäller det gamla ämbetshuset som i gällande plan har beteckningen YH (kvartersområde för förvaltningsbyggnader och ämbetshus).
PLANOMRÅDE
Planområdet ligger vid Torggatan mitt emot Länsipuiston koulu.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
Man önskar ändra områdets användingsändamål så att det bättre motsvarar den nuvarande användningen och i större utsträckning möjliggör bl.a. byggande av bostäder. I byggnaden finns för tillfället bl.a. kontorslokaler, bostäder och en restaurang.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Om stadsstyrelsen beslutar inleda detaljplaneringen är avsikten att utarbeta detaljplaneändringen under år 2021. Detaljplanen ska godkännas av stadsstyrelsen.
ANSVARIGA: Jouni Laitinen

Utdrag ur guidekarta. Planområdets ungefärliga avgränsning med rött.
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Kanaanslandsvägen, 272-111-1
INITIATIV ELLER ORSAK TILL PLANARBETET
Initiativtagaren är en privat aktör och initiativet har lämnats in 8.9.2020. Kvartersområdet har i nuläget beteckningen AO, kvartersområde för fristående småhus.
Orsaken till anhängiggörandet är uppdatering av detaljplanen så att den kommer
att motsvara behovet i nuläget.
PLANOMRÅDE
Initiativet gäller kvarter 1 i stadsdel 111 vid Kanaanslandsvägen.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
Sökanden föreslår att en beteckning läggs till som tillåter affärsverksamhet och
att byggnadsrätten justeras.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Om stadsstyrelsen beslutar inleda detaljplaneringen är avsikten att utarbeta detaljplaneändringen under år 2021. Detaljplanen ska godkännas av stadsstyrelsen.
ANSVARIGA: Jouni Laitinen

Utdrag ur guidekarta. Planområdets ungefärliga avgränsning med rött.
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Idrottsparkens södra del
INITIATIV ELLER ORSAK TILL PLANARBETET
Det eventuella intitiativet är stadens. I arbetsgruppen för utvecklande av idrottsparken lyftes det fram en möjlighet att placera inkvartering i samband med idrottsparken (bredvid hybridarenan).
Avsikten är att inte ändra områdets huvudsakliga användningsändamål, byggandsrätten eller trafikarrangemangen.
PLANOMRÅDE
Initiativet gäller området längs Karlebygatan, mellan simhallen, Kronofogdegården och Sundet.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
Tack vare inkvarteringsverksamheten kunde området användas mera och effektivare under olika slag av turneringar och evenemang. Inkvarteringen skulle också
tjäna simhallen i ”badhotellanda”. I detta sammanhang kunde man också efter behov göra tekniska justeringar i gränsytan mellan två olika planer från olika tidsperioder (avlägsning av kvartersområdesgränsen).
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Om stadsstyrelsen beslutar inleda detaljplaneringen är avsikten att utarbeta detaljplaneändringen under år 2021. Detaljplanen ska godkännas av stadsstyrelsen.
ANSVARIGA: Jouni Laitinen
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Norra leden
INITIATIV ELLER ORSAK TILL PLANARBETET
Karleby stad är initiativtagare. Norra leden tjänar numera (efter att
Hamnvägen blivit färdig) främst lokal trafik och den fyller inte längre
kriterierna för allmän väg.
Staden är således förpliktad att ta över leden som en gata, vilket sker
via en detaljplaneändring. Närings-, trafik- och miljöcentralen har i
flera omgångar krävt att leden överförs till staden.
Utvecklandet av leden är således möjligt utgående från utvecklingsprinciperna för gatunätet (stadens eget).
PLANOMRÅDE
Ändringen gäller Norra leden mellan Fabriksgatan - Biskopsbacken.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
En teknisk ändring av beteckningen från allmän väg (LT) till gata.
Samtidigt görs eventuella tekniska granskningar. Beslutet om gatuhållning fattas i samband med att detaljplaneringen inleds.

Utdrag ur guidekarta. Planområdets ungefärliga avgränsning med rött.

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Om stadsstyrelsen beslutar inleda detaljplaneringen är avsikten att utarbeta detaljplaneändringen under år 2021. Detaljplanen ska godkännas av
stadsstyrelsen.
ANSVARIGA: Tanja Hakala
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Kronobyåsen
INITIATIV ELLER ORSAK TILL PLANARBETET
Karleby stad är initiativtagare. Karleby stad köpte markområdet på Kronobyåsen
för några år sedan i syfte att utveckla området i enlighet med landskapsplanen
som område för skrymmande arbetsplatser.
PLANOMRÅDE
Planområdet är beläget vid Kronoby kommuns gräns vid riksväg 8 och omfattar
cirka 140 hektar.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
Planläggningen av området ger beredskap för etableringen av betydande nya aktörer och projekt samt skapar förutsättningar för nya arbetsplatser i Karleby. En
stor mängd grundläggande utredningar har redan gjorts i området, bl.a.
•
•
•
•

Områdesplan
Trafikutredningar
Natur- och miljöutredning
Arkeologisk utredning

Utöver landskapsplanen behandlas området också i den strategiska generalplanen som närmar sig utkastfasen.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Om stadsstyrelsen önskar inleda detaljplaneringen är målet att arbetet utförs
under åren 2021-2022. Detaljplanen ska godkännas av stadsfullmäktige.

