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Luku 0

Johdanto

Maankäyttö- ja asuntopoliittisella toteuttamisohjelmalla luodaan maankäyttöpolitiikalle* ja asuntotuotannon ohjaamiselle toimintaympäristö, jolla
mahdollistetaan riittävä tontti- ja rakennuspaikkavaranto ja kohdennetaan uusien asuntojen tuotanto palvelujen saatavuus ja käyttöaste huomioiden.
Ohjelman toteuttamista ohjaa kaupunginhallituksen konserni- ja kaupunkikehitysjaosto ja sen toteutumista koordinoi teknisen palvelukeskuksen
maankäyttöryhmä. Luvussa 1 on käsitelty ohjelman lähtökohdat eli kaupunginvaltuuston strategiset päämäärät, tavoitteet, toteutunut kehitys ja
suunnitteet vuosille 2016 - 2020 sekä Kokkolan jakautuminen eri osa-alueisiin maankäyttöpolitiikan ja asuntotuotantoa ohjelmoitaessa. Toteuttamisohjelma
arvioidaan kerran vuodessa ja sitä tarvittaessa tarkistetaan ja päivitetään valtuustokausittain.
Yhdessä maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat kunnan maankäyttöpolitiikan. Maankäyttöpolitiikan avulla suunnitellaan ja toteutetaan kunnan eri
toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut. Toteutus edellyttää muitakin kunnan toimia, erityisesti kunnallistekniikan ja muun yhdyskuntatekniikan sekä
julkisten palvelujen edellyttämää rakentamista. Maapoliittisen suunnittelun tulee olla mukana yleiskaavoituksessa. Yleiskaavaratkaisujen takana tulisi olla
myös näkemys siitä, millä tavoin ratkaisut toteutetaan. Asian tärkeys on korostunut yleiskaavoituksen merkityksen lisääntyessä maankäyttö- ja rakennuslain
myötä. Maapolitiikan keinot ovat välineitä, jolla varmistetaan, että suunnitelmien mukaan tarvittavat alueet saadaan käyttöön.
Maankäytön- ja asuntopoliittisen toteuttamisohjelman 2016 - 2020 on valmistellut työryhmä, jonka jäsenet ovat koonneet omien tehtäväalueidensa tiedot
ja tavoitteet ohjelmaan.
Työryhmään ovat kuuluneet:
Pauli Piiparinen
Jouni Laitinen
Veli-Pekka Koivu
Päivi Cainberg
Ilkka Kangas
Matti Kivistö
Niina Lindholm
Elina Nissinen
Niklas Nisula
Ritva Ollila
Heikki Penttilä
Jukka Harju

tekninen johtaja
kaavoituspäällikkö 1.6.2015 lähtien
Kaavoituspäällikkö 31.1.2015 saakka
yleiskaava-arkkitehti
suunnittelupäällikkö
kaupungingeodeetti
rakennustarkastaja
asemakaava-arkkitehti
maankäyttöteknikko
asuntosihteeri
kaupungininsinööri
liikenneinsinööri

* maankäyttöpolitiikka = Julkisen vallan (usein kunnan) tavoitteita, ohjelmia ja toimenpiteitä, joiden avulla maankäyttöä ohjataan haluttuun suuntaan.
Maankäyttöpolitiikka muodostuu kaavoituksesta ja maapolitiikasta.
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Luku 1

Lähtökohdat

1. 1 Ohjelman tavoitteet ja kaupunkirakenteen jakautuminen osa-alueisiin
MASTO 2016 - 2020-ohjelma on Kokkolan maankäyttö- ja asuntopolitiikan toteuttamisohjelma seuraavalle viidelle vuodelle. Ohjelmassa
tutkitaan, esitetään ja perustellaan uusien asuinalueiden toteuttamisjärjestystä. Lähtökohtina ovat asukkaiden tarpeet ja valinnat. Kaupungin eri
osa-alueiden väestön määrän ja ikärakenteen muutokset vaikuttavat niiden palveluiden kehittämiseen ja saatavuuteen sekä asuntorakentumiseen
sijoittumisenohjaamiseen Kokkolan eri osa-alueille.
Ohjelman tarkoituksena on:
•
ohjata kaupungin maanhankintaa, kunnallistekniikan rakentamista ja palveluiden kehittämistä
•
varmistaa tonttien ja rakennuspaikkojen riittävyys kaupungin eri osa-alueilla
•
edistää valtuustostrategiassa linjattua asutusrakenteen kehittymistä
•
sovittaa yhteen Kokkolan eri osa-alueiden ennustettu väestökehitys ja kunnallinen palvelutarjonta
•
mahdollistaa yhdyskuntataloudellisesti ja palveluiden käytön kannalta edullinen kaupunkirakenteen laajentuminen ja täydentyminen
•
varmistaa yleiskaavasta aina alueiden rakentamiseen asti riittävän pitkä suunnittelu- ja valmisteluaika, kaavio alla
YLEISKAAVA

MAANHAKINTA

ASEMAKAAVAT

ALUEEN VALMISTELU

TONTTIEN LUOVUTUS

10 - 20 VUOTTA

5 - 10 VUOTTA

4 VUOTTA

2 VUOTTA

0-VUOSI

1 - 5 VUOTTA

selvitykset

osto, lunastus

kunnallistekninen suunnittelu, puuston valmennus

kunnallistekniikan rakentaminen,
rakentamistapaohje

rakentajien valinta

rakentajien valinta

Kaavio 1

RAKENTAMINEN

Tavoiteaikajänne yleiskaavoituksesta rakentamiseen.

Ohjelma arvioidaan kerran vuodessa ja sitä tarvittaessa tarkistetaan, jolloin varmistetaan päätöksenteon ja maankäyttöpolitiikan
valmistelutyön perusteet aina ajantasaisista lähtökodista. Ohjelman sisältö ja painotukset voivat vaihdella vuosittain, mutta yleispiirteiset
tavoitteet säilyvät. Ohjelmaan on erikseen kirjattu havaitut selvitystarpeet ja tarve varautua toteuttamisriskeihin.

Yleispiirteiset tavoitteet:
•
•
•
•

tonttitakuun varmistaminen kaupungin eri osa-alueilla ja tarjota mahdollisuus monipuolisiin asumismuotoihin
eri ikäryhmille ja väestönosille
ohjelmalla turvataan sosiaalista eheyttä ja huomioidaan kaupungin eri osa-alueiden erityispiirteet
yhdyskuntatekniikan investoinnit ovat ennakoituja ja kokonaistaloudellisesti edullisia
uusien alueiden ohjelmoinnissa huomioidaan asumisen lähipalvelujen riittävyys, saatavuus ja kehittämismahdollisuudet
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Kokkolan visio ja kaupunginvaltuuston strategiset päämäärät
MASTO 2016 - 2020-ohjelman yleisinä lähtökohtina ovat Kokkolan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan yhdistymissopimus, kaupunginvaltuuston hyväksymä Kokkolan
visio- ja strategia, Kokkolan alueella voimassa ja valmisteilla olevat yleiskaavat, ajantasa-asemakaava sekä Kokkolan maapoliittinen ohjelma.
Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen asuntotuotanto ja työpaikkarakentaminen edellyttävät riittäviä aluevarauksia oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa,
järjestelmällistä sekä ohjelmoitua maanhankintaa ja asemakaavoitusta eli raakamaavarantoa 10 vuoden asemakaavoitustarpeeseen sekä vahvistuneita
asemakaavoja 3 - 5 vuoden rakentamista varten.
MASTOn tehtävänä on luoda edellytykset asunto- ja työpaikkarakentamisen tonttituotannolle.
•

asuntotuotannon vuosimitoitus on keskimäärin 220 - 250 uutta asuntoa vuodessa, asunnoista arviolta vähintään puolet on yhtiömuotoista
asuntorakentamista

•

nykyistä yhdyskuntarakennetta eheyttävää täydennysrakentamista suositaan niin asemakaavoitetuissa taajamissa kuin maaseudun kylissä ja
taajamissa

•

lapsiperheiden asumisen tarpeet huomioidaan riittävällä omakotitonttitarjonnalla

•

yrityksille ja elinkeinoelämälle osoitetaan riittävästi ja monipuolisesti sijoittumisvaihtoehtoja ja tontteja, joille on välittömästi rakennettavissa
toimitiloja

•

MASTO-ohjelmassa varaudutaan nykyisen palveluverkon hyödyntämiseen ja kehittämiseen

•

ohjelman kunnallistekniikan ja palvelurakentaminen mahdollistavat noin 300 miljoonan euron yksityiset investoinnit suunnittelukaudella 2016 2020
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Maankäyttö- ja asuntopoliittisessa ohjelmassa
käytettävä Kokkolan osa-aluejako
Asuntorakentamista ohjaavat eri osa-alueilla
Kokkolan yleiskaavat. Eri yleiskaavatöissä
osoitetaan tarvittaessa kunkin osa-alueen
asuntotuotannon mitoitusperusteet eli riittävien
asunto- ja työpaikkarakentamismahdollisuuksien
turvaaminen.
Kuva 1
Maankäyttö- ja asuntopoliittisessa ohjelmassa
käytettävä kaupungin osa-aluejako:
1. KOKKOLAN KESKUSTA
2. KOKKOLA POHJOINEN
3. KOKKOLA ITÄINEN
4. KOKKOLA ETELÄINEN
5. KOKKOLA LÄNTINEN
6. KOKKOLA SUURTEOLLISUUS
7. KOKKOLAN HAJA-ASUTUSALUE
8. ÖJA
9. RUOTSALO
10. KÄLVIÄN KIRKONKYLÄ JA PELTOKORPI
11. KÄLVIÄN HAJA-ASUTUSALUE
12. ULLAVA
13. MARINKAINEN
14. LOHTAJAN KIRKONKYLÄ
15. VIIRRE
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1.2. Kokkolan toteutunut väestökehitys 1987 - 2014 ja väestösuunnite vuosille 2015 - 2030
Toteutunut väestökehitys 1987 - 2014
Kokkolan väestö kasvoi vuosina 1987 - 2014 keskimäärin noin 150 hengellä vuosittain.
Kokkolan väestörakenne on valtakunnallisesti verraten vielä nuorekas eli lasten ja nuorten osuus väestöstä on suuri ja syntyvyys ylittää selvästi
kuolleisuuden. Vastaavasti vanhempien ikäluokkien osuudet väestöstä ovat koko maan tasoa alhaisemmat. Vuosittain Kokkolassa syntyy vuosittain noin 600
lasta. Väestön suhteellinen ikääntyminen kuitenkin jatkuu ja tämä näkyy vanhempien ikäluokkien voimakkaana kasvuna.
Maan sisäisessä muuttoliikkeessä Kokkola sai useana vuonna muuttovoittoa vuosien 2004 - 2010 välillä vaikkakin maansisäisessä muuttoliikkeessä Kokkola
yleensä menettänyt väestöä. Kaaviossa 2 on esitetty Kokkolan ja muiden kuntien välinen muuttoliike vuosina 1987 - 2012
Muuttovoitto ulkomailta on ollut viime vuosina merkittävää eli keskimäärin noin 90 henkeä vuosittain viimeisen kymmenen vuoden aikana ja on vastannut
noin 30% Kokkolan väestön vuosittaisesta kasvusta. Jos kehitys jatkuu samankaltaisena kasvaa ulkomailta muuttaneiden osuus väestöstä nykyisestä 2%
noin 5% vuoteen 2030 mennessä.
Väestösuunnite 2015 - 2030
Väestösuunnitteena on käytetty Tilastokeskuksen kuntakohtaiseen tilastoaineistoon perustuvaa trendi-ennustetta, joka perustuu kolmena aiempana
vuotena Kokkolassa toteutuneeseen väestökehitykseen, syntyvyyden ja kuolleisuuden kehitykseen sekä muuttoliikkeeseen. Väestösuunnitteena käytettävä
ennuste on tarpeen tarkistaa säännöllisesti ja arvioida sen pohjalta maankäyttö- ja asuntopoliittisten toimenpiteiden ohjelmointia ja suunnitteiden
uskottavuutta.
Tilastokeskuksen aineistoihin perustuvan vuoden 2015 trendi-ennusteen mukaisesti Kokkolan väkiluku on vuonna 2030 51583 henkeä eli vuosittainen kasvu
on alenevasti 290 - 220 henkeä vuodessa.
Taulukossa 1 on esitetty trendi-ennusteen mukainen väestökehitys. Viime vuosina väestökehitys on jäänyt jälkeen aiemmista trendi-ennusteista sekä
syntyvyyden vähenemisen että maassamuuton muuttotappion vuoksi ja sama kehitys jatkunee myös vuosina lähivuosina. Vuoteen 2030 ennustetusta
väestön kasvusta (noin 4200 henkilöä) on runsaat 3300 henkeä 70 vuotta tai enemmän täyttäneiden määrän kasvua. Kaupungin toteutuva ja toteutunut
väestökehitys selittää yhdessä ikääntyneiden ikäluokkien kasvun kanssa asuntotuotannon, asuntomarkkinoiden ja palvelujen kysynnän kehitystä.
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Vuosi
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Taulukko 1
YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

Luonnollinen Kuntaan
Kunnasta
KokonaisVäkiluku
Kasvu 2040 Kasvu %
Syntyneet
Kuolleet
väestönlisäys muuttaneet muuttaneet nettomuutto
47278
257
0,54
615
431
184
1785
1712
73
47496
218
0,46
581
426
155
1593
1530
63
47729
231
0,49
583
428
155
1601
1525
76
47957
229
0,48
584
430
154
1593
1518
75
48186
227
0,47
585
431
154
1587
1514
73
48409
224
0,46
584
434
150
1580
1506
74
48625
217
0,45
583
436
147
1574
1504
70
48836
208
0,43
581
438
143
1568
1503
65
49038
202
0,41
579
441
138
1565
1501
64
49235
195
0,40
577
445
132
1561
1498
63
49422
188
0,38
575
447
128
1561
1501
60
49600
177
0,36
573
451
122
1561
1506
55
49765
165
0,33
571
457
114
1563
1512
51
49922
155
0,31
570
462
108
1566
1519
47
50066
144
0,29
568
466
102
1569
1527
42
50195
129
0,26
567
474
93
1572
1536
36
50312
117
0,23
567
481
86
1575
1544
31
50421
108
0,21
566
487
79
1575
1546
29
50518
96
0,19
567
494
73
1574
1551
23
50602
84
0,17
568
501
67
1572
1555
17
50678
77
0,15
569
510
59
1570
1552
18
50752
72
0,14
570
517
53
1567
1548
19
50817
67
0,13
571
524
47
1566
1546
20
50877
60
0,12
572
531
41
1564
1545
19
50933
56
0,11
573
537
36
1563
1543
20
50985
52
0,10
573
541
32
1562
1542
20
51036
50
0,10
574
544
30
1561
1541
20
Väestöennuste vuosille 2014 -2040 tilastokeskuksen trendiennusteen 30.10.2015 mukaan. Trendiennuste päivitetään vuosittain.
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Vuosi 2015

Vuosi 2030

Muutos vuosina 2014-2030

0-4

3057

2890

-167

5-9

3115

3030

-85

10-14

2852

3070

218

15-19

2883

3208

325

20-24

2905

2944

39

25-34

5892

5646

-246

35-44

5534

6301

767

45-54

5739

5943

204

55-64

5907

5243

-653

65-69

2227

2713

486

70-74

2039

2497

458

75-79

1614

2555

941

80-84

1222

2451

1229

85-100+

1146

1810

664

46132

50312

4180

Ikäkaudet

Yhteensä

Taulukko 2

Tilastokeskuksen trendiennusteen 30.10.2015 mukainen väestökehitys vuosina 2015 -2030 eri ikäluokissa.

Seuranta- ja selvitystarpeet:
•

Väestöennustetta sekä etenkin muuttoliikkeen ja syntyvyyden kehityksen vaikusta siihen tulee arvioida vuosittain toteutuneen kehityksen valossa.
Kaupungin sisäistä muuttoliikettä eri osa-alueiden välillä tulee vuosittain seurata.

Riskit:
•

Väestön muutokset alle 70-vuotiaiden ikäryhmissä eivät toteudu ennustetulla tavalla ja/tai syntyvyys jää ennustetta pienemmäksi. Väestön
muutokset toteutuvat kaupungin eri osa-alueilla palvelurakenteen ylläpidon kannalta epäsuotuisasti.
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Ikäryhmät yhteensä

700

15-19
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0

Kaaviot 2 ja 3
Kaaviossa 2 vasemmalla on kuvattu syntyvyyden kehitys äidin ikäryhmän mukaan. Syntyvyys on vaihdellut vuosina 1987 - 2012 suuresti eli 501 - 631
syntyneen välillä. Lasten määrää on lisännyt myös se, että Kokkola on saanut muuttovoittoa alle 15-vuotiaissa vuosina 2003-2012 keskimäärin 26 lasta
vuodessa.
Oikean puoleisessa kaaviossa 3 on esitetty Kokkolassa toteutunut kuntien välinen tulo- ja lähtömuutto sekä maahan- ja maastamuutto vuosina 1987 - 2012.
Sekä 1990-luvun syvin lamajakso että vuosien 2004 - 2011 taloudellisen toimeliaisuuden kasvu näkyvät kaaviossa. Maahanmuutto on ylittänyt
maastamuuton vuodesta 2003 lähtien.
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Kokkolan seudun väestökehitys eri taajamatyypeissä ja haja-asutusalueilla 2000 -2009
Väestösuunnitteeseen liittyy useita epävarmuustekijöitä. Näitä ovat sisäisen ja ulkoisen muuttoliikkeen vaihtelut, asuntotuotannon ajoittumisen ja
sijoittumisen vaihtelut kaupungin eri alueilla sekä asuntotuotannon määriin ja talotyyppijakaumaan liittyvät kysyntämuutokset. Epävarmuus kasvaa
ennustusjakson pidetessä ja mitä pienemmille alueille ennustamisessa mennään.

Kaavio 4
Kaaviossa on esitetty Vaasan, Kokkolan ja Pietarsaareen seutujen väestömuutoksia 2008 -2012 (52 eriKOKOista kaupunkiseutua raportin
aineistosta) Kokkolan seudulla väestön kasvu vuosina 2000 -2009 on keskittynyt keskustaajamaan vaikka näinä vuosina saattoivat asukkaat ja rakentajat
valita lähes vapaasti asuinpaikkansa. Kehitysero Vaasan ja Pietarsaaren kaupunkiseutuihin selittynee Kokkolan tonttitakuulla.
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1.3 Kokkolan toteutunut asuntotuotanto 1987 - 2013 ja suunnite vuosille 2016 - 2020
Asuntokuntien lukumäärän ja keskikoon kehitys
Kaupungin toteutuva ja toteutunut väestökehitys selittää yhdessä ikääntyneiden ikäluokkien suhteellisen osuuden kasvun kanssa asuntotuotannon,
asuntomarkkinoiden ja palvelujen kysynnän muutoksia ja tulevaa kehitystä. Asuntojen määrällinen tarve perustuu asuntokuntien lukumäärän muutokseen
sekä asuntokuntien jakautumiseen asukasmääriltään erikokoisiin asuntokuntiin.

vuosi

2005

2012

2030

18805

20486

24568

1 henkilö

6162

7251

9896

2 henkeä

6380

7128

8945

3 henkeä

2503

2500

2493

4 henkeä

2197

2105

1882

5 henkeä

1022

963

820

6 henkeä

314

325

352

7+ henkeä

227

214

182

Asuntokuntien koko /

määrä

Taulukko 3 ja kaavio 4
Asuntokuntien määrän ja keskikoon muutokset vuosina 2005 - 2030. Trendiennusteen pohjalta voidaan arvioida, että jos vuosina 2005-2012 toteutunut
kehitys jatkuu samansuuntaisena olisi asuntokunnan keskikoko vuonna 2030 noin 2,1. Tämä edellyttää noin 3600 - 4000 uuden asunnon rakentamista eli
enimmillään keskimäärin 240- 260 asunnon vuosituotantoa vuosina 2016-2030. Asuntokunnan keskikoko kertoo kuinka monta asukasta keskimäärin
asunnossa asuu. Asuntokuntien keskikoko vaihtelee suuresti kaupungin eri osa-alueilla.

YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA

TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI

RAKENTAMINEN 1 - 5 VUOTTA
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Asuntokanta vuonna 2012 ja toteutunut asuntotuotanto vuosina 2003 - 2014
Asuntokanta
Kokkolassa oli vuonna 2012 22594 asuntoa. Omakotitaloja asuntokannasta oli 55%, rivi- ja ketjutaloasuntoja 11% ja kerrostaloasuntoja 31%. Asuntokannasta
vakinaisesti asuttuja oli 90,7%. Omakotitalojen suhteellinen osuus Kokkolan asuntokannasta on kaupungin koko huomioiden suuri.
Asunnot käytössä olon ja talotyypin
mukaan vuonna 2012
Kaikki yhteensä Erillinen pientalo
Kaikki asunnot
22594
12469
Vakinaisesti asuttu
20486
11531
Ei vakinaisesti asuttu
2108
938
Taulukko 5 Kokkolan asuntokanta vuonna 2012

Rivi- tai ketjutalo Asuinkerrostalo
2480
7014
2249
6132
231
882

Muu talotyyppi
631
574
57

Toteutunut asuntotuotanto vuosina 2003 - 2014
Vuosittainen asuntotuotanto on vuosina 2003 - 2014 vaihdellut paljon eli on ollut 183 - 424 asunnon välillä. Tälle ajanjaksolle sijoittuu kaksi asuntotuotantoa
voimakkaasti kasvattanutta tekijää eli Kokkolan seudun voimakas talouskasvu ja sen seurauksena myös väestön kasvu 2000-luvun ensimmäisellä
vuosikymmenellä. Tuolloin rakennettiin erittäin paljon omakotitaloja. Vuonna 2011 järjestettiin Kokkolan asuntomessut, jotka myös on ollut
asuntotuotantoa voimakkaasti kasvattanut tekijä.
ASUNTOTYYPPI / VUOSI
2003 2004 2005 2006
Omakoti ja paritalo
142
185
176
245
Rivi-, ketju- ja luhtitalo
14
16
31
65
Kerrostalo
46
54
22
26
R,k,t ja k talot yhteensä
60
70
53
91
Vuosituotanto
202
255
229
336
Taulukko 6 Kokkolan asuntotyypit vuosina 2003 - 2014

YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

2007
240
15
58
73
313

2008
245
32
127
159
404

2009
149
20
14
34
183

2010
153
26
13
39
192

2011
217
32
175
207
424

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA

2012
155
87
16
103
258

2013
118
21
60
81
199

2014
129
6
74
80
209

TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI

keskiarvo
191
34
55
89
267

RAKENTAMINEN 1 - 5 VUOTTA
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Alla kaaviossa 6 on esitetty asuntotuotannon ja väestö kasvun muutokset vuosina 1969 -2012. Vasta vuodesta 2003 asuntotuotannon ja väestön kehitykset
käyrät noudattavat likipitäen samaa kehityslinjaa.

900

Asuntotuotanto / väestönkehitys

800

korkotukilainoitetut vuokra-asunnot
opiskelija-asunnot

700

normaalit vuokra-asunnot

600

asuntotuotanto yhteensä
väestön muutos

500

asuntotuotantotavoite

400
300
200
100
0
-100

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

-200

Kaavio 6
YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

Väestön kasvun ja asuntotuotannon kehitys vuosina 1969 - 2012.
MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA

TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI

RAKENTAMINEN 1 - 5 VUOTTA
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Asuntotuotannon kohdentuminen Kokkolassa
Toteutunut kehitys vuosina 2003 - 2015
Kokkolan seudulla toteutui vuosina 2003 - 2011 aiempaa voimakkaampi taloudellisen toiminnan, työpaikkojen lisääntyminen ja sen seurauksena myös
väestön kasvu. Tämä näkyi myös asuntorakentamisessa ja sen kohdentumisessa Kokkolan ja Kälviän alueilla.
Kokkolan seudulla asuntotuotanto ja väestön kasvu on viime vuosikymmenellä painottunut Kokkolan kaupungin keskustaajamaan. Muut taajamat ja etenkin
haja-asutusalue ovat menettäneet väestöä. Kokkolassa, mukaan lukien liitoskunnat, rakennettiin vuosina 2004 - 2008 sekä asuntomessuvuonna 2011 paljon
omakotitaloja. Omakotirakentamisesta toteutui lähes 69,5% Kokkolan keskustaajaman alueella ja noin 24% Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueilla ja 6,5%
Kanta-Kokkolan kyläalueilla. Asuinkerrostalotuotanto on toteutunut kaupungin ydinkeskustassa ja sen pohjoispuolisilla lähellä Vanhansatamanlahden rantaa
sijaitsevilla alueilla. Rakennettujen kerrostalojen keskikoko on ollut aiempia vuosia merkittävästi suurempi. Rivitalo- ja ketjutalonrakentaminen on myös
lähes kokonaisuudessaan toteutunut Kokkolan keskustaajamassa.
Keväällä 2015 oli Kokkolassa myynnissä noin 350 asuntoa, joista noin 60 oli uudiskohteita, noin 120 omakotitaloja ja sama määrä kerrostaloasuntoja sekä
noin 100 rivi- tai paritalo-asuntoa. Myynnissä olevien asuntojen määrä on suuri ja isompien eli kolme huonetta tai enemmän käsittävien asuntojen
myyntiajat ovat pidentyneet. Sijoittavat ostavat sekä uudiskohteista että vanhemmasta asuntokannasta yksiöitä ja kaksioita vuokra-asunnoiksi.
Myynnissä olevien vanhempien omakotitalojen suuri määrä ja niiden pitkät myyntiajat vaikeuttavat osaltaan uusien isompien uudisasuntojen myyntiä ja
rakentamista. Tähän vaikuttanee Kokkolan tonttitakuu eli omakotiasumisesta kiinnostuneet perheet rakentavat ennemmin uuden omakotitalon kaupungin
luovuttamalle tontille kuin ostavat vanhemman peruskorjattavan omakotitalon. Suurten ikäluokkien vanhetessa myyntiin lienee tulossa lähivuosina entistä
enemmän vanhempia omakotitaloja ja tonttitakuun tarkoituksenmukaisuutta lienee syytä jatkossa harkita koko yhdyskuntatalouden näkökulmasta.

Taulukko 7

YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

Toteutunut pientalorakentaminen 2000 - 2014

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA

TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI

RAKENTAMINEN 1 - 5 VUOTTA
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Taulukko 8 Toteutuneen pientalorakentamisen jakauma alueittain vuosina 2000 - 2014
Suunnite vuosille 2016 - 2020
Vuosittainen asuntotuotanto vuosina 2015 - 2020 on alla taulukossa 6 arvioitu 250 asunnoksi vuodessa. Vuosittaiset vaihtelut asuntotuotannon määrässä ja
asuntotyyppien jakautumisessa voivat olla edelleenkin suuria, mutta tasoittuvat yleensä pidemmällä aikavälillä.
ASUNTOTYYPPI / VUOSI
2015 2016 2017 2018
Omakoti ja paritalo
140
130
120
120
Rivi-, ketju- ja luhtitalo
60
60
60
50
Kerrostalo
50
60
70
80
R,k,t ja k talot yhteensä
110
120
130
130
Taulukko 9 Asuntotuotantosuunnite vuosille 2015 - 2020

2019
110
60
90
140

2020
110
60
90
150

Suunnitteessa vuosille 2016 - 2020 on arviossa omakotitalorakentamisen sijoittumisessa käytetty taulukon 8 mukaisen toteutuman pohjalta, joka alueen
keskimääräistä toteutumisprosenttia. Näin ollen suunnitteessa ollaan arvioitu että omakotitalorakentaminen sijoittuisi vuosien 2016 - 2020 jaksolla
seuraavasti.
ALUE
%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kanta-Kokkolan
asemakaavoitettu alue
60
84
78
72
72
66
66
Kanta-Kokkolan kylät
15
21
20
18
18
17
17
Kälviä
17
24
22
20
20
19
19
Lohtaja
6
8
8
7
7
7
7
Ullava
3
4
4
4
4
3
3
Taulukko 10 Arvio omakotitalojen toteutumisesta alueittain vuosina 2015 - 2020

YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA
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1.4 Tonttitakuu sekä tontti- ja raakamaavaranto
Tonttitakuu 2016 - 2020
Kaupunki luo edellytykset työpaikkarakentamiselle ja kohtuuhintaiselle asumiselle omistusmuodosta riippumatta. Kokkolan kaupunki luo edellytykset
maankäyttö- ja asuntotuotanto-ohjelman mukaiselle asuntotuotannolle harjoittamalla aktiivista ja pitkäjänteistä maapolitiikkaa hankkimalla riittävästi
asemakaavoitettavaa raakamaata. Kaupunki luo kaavoituksella ja riittävällä tontti- rakennuspaikkatuotannolla edellytykset kysyntää vastaavalle asumiselle
ja työpaikkarakentamiselle sekä asemakaavoitetulla alueilla että asumiskylissä.
Edellytykset luodaan 250 uuden asunnon rakentumiselle vuosittain, joista kaupungin luovuttamille omakotitalotonteille 50 - 80 omakotitaloa ja
yhtiömuotoisesti rakennettaville joko kaupungin luovuttamille tai yksityisten omistamille kerros- ja pientalotonteille 60 -120 asuntoa vuosittain.
Asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle rakentunee vuosittain 20 - 40 asuntoa. Työpaikkatontteja on jatkuvasti tarjolla kysyntää vastaavasti.
Tontti- ja raakamaavarannot
Tavoitteena on, että kaupungin omistaman asemakaavoitetun omakotitonttivarannon tulee vastata 3–5 vuoden tonttien luovutustarvetta ja
yhtiömuotoisten pientalotonttien varannon 2–4 vuoden luovutustarvetta. Kerrostalotonttien kysynnän tyydyttämiseksi kaupunki kasvattaa omaa
tonttivarantoaan. Tavanomaiseen työpaikka- ja yritysrakentamiseen tontti tulee voida luovuttaa välittömästi.
Kerrostalorakentaminen tulee ohjata tiivistämään kaupungin keskustaa. Kaupungilla ei ole Rautatientoria, Kaarlelankadun länsivartta ja Janssonin peltoja
luukuunottamotta muuta maanomistusta keskustassa. Asemakaavoitetut kerrostalotontit ja kerrostalotonteiksi jalostettavat tontit ovat yksityisessä
omistuksessa. Näin ollen kerrostalorakentaminen ja keskustan tiivistäminen tapahtuu yksityisessä omistuksessa olevan maan jalostamisen keinoin.
Kaupungin omistuksessa olevat Rautatientori ja Kaarlelankadun länsivarsi tarvitsevat asemakaavan muutoksen ja Janssonin pellot asemakaavan laadinnan.
Näin ollen näiden kohteiden toteutuminen on todennäköisestä vasta tarkasteluajankohdan 2016 - 2020 jälkeen.
Aktiivinen maanhankinta mahdollistaa yhdyskuntarakentamisen laajentumisen suunnitelmallisesti. Kaupunki hankkii maita yleiskaavojen mukaisilta
yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnilta siten, että raakamaavaranto riittää 5 -10 vuoden asemakaavoitustarpeisiin.
Yhdyskuntarakenteellisen talouden näkökannasta Kokkola johdonmukaisesti pyrkii kaavoittamaan uusia asuinalueita keskustan eri puolille laajentamalla
nykyisiä asemakaava-alueita niin että uudet alueet tukeutuvat nykyiseen rakennettuun yhdyskuntarakenteeseen. Kokkolan kaupungilla on nykyiseen
asemakaava-alueen laajenemisalueilla maanomistusta seuraavasti:

YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA

TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI

RAKENTAMINEN 1 - 5 VUOTTA
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ALUE

Keskustaajama

Asemakaavoitettava
Maavaranto / ha
2015

Kaavoitustarve / ha
ajanjakson luovutus
2016

Kaavoitustarve / ha
ajanjakson luovutus
2017 - 2018

Kaavoitustarve / ha
ajanjakson luovutus
2019 - 2020

Noin 140 ha *

15*1,5 -> 23

30*1,5 -> 45

30*1,5 -> 45

5 *1,5 -> 8

10*1,5 -> 15

Kälviä (myös Peltokorpi)
Lohtaja (myös Marinkainen)
Ullava

0
1 (irrallaan nykyisestä
ak-alueesta)
0

5*1,5 -> 8

Asemakaavoitettavasta
maapohjasta 65 %
muodostaa
korttelialuetta
35 % muodostaa tie-,
katu- ja viheraluetta

Taulukko 11 Kaupungin omistama tonttimaavaranto syksyllä 2015. * Strategisesti merkittäviä alueita puuttuu isompien maa-alueiden keskeltä tai
omistuksessa olevien alueiden ja nykyisten asemakaava-alueiden välistä, että alueet muodostaisi kaavoitettavat kokonaisuudet.
Asemakaavoitettu kaupungin omistama tavoitteellinen omakotitonttivaranto tulee olla 180 - 400 tonttia. Syksyllä 2015 jaettavissa oleva varanto on 150
tonttia ja asemakaavoitettu tonttivaranto 32 tonttia, jonka luovutus on ohjelmoitu vuodelle 2016. Tonttivarannon sijoittuminen eri osa-alueille on esitetty
taulukossa 12.
Syksyllä 2015 jaettavissa
Asemakaavoitettu
ALUE
oleva varanto
tonttivaranto
Kokkola
Hangas
20
32
32
Kaanaanmaa
Mustikkamäki
6
Nuolipuro
18
Ullava
Ullavan kirkonkylä
10
Honkala
5
8
Haapala
2
Alikylä
Lohtaja
4
Lankila
6
Treevintie
19
Koivuluoto / kirkonkylä
Kälviä
14
Peltomäenkangas
Kumpula
4
Peltokorpi
2
YHTEENSÄ
150
32
Taulukko 12 Kaupungin omistama syksyllä 2015 jaettavissa oleva tonttivaranto ja asemakaavoitettu tonttivaranto
(maapolitiikka- ja kaupunkimittauspalvelut 27.8.2015)
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Alu e

Pot e nt ia a lin en uu si
a suin a lu e

2015- 2016
2015
I sok y lä
Must ikkam äki j a
Hangasm äki
Piilesm äki

40

H a lk ok a r i- Ry t im ä k i
Kaanaanm aantien
koillispuoli
Rödsönt ien pohj oispuoli

Tont t ien m ä ä rä

Tont t ien m ä ä rä

55

20172020

20212030

85

85

160

45

45

80

40

80

85

100

285

30

70

145

30

140

2016

6
Koiv uh a ka

Kvikant

30

150

Tor k inm ä k i- Ka u st a ri

Linnusperä - Kaustari

30

60

Jok ilaa k so

55

85

Punt us

30

50

Lappilanm äki

25

35

4

5

10

6

15

M a r in ka in en

Kä lv iä k k

Pelt om äenkangas

60- 80 / vuosi- > 120- 160

186

50

60- 80 / vuosi- > 240- 320 60- 80 / vuosi- > 600800

320

800

Taulukko 13 Kaavoitustarve vuosille 2016 - 2020
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Yksityisillä maanomistajilla on asemakaava-alueilla omistuksessa 195 tonttia, joilla on kaikki rakentamisvalmiudet olemassa. Varsinkin liitoskuntien alueella
rakentaminen asemakaava-alueilla on ollut hyvin vähäistä. Kokkolan eri alueilla on yksityisillä maanomistajilla asemakaavoitettuja tontteja seuraavasti:
Yksityisten omistuksessa olevat
asemakaavoitetut omakotitalotontit
(AO / AP)

Yksityisten omistuksessa olevat
asemakaavoitetut rivitalo (AR)

Yksityisten omistuksessa olevat
asemakaavoitetut kerrostalotontit
(AK)

2015
60

2015
-

2015
4

Kälviä (myös Peltokorpi)

87

-

-

Lohtaja (myös Marinkainen)

42

2

-

-

ALUE

Kanta-Kokkola

Ullava

-

Taulukko 14 Yksityisten omistuksessa olevat asemakaavoitettu tonttivaranto
(maapolitiikka- ja kaupunkimittauspalvelut 02.10.2015)

Maankäyttö- ja asuntopoliittista ohjelmaa, MASTOa, varten on tehty 'Selvitys yhtiömuotoisen asuntorakentamisen kohdentumisesta 2014 - 2030'. Selvitys
on käsitelty kaupunginhallituksessa 17.6.2013 § 436.
Teollisuus- ja toimitilatontteja käsittelevä, MASTO-ohjelmaan liittyvä, 'Teollisuus- ja toimitilatonttien inventointi' -raportti valmistui keväällä 2014.
Työpaