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BILAGA 23

Karleby nationalstadspark / Förutredning och styrgrupp
381/10.03.01/2014
KH § 343

Beredare: Elina Nissinen, planläggningsarkitekt, (tfn 0404892115),
Jouni Laitinen, stadsplaneringschef, Pauli Piiparinen, teknisk direktör
och Kristina Ahmas, museichef
Koncern- och stadsutvecklingssektionen beslutade 28.4.2014 § 35 att
ge tekniska servicecentret i uppdrag att förbereda en
behovsutredning gällande Karleby nationalstadspark. Syftet med
behovsutredningen
är att ta fram information som underlag för beslutsfattandet. I arbetet
utreds vad en nationalstadspark i allmänhet betyder för staden,
stadens invånare och markanvändningsplaneringen.
Bilaga A § 343

Sektionens beslut 28.4.2014 § 35

Markanvändningsgruppen behandlade ärendet vid sitt möte den 18
september 2014 och beslutade om beredningsarbetsgruppens
sammansättning. Till den utsågs miljösekreterare Juhani Hannila,
planeringshortonom Jouko Härkönen, planläggningsarkitekt Elina
Nissinen och museichef Kristiina Ahmas. (Planeringshortonom Sini
Sangi har varit planeringshortonom Jouko Härkönens suppleant i
arbetsgruppen). Gruppen hör sakkunniga enligt behov och önskemål
och rapporterar till markanvändningsgruppen.
Behovsutredningsarbetsgruppen sammanträdde fyra gånger, varav
en var en exkursion till Tavastehus nationalstadspark.
Arbetsgruppens sammanfattning finns som bilaga (Bilaga B).
Arbetsgruppen föreslår att en förutredning gällande
nationalstadsparken beställs som konsultarbete samt att en styrgrupp
grundas.
Markanvändningsgruppen behandlade ärendet vid sitt möte den 17
februari 2015: Nationalstadsparkens status ger också möjlighet att
ansöka om extern finansiering. De fördelar och nackdelar som
statusen medför bör utredas, till exempel om användningen av
områdena begränsas på något sätt. Det konstaterades att ärendet
bereds (beställning av förutredning och grundande av styrgrupp) till
stadsstyrelsen genom tekniska servicecentrets ledningsgrupp.
Behovsutredningsarbetsgruppen motiverar projektets fördelar och
nackdelar inför finansieringsbeslutet för förutredningen.
Ärendet behandlades i tekniska servicecentrets ledningsgrupp den 4
maj 2015: Det första skedet är att beställa en utredning om inrättande
(förutredning) från en konsult, kostnaden är ca 15 000 euro.
Planläggningsarkitekten sköter beredningen för stadsstyrelsens
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behandling. – Utredningen försvårar inte genomförandet av redan
planerade projekt. Kommentarer gällande de områden som ska ingå i
utredningen kommer ännu att begäras och tas ännu till arbetsgruppen
(arbetsgruppen sammanträdde den 19 maj).
Efter utredningen kommer beslut att fattas om ansökan om
inrättandet av en nationalstadspark. I projektets styrgrupp ska även
förtroendevalda vara representerade, organen ombeds utse sina
representanter.
Bilaga B § 343
Bilaga C § 343

Behovsutredningsarbetsgruppens
sammanfattning om projektets fördelar och
utmaningar
Preliminär granskningsavgränsning för
förutredningen

I förutredningen granskas:
• hur kriterierna för nationalstadsparker enligt 9 kap. i MBL kan
uppfyllas (styrkor och utvecklingsbehov)
• vilka är de viktigaste punkterna för berättandet av stadens historia
• vilken betydelse har nationalstadsparken för staden, invånarna,
markanvändningen, turismen och olika aktörer (företag,
föreningar, medborgarorganisationer, boendeföreningar, staden)
• hur förhåller den sig till planerade och kända projekt samt till
användningen av områdena
• vilken är planläggningssituationen (byggnads- och naturskydd)
Utgångspunkten är att invånarna och aktörerna i området involveras i
processen och under förutredningen. Målsättningen är att
förutredningen blir färdig under första delen av år 2016.
Ansökan om inrättandet av en nationalstadspark kräver att en sådan
utredning genomförs och den utgör det mest centrala innehållet i
ansökan. Efter avslutad förutredning förs den till behandling i
stadsfullmäktige och beslut om en eventuell ansökan om
nationalstadsparksstatus fattas.
Behovsutredningsarbetsgruppen och tekniska servicecentret föreslår
att stadsstyrelsen beslutar
1
att låta utföra en förutredning gällande Karleby
nationalstadspark som konsultarbete finansierad ur
stadsstyrelsens driftsreserveringsbudget
2
att behovsutredningsarbetsgruppen (miljösekreteraren,
planeringshortonomen, planläggningsarkitekten och
museichefen) fortsätter som planeringsgrupp för
förutredningen och att planläggningsarkitekten
koordinerar projektet
3
att utse en förutredningstyrgrupp: utvecklingschef
VD för Karleby Turism Ab
kommunikationschef teknisk direktör
planeringschef

KARLEBY STAD
Stadsstyrelsen

§ 343 08.06.2015

4
5
6

7

Stadsdirektören

generalplanearkitekt
arbetsledare för parker och idrottsanläggningar
skogsbruksingenjör
stadsgeodet
utse representanter bland sig och från sin möteskrets
till styrgruppen
uppmana kulturnämnden att utse sina företrädare
till styrgruppen
att planeringsarbetsgruppen deltar i styrgruppens
sammanträden och att styrgruppens medlemmar om de
så önskar kan delta i planeringsarbetsgruppens
arbete. Grupperna bjuder in de nödvändiga övriga
sakkunniga till sina möten, och vid behov tas ärendet
också upp i stadens markanvändningsgrupp och i
koncern- och stadsutvecklingssektionen.
kalla miljörådet Jukka-Pekka Flander från miljöministeriet
till ordinarie sakkunnig.

Stadsstyrelsen beslutar att
1

låter utföra en förutredning gällande Karleby
nationalstadspark som konsultarbete finansierad ur
stadsstyrelsens driftsreserveringsbudget.

2

att behovsutredningsarbetsgruppen (miljösekreteraren,
planeringshortonomen, planläggningsarkitekten och
museichefen) fortsätter som planeringsgrupp för
förutredningen och att planläggningsarkitekten
koordinerar projektet.

3

att utse en förutredningstyrgrupp:
utvecklingschef
VD för Karleby Turism Ab
kommunikationschef
teknisk direktör
planeringschef
generalplanearkitekt
arbetsledare för parker och idrottsanläggningar
skogsbruksingenjör
stadsgeodet

4

utse representanter bland sig och från sin möteskrets
till styrgruppen.

5

uppmana kulturnämnden att utse sina företrädare
till styrgruppen.

6

att planeringsarbetsgruppen deltar i styrgruppens
sammanträden och att styrgruppens medlemmar om de
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så önskar kan delta i planeringsarbetsgruppens arbete.
Grupperna bjuder in de nödvändiga övriga sakkunniga till
sina möten, och vid behov tas ärendet också upp i
stadens markanvändningsgrupp och i koncern- och
stadsutvecklingssektionen.
7

Beslut

att kalla in som ordinarie sakkunnig miljörådet
Jukka-Pekka Flander från miljöministeriet.

Stadstyrelsen godkände utkastet till beslut och utsåg
Hanna Cygnel, Pentti Haimakainen och Anneli Palosaari till
styrgruppen.