Utdrag ur guidekarta. Planområdets ungefärliga avgränsning med rött.
Utdrag ur guidekarta. Planområdets ungefärliga avgränsning med rött.

ANSVARIGA: Jouni Laitinen
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Storindustriområdet - östra
INITIATIV ELLER ORSAK TILL PLANARBETET
Karleby stad är initiativtagare. I storindustriområdets östra delar finns ännu
detaljplanerat industriområde. Gatan som korsar området (Kraftverksvägen), områdets form och byggnadsytor, dynen som ska bevaras samt kraftverkets lagerplaner försvårar planeringen av en större enhet.
PLANOMRÅDE
Planområdet omfattar cirka 70 hektar i östra delen av storindustriområdet, i
Karleby Energis kraftverks omgivning.
BESKRIVNING AV PROJEKTET
Med planändringen undersöks kvartersstrukturen och området användningsändamål så att i området bättre kan placeras en ny fabriksenhet, gatuområdet flyttas samt Kokkolan Voimas lagerplaner samt andra justeringar
som kommer fram.
När det gäller dynen undersöks möjligheten att skydda ett motsvarande naturobjekt i närområdet som ekologisk kompensation.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Om stadsstyrelsen beslutar inleda detaljplaneringen är avsikten att utarbeta
detaljplaneändringen under år 2021. Detaljplanen ska godkännas av stadsfullmäktige.

Utdrag ur guidekarta. Planområdets ungefärliga avgränsning med rött.

ANSVARIGA: Jouni Laitinen
Utdrag ur guidekarta. Planområdets ungefärliga avgränsning med rött.
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Strandplanläggning
Stranddetaljplan för Tankar
ORSAK TILL PLANARBETET
Initiativet till att fortsätta arbetet med stranddetaljplanen baserar sig på ett möte som
den inofficiella arbetsgruppen för byggande på Tankar hade 27.2.2020. Arbetsgruppens ordförande är Pentti Haimakainen och sammankallare stadsmiljödirektör Nina
Kujala.
PLANOMRÅDE
Det område som ska planläggar är Tankar fyrö i Karlebys yttre skärgård samt en
del av skären utanför ön. Planområdet omfattar cirka 20 hektar.
TIDSPLAN FÖR ARBETET
Planläggningsstart
Programmet för deltagande
och bedömning offentligt
framlagt
Planutkastet
Planförslaget

Stadsstyrelsen 1.11.2010 § 142
2021
2021
2022

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Utarbetandet av en stranddetaljplan har inletts redan i slutet av 1990-talet. Efter att markanvändnings- och bygglagen trädde i kraft år 2000 beslöt
byggnads- och miljönämnden 1.11.2000 § 407 fortsätta utarbetandet av en stranddetaljplan för Tankar genom att göra upp ett program för deltagande
och bedömning. Planförslaget har senast behandlats i stadsstyrelsen 14.8.2006 § 375. Efter framläggandet har planen inte förts vidare. 20.12.2010 §
600 tog stadsstyrelsen inte ställning till strandgeneralplanen för planeringsöversikten för 2011, varvid planen förföll. Orsaken till att utarbetandet av
planen avbröts var Natura 2000-beredningen, nedläggningen av lotsstationen och behovet att tydliggöra ägandeförhållanden. Utarbetandet av stranddetaljplanen har igen blivit aktuellt, eftersom ägandeförhållandena har utretts och det i området under de senaste åren har funnits ett tryck på lov för
byggprojekt. På grund av att området har särskilda kultur- och naturvärden samt är betydande för turismen är stranddetaljplanen betydande och godkänns därför av stadsfullmäktige.
ANSVARIGA: Päivi Cainberg
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Detaljplanearbeten som slutförs snart / Behandlas
i beslutsorganen
Långbrogatan 1-3 / IVG Polar
Planförslaget hölls offentligt framlagt 12.1–13.11.2017. Initiativtagaren till planarbetet
har uppgett sig vilja sälja objektet och därför har planförslaget inte lagts fram för de
beslutande organen.

Amors stalls omgivning, kvarteren 8-5 och 8-3
Planförslaget hölls offentligt framlagt 5.5–4.6.2019. Kvarteret ändras från egnahemsområde till område med våningshus och därmed ökar byggnadsrätterna avsevärt.
Planförslaget går vidare till behandling och godkännande efter att markanvändningsavtalet är färdigt. Detaljplanen ska godkännas av stadsfullmäktige.
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Stranddetaljplan för Ohtakari
Planförslaget hölls offentligt framlagt 19.3–20.4.2020. Planförslaget är avsett att läggas fram för behandling i beslutsorganen i slutet av 2020. Detaljplanen ska godkännas
av stadsfullmäktige. Detaljplanen kan eventuellt vinna laga kraft i början av 2021.
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Planförslag som överklagats
Stranddetaljplan för Märaskär
Planförslaget godkändes av stadsfullmäktige 29.4.2019 § 21. Besvär över planen har
anförts hos Vasa förvaltningsdomstol.
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