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Planläggningsöversikten är en 
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7 § i markanvändnings- och bygglagen  
över de betydande planärenden som är, 
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information om huvudobjekten inom 
kommunens generalplanläggning, 

detaljplanläggning och 
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g? Genom planläggning regleras användningen av olika 
markområden och byggandet på dem så att stadens 
funktioner bildar en fungerande och trivsam livsmiljö. 

I Finland används ett s.k. hierarkiskt 
planläggningssystem  där landskapsplanläggningen styr 

generalplanläggningen, generalplanläggningen styr 
detaljplanläggningen och detaljplanläggningen styr 

byggandet, alltså styr en mer omfattande och generell 
planläggning den mera detaljerade planläggningen. 

Planläggningen är en lång process med många faser, 
från aktualisering av planläggning till ikraftträdande av 
planen. Projektets karaktär och betydelse inverkar på 

planprocessen och hur lång den blir. På nästa sida 
beskrivs planprocessen närmare och vilka möjligheterna 

är för att påverka arbetet.

Staden informerar intressenterna om faserna i plan-
arbetet samt ordnar möjlighet att delta i beredningen av 
planen. Genom växelverkan och samarbete med olika 

aktörer och invånare tillförs projekten mångsidig 
sakkunskap och information.
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Delta och påverka!
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Du kan också delta i planeringen så här:

► Följ med planeringen på adressen
www.kokkola.fi

► Svara på enkäter

► Delta i publika evenemang

► Kontakta planläggaren

PDB 
dvs. programmet för 

deltagande och bedömning 
är ett program som 

utarbetas för 
generalplaner och 

betydande detaljplaner. 
Dokumentet beskriver 

planeringens huvudsakliga 
mål, hur planeringen 

fortskrider, möjligheterna 
att delta och den 

preliminära tidsplanen.

Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande

Planprojektet 
startar utifrån ett 

initiativ.
Stadsstyrelsen 

beslutar om god-
kännande av 

initiativet.
Kungörelse om 

aktualiserad 
planläggning

Ett planutkast 
utarbetas.

Planutkastet 
hålls offentligt 
framlagt och 

man kan 
framföra sin 

åsikt om den.

Utifrån utkastet 
och åsikter 

utarbetas ett 
planförslag som 

hålls offentligt 
framlagt och man 
kan lämna in en 

skriftlig 
anmärkning om 

det.

Stadsstyrelsen 
eller –fullmäktige 

godkänner 
planförslaget.

Man kan söka 
ändring i beslutet 

hos Vasa 
förvaltnings-

domstol.

Efter besvärstiden 
vinner planen laga 

kraft. 

Kungörelse om 
planens 

ikraftträdande.

Hur
fortskrider
planlägg-
ningen? ►

Hur kan jag
påverka plan-
läggningen? ►

Ett initativ
väcks

Åsikt om PDB
(om PDB  utarbetats)

Åsikt om
utkastet

Skriftlig
anmärkning

Sökande av 
ändring

Färdig plan

https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/


Landskapsplanläggning
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Utdrag ur gällande landskapsplan, etapperna 1−3. Elementet för 
etapp 4 saknas i plansammanställningen.

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-, landskaps- och 
regionnivå. 

Landskapsplanen för Mellersta Österbotten utarbetas i 
etapper. Etapplanerna 1, 2, 3 och 4 har fastställts och har 
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 regionen. Därtill kommer man också att se 
över beteckningar som gäller samhällsstrukturen samt 
förutsättningarna för näringslivet.

Planförslaget hölls offentligt framlagt 17.8–15.9.2021. 
Man har som mål att godkännandet av planen behandlas 
i slutet av 2021.

Ansvarspersoner hos Karleby stad: Jouni Laitinen och 
Päivi Cainberg

Läs
mera!

https://www.keski-pohjanmaa.fi/maakuntakaava-ja-alueiden-kaytto.html
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Generalplanläggning
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Strategisk generalplan för regionstrukturen i Karleby Generalplan för centraltätorten 2040
Planen omfattar Generalplanen för 
Karleby innerstad som godkändes 
2006 samt de områden i centrala 
Karleby som saknar en gällande 
generalplan med rättsverkan.

Generalplanen för centraltätorten 
2040 är en långsiktig mark-
användningsplan genom vilken 
utvecklingen av samhällsstrukturen 
styrs i stadens tätortsområde och 
centrum. Generalplanen med 
rättsverkan styr förvärvet av 
markområden, utarbetandet av 
detaljplaner och ändringar samt 
avgöranden som gäller 
planeringsbehov.

Planeringen inleds våren 2022.

Den strategiska generalplanen
för regionstrukturen gäller
hela kommunens område.

Den strategiska generalplanen för 
regionstrukturen i Karleby 2040 är en 
allmän markanvändningsplan som 
omfattar hela kommunen.

Reservationer för 
områdesanvändningen granskas på 
en strategisk, allmän nivå med 
beaktande av alla delområden inom 
markanvändning. Planen skapar en 
helhetsbild av den utveckling av 
markanvändningen som eftersträvas i 
kommunen. Tanken med planen är 
att den till största delen ska ha 
genomförts år 2040.

Målsättningen är att planeringen 
fortskrider så att den strategiska 
generalplanen har vunnit laga kraft i 
början av 2022.

Ansvarsperson: Päivi Cainberg Ansvarsperson: Päivi Cainberg

Läs
mera!

Läs
mera!

Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande

https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/generalplan/anhanliga-generalplaner/
https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/generalplan/anhanliga-generalplaner/


Generalplanläggning
Delgeneralplan för gruvområden / Keliber Oy
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Planområde.

Gruvbolaget Keliber Oy har planer på att utvinna fyndigheter i 
områdena Outovesi, Syväjärvi, Rapasaari och Länttä som hör 
till Karleby stad och Kaustby kommun. 

Delgeneralplanerna som anknyter till projekten utarbetas så att 
Outovesi, Syväjärvi och Rapasaari, som ligger nära varandra, 
bildar ett eget delgeneralplaneområde och fyndigheten i Länttä
sitt eget.

Generalplanen för Länttä godkändes i stadsfullmäktige 
25.3.2021 § 21. Besvär över beslutet har anförts hos Vasa 
förvaltningsdomstol.

Målsättningen är att resten av planerna behandlas för 
godkännande i början av 2022.

Ansvarspersoner: Hos staden Jouni Laitinen; hos konsulten (Sweco Ympäristö Oy), 
planerare Johanna Lehto (tfn. 050 316 0122, johanna.lehto@sweco.fi)

Läs
mera!

Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande

https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/generalplan/anhanliga-generalplaner/


Generalplanläggning
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Planområde.

Ansvarspersoner: Karleby stad: Jouni Laitinen och Päivi Cainberg; Hos
konsulten Plandea Oy projektchef Ville Vihanta (tfn 050 590 6214, 
ville.vihanta@plandea.fi)

Delgeneralplanen för Tuohimaa vindkraftspark /WPD

Projektet delas in i två delar, Tuohimaa vindkraftspark i Karleby 
stad och Riutanmaa vindkraftspark i Halso kommun. 
Delgeneralplanområdet (ca 2600 ha) för Tuohimaa i Karleby 
ligger ca 55 km sydost om Karleby centrum och ca 16 km sydost 
om Ullava tätort på ett område mellan Ullavanjärvi och den 
konstgjorda sjön Venetjoki. Planområdet gränsar i nordost till 
Toholampi kommuns gräns och i nordväst till Halso kommuns 
gräns.

På Tuohimaa‐Riutanmaas område planeras byggande av högst 
73 vindkraftverk av vilka högst 54 kraftverk placeras på 
Tuohimaas (Karlebys) område. Planläggningsinitiativet som 
lämnats in av wpd Finland Oy har godkänts i Karleby 
stadsstyrelse 12.4.2021 § 174. 

Målsättningen är att planläggningen fortskrider så att 
delgeneralplanen vinner laga kraft 2023.

Läs
mera!

Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande

https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/generalplan/anhanliga-generalplaner/
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Planområde.

Ansvarspersoner: Karleby stad: Jouni Laitinen och Päivi Cainberg; Neova: 
Lauri Alanen (tfn 050 379 3578, lauri.alanen@neova-group.com)

Delgeneralplanen för Peräneva vindkraftprojekt / Neova

Generalplanläggning

Vindkraftsprojektet förläggs både till Karleby stads och Halso 
kommuns områden. I Karleby upptar projektet ca 800 hektar och 
ligger nästan helt på området för samfälld skog i Hirsimetsä i Kelviå. 
På Peräneva planområde på Karlebys sida har preliminärt planerats 
högst 7 vindkraftverk. Under planprocessen preciseras det slutliga 
antalet vindkraftverk och viken kraftledningsrutt som behövs för 
anslutningen till elnätet.

Planläggningsinitiativet som Neova lämnat in har godkänts i Karleby 
stadsstyrelse 25.10.2021 § 479. MKB-beskrivningen (miljökonse-
kvensbedömningen) som hör till projektet borde inledas under år 
2021. Enligt en preliminär tidsplan är det möjligt att få projektets 
delgeneralplaner till behandling för godkännande senast 2024. Vid 
sidan av planprocessen görs också nödvändiga vindmätningar på 
projektområdet och alternativen för förverkligandet av extern 
elöverföring utreds. Vindparkens slutliga byggtidsplan beror på det 
valda elöverföringsalternativet och stamnätets anslutningspunkt.

Läs
mera!

Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande

https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/generalplan/anhanliga-generalplaner/
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Karleby stads nya byggnadsordning godkändes i stadsfullmäktige 
18.5.2020 § 20. I samband med behandlingen av godkännandet av 
byggnadsordningen och även efter behandlingen kom behovet av 
att förnya stadens stranddelgeneralplaner fram, särskilt när det 
gäller byggplatsspecifika byggrätter. Samtidigt är det skäl att 
uppdatera åtminstone presentationssättet i en enhetligare riktning 
samt att förtydliga planbeteckningar och –bestämmelser.

Även om stranddelgeneralplanerna uppdateras inom endast ett 
ämnesområde är arbetet omfattande och utmanande och kommer 
att ta flera år. Uppdateringen kan dock eventuellt inledas med en 
zonutredning redan 2022 – 2023 då den aktuella strategiska 
generalplanen för regionstrukturen har godkänts och generalplanen 
för centraltätorten är i förslagsfasen. Med zonutredningen får man 
en uppfattning om de områdeshelheter som kan behandlas enligt 
samma principer. Det egentliga arbetet med förnyandet av 
stranddetaljplanerna skulle därmed kunna inledas i slutet av 2023.

Behov att uppdatera stranddelgeneralplaner

Generalplanläggning
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Visste du 
att Finlands tionde  
nationalstadspark 
inrättades år 2020 i 

Karleby?

Läs mera!

https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/puistot-ja-luonto/kansallinen-kaupunkipuisto/
https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/parker-och-natur/karleby-nationalstadspark/
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1. Hyvlerigatan
2. Ipark och dess omgivning
3. Resecentralen
4. Norra leden
5. Puntusstrandens småhusområde
6. Torggatan 50 och närmiljö
7. Idrottsparkens södra del
8. Storindustriområdet – östra
9. Kyrkbackens idrottsområde
10. Församlingens begravningsplatser
11. Kronporten
12. Donnerska skolan och parkområde
13. Området söder om Karleby sockenkyrka
14. Torggatan 40
15. Leenala, östra
16. Storbyvägen 1 och Torparvägen

Anhängiga detaljplaner syns i karttjänsten:

▼Tjänstsökning
►Anhängiga detaljplaner

► Sök

Detaljplaneprojekt

Obs!
Tidsplaner och objekt

kan ändras medan
arbetet pågår, följ

planeringen på
www.kokkola.fi.

https://kartta.kokkola.fi/IMS/?layers=Opaskartta&lon=Vireill%C3%A4%20olevat%20asemakaavat&cp=7081928,23506440&z=2
https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/


Detaljplanläggning
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1. Hyvlerigatan
Syftet med detaljplaneändringen är att 
undersöka områdets framtida 
användningsändamål, tomtexploatering 
och våningstal samt trafikarrangemangen 
enligt den preliminära utredningsplanen 
för Kyrklundens och Kosils anslutningar 
till riksväg 8, som utarbetades 
gemensamt av Karleby stad och NTM-
centralen 2017, samt enligt pågående 
vägplan. 

Initiativet till detaljplaneändringen har 
tagits av Hyvlerigatans fastighetsägare. 
Målet är att ändra området till ett område 
för bostads- och affärsbyggnader 
(”Kaupungin Kärkipaikaksi”) eftersom 
området ligger vid infarter.

Läs
mera!

Kaavamuutosalueen sijainti

2. Ipark och dess omgivning

Syftet med detaljplaneändringen 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.

Initiativet till detaljplaneändringen har 
tagits av 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.

Ansvarsperson: Jouni LaitinenAnsvarsperson: Jouni Laitinen

Planområde. Planområde.

Läs
mera!

Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande

https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/detaljplanering/
https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/detaljplanering/


Detaljplanläggning
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3. Resecentralen

Genom detaljplaneändringen undersöks 
möjligheten att utveckla området som en 
del av stationsområdet. Samtidigt 
möjliggörs strukturell parkering i änden 
mot Vasavägens bro.

Området övergick i stadens ägo hösten
2021. 

Kaavamuutosalueen sijainti

4. Norra leden

Syftet med detaljplaneändringen är att 
ändra beteckningen för allmän väg (LT) 
till beteckningen för en teknisk gata och 
samtidigt göra eventuella tekniska 
granskningar. Initiativet har tagits av 
staden. Efter att Hamnvägen blev färdig 
tjänar Norra leden numera främst lokal 
trafik och fyller inte längre kriterierna för 
en allmän väg.

Staden är förpliktad att ta över leden som 
en gata, vilket sker via en 
detaljplaneändring. I fortsättningen är det 
möjligt att utveckla leden utgående från 
stadens egna utvecklingsprinciper för 
gatunätet. Beslutet om gatuhållningen 
fattas i samband med beslut om att 
detaljplaneringen inleds.

Ansvarsperson: Tanja HakalaAnsvarsperson: Jouni Laitinen

Planområde.

Planområde.

Läs
mera!

Läs
mera!

Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande

https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/detaljplanering/
https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/detaljplanering/


Detaljplanläggning
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5. Puntusstrandens småhusområde

Genom detaljplanearbetet undersöks 
områdets lämplighet närmast för 
småhusbyggande. Målsättningen enligt 
en preliminär tidsplan är att kunna 
överlåta tomterna senast 2023.

Syftet är att öka stadens utbud på 
småhustomter i enlighet med mark- och 
bostadspolitiska programmet MASTO 
2021-2024 som stadsfullmäktige 
godkände 14.6.2021 § 61.

Stadsstyrelsen beslutade 23.8.2021 §
375 inleda detaljplanläggningen.

Ansvarspersoner: Jenny Jungar och Jouni Laitinen

Planområde.

Läs
mera!

Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande

https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/detaljplanering/


Detaljplanläggning
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Kaavamuutosalueen sijainti

7. Idrottsparkens södra del

Syftet med detaljplaneändringen är att 
undersöka om man också kunde placera 
inkvarteringsverksamhet på området. 
Inkvarteringen skulle också
tjäna simhallen i ”badhotellanda”. 

I detta sammanhang kunde man också 
enligt behov göra tekniska justeringar i 
gränsytan mellan två olika detaljplaner 
från olika tidsperioder (kvarters-
områdesgränsen avlägsnas). Avsikten är 
att inte ändra på områdets huvudsakliga 
användningsändamål, byggrätten eller 
trafikarrangemangen.

Initiativet till inledandet av 
detaljplaneändringen har tagits av 
Karleby Idrottspark Ab.

Ansvarsperson: Jenny Jungar

Kaavamuutosalueen sijainti

6. Torggatan 50 och närmiljö

Genom detaljplanearbetet undersöks 
nödvändiga ändringar av 
användningsändamål i enlighet med 
gällande generalplan, ändringar i 
byggrätten, eventuellt tilläggsbyggande
och parkeringsarrangemangen, 
skyddsbeteckningar som anvisas 
enskilda byggnader och i större 
utsträckning hela kvartersområden.

Initiativet till detaljplaneändringen har 
tagits av Kiinteistö Oy Torikatu 50.

Stadsstyrelsen beslutade 23.8.2021 §
374 inleda detaljplaneändringen.

Ansvarsperson: Jenny Jungar

Planområde. Planområde.

Läs
mera! Läs

mera!

Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädandeInledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande

https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/detaljplanering/
https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/detaljplanering/


Detaljplanläggning
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8. Storindustriområdet - östra

Genom planändringen undersöks 
kvartersstrukturen och områdets 
användningsändamål så att en ny 
fabriksenhet bättre kan placeras på 
området, gatuområdet flyttas, Kokkolan
Voimas lagerfält justeras och samtidigt 
görs andra nödvändiga justeringar som 
kommer fram.

När det gäller dynen undersöks 
möjligheten att skydda ett motsvarande 
naturobjekt i närområdet som ekologisk 
kompensation.

Initiativet har tagits av staden.

Ansvarspersoner: Jouni Laitinen och Päivi Cainberg

Planområde.

Läs
mera!

Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande

https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/detaljplanering/
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Kaavamuutosalueen sijainti

9. Kyrkbackens idrottsområde

Ansvarspersoner: Tanja Hakala och Jouni Laitinen

På detta område gäller gamla 
detaljplaner som hindrar utvecklingen. 
Staden har också köpt och rivit det 
gamla egnahemshuset som låg kritiskt. 
På områdets norra del undersöks även 
möjligheter till att använda området för 
boendeändamål.

K-P Koirakilta har därtill föreslagit en 
ändring av detaljplanen när det gäller 
rätt till tilläggsbyggande för att 
möjliggöra sina utvecklingsprojekt.

Markanvändningsgruppen behandlade 
ärendet på sitt sammanträde 9.6.2021 
och det går vidare till stadsstyrelsen 
som inledningsbeslut 2021. Kaavamuutosalueen sijainti

10. Församlingens begravningsplatser

Ansvarspersoner: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen

Kyrkliga samfälligheten har framfört att 
Anna och Elisabeth begravningsplatser 
behöver utvidgas. Till saken anknyter 
behov också för bredare 
översiktsplanering och markaffärer 
med staden.

Markanvändningsgruppen har 
behandlat ärendet på sitt 
sammanträde 9.6.2021 och förordade 
initiativet till planläggning.

Planerna fortskrider de närmaste åren.

Planområde.
Planområde.

Läs
mera!

Läs
mera!

Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande

https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/detaljplanering/
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11. Kronporten

Ansvarsperson: Jouni Laitinen

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 på området, bl.a. en  
områdesplan, trafikutredningar, natur-
och miljöutredning samt en arkeologisk 
utredning.

Området behandlas förutom i 
landskapsplanen också i den 
strategiska generalplanen för 
regionstrukturen.

Staden är initiativtagare till arbetet. 
Stadsstyrelsen beslutade 11.1.2021 § 8 
att detaljplanläggningen inleds. Målet är
att planen blir färdig i början av 2022.

Planområde.

Läs
mera!

Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande

https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/detaljplanering/
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Kaavamuutosalueen sijainti

12. Donnerska skolan och parkområde

Syftet med detaljplaneändringen är att 
undersöka skolområdets byggrätt och 
hela planområdets parkerings- och 
trafikarrangemang. Planändringen har 
blivit aktuell i och med renoveringen och 
utbyggandet av skolan. 

Initiativet har tagits av staden. 
Stadsstyrelsen beslutade 11.1.2021 § 7 
inleda ändringen av detaljplanen. Målet 
är att få planen färdig i början av 2022. 

Ansvarspersoner: Tanja Hakala och Jouni Laitinen

Kaavamuutosalueen sijainti

13. Området söder om Karleby sockenkyrka

Ansvarspersoner: Ingela Borgmästars-Hagnäs och Jouni Laitinen

I arbetet med detaljplaneändringen 
undersöks möjligheterna att 
vidareförädla skoltomten som blivit 
tom. Det främsta alternativet är att 
placera ett nytt daghem på området. 
Området ägs av staden. 

Initiativet har tagits av staden. 
Stadsstyrelsen beslutade 23.3.2020 §
140 inleda ändringen av detaljplanen. 
Målsättningen är att planen blir färdig i 
början av 2022.

Planområde. Planområde.

Läs
mera!

Läs
mera!

Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädandeInledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande

https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/detaljplanering/
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Kaavamuutosalueen sijainti

14. Torggatan 40

Ansvarsperson: Tanja Hakala

Det önskas en ändring av områdets 
användningsändamål så att det bättre 
motsvarar nuvarande användning och i 
större utsträckning möjliggör bl.a. 
byggande av bostäder. I byggnaden 
finns för tillfället bl.a. kontorslokaler, 
bostäder och en restaurang.

Initiativtagaren är en privat aktör och 
initiativet har lämnats in 14.9.2020. 
Initiativet gäller det gamla ämbetshuset 
som i gällande detaljplan har 
beteckningen YH (kvartersområde för 
förvaltningsbyggnader och 
ämbetshus).

Stadsstyrelsen beslutade 30.11.2020 §
526 inleda ändringen av detaljplanen. 
Målsättningen är att få planen färdig 
vid årsskiftet 2021-22.

Planområde.

Läs
mera!

Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande

https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/detaljplanering/
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16. Storbyvägen 1 och
Torparvägen
Genom detaljplaneändringen blir området 
skyddsgrönområde. För området gäller en 
detaljplan som godkänts 2.2.1998. I den 
har området angetts som kvartersområde 
för servicestation (LH) med byggrätt på 
600 m2 våningsyta.

Initiativet har tagits av Karleby stad. 
Markanvändningsgruppen behandlade 
initiativet 12.6.2019.

Ansvarspersoner: Tanja Hakala och Jouni Laitinen

Kaavamuutosalueen sijainti

15. Leenala, östra

Syftet med ändringen av detaljplanen är 
att utreda områdets behov när det gäller 
markanvändning och kompletterande 
byggande samt att närmare definiera 
områdets och byggnadsbeståndets 
kulturhistoriska värden.

Initiativet har tagits av staden. 
Stadsstyrelsen beslutade 25.1.2021 § 53 
inleda ändringen av detaljplanen. 
Målsättningen för färdigställandet är år
2022.

Ansvarspersoner: Ingela Borgmästars-Hagnäs och Jouni Laitinen

Planområde.

Planområde.

Läs
mera!

Läs
mera!

Inledning Godkän-
nandeUtkast Ikraft-

trädandeFörslag Inledning Godkän-
nandeFörslagUtkast Ikraft-

trädande

https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/detaljplanering/
https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/detaljplanering/


Stranddetaljplanläggning

24

Stranddetaljplan för 
Tankar
Utarbetandet av stranddetaljplanen 
har blivit aktuellt eftersom 
ägandeförhållandena har utretts och 
det i området under de senaste åren 
har uppkommit ett tryck på tillstånd 
för olika byggprojekt. 

På grund av att det på området finns 
särskilda kultur- och naturvärden och 
området är betydande för turismen är 
stranddetaljplanen betydande och 
godkänns därför av stadsfullmäktige.

Målsättning för färdigställandet av 
stranddetaljplanen är början av 2022.

Ansvarsperson: Päivi Cainberg

Läs
mera!

Planområde.

Inledning Godkän-
nandeUtkast Ikraft-

trädandeFörslag

https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/planering/detaljplanering/stranddetaljplan/
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Visste du att Finlands
UNICEF beviljade

Karleby utmärkelsen
Barnvänlig kommun

1.9.2020?

Utmärkelsen gäller två år.
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Tomtutbud

Beställning av kartutdrag från ansvarsområdet Markområden: 
karttatilaus@kokkola.fi

I stadens karttjänster 
kan man gå in och 

titta på en uppdaterad 
karta över lediga 

tomter:

www.kartta.kokkola.fi

Antalet planlagda tomter i stadens ägo som kan reserveras (11/2021):

Egnahemshus- och parhustomter 76 st. och tomter avsedda för 
byggande i bolagsform 7 st.

Staden har för närvarande drygt 80 lediga tomter som kan reserveras 
för bostadsbyggande. Tomter finns såväl i centrala Karleby som i 
Kelviå, Lochteå och Ullava. Tomternas försäljningspriser och deras 
årliga hyror varierar enligt område. I allmänhet kan tomten antingen 
hyras eller köpas. En hyrestomt kan också köpas i ett senare skede till 
det pris som gäller vid köptidpunkten. Betald hyra gottgörs inte i 
köpesumman.

https://kartta.kokkola.fi/IMS/?REQUEST=SiteSearch
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Visste du att Karleby stad 
bygger ut sina cykelrutter för 
smidigare cykling exempelvis 

genom att i stadskärnan bygga 
leder skilt för cyklister och 

fotgängare?

I en kommuninvånarenkät 
ansåg nästan 

90 % av Karlebyborna att det 
är viktigt att utveckla Karleby 

som en cykelstad!



Kontaktinformation

Planering

stadsplaneringschef Jouni Laitinen 044 780 9360 jouni.laitinen@kokkola.fi

generalplanearkitekt Päivi Cainberg 044 780 9364 paivi.cainberg@kokkola.fi

planläggningsarkitekt Jenny Jungar 044 780 9375 jenny.jungar@kokkola.fi

generalplanläggare Suvi-Elina Maunu 044 780 9366 suvi-elina.maunu@kokkola.fi

planläggare Ingela Borgmästars-Hagnäs 040 806 5431 ingela.hagnas@kokkola.fi

planläggare Tanja Hakala 040 488 2772 tanja.hakala@kokkola.fi

planläggningssekreterare Ville Jylhä 040 806 5173 ville.jylha@kokkola.fi

byråsekreterare Saija Pölkki 040 489 2315 saija.polkki@kokkola.fi
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Vi har en bredare

horisont.

www.kokkola.fi/sv/boende-och-
miljo/planering/
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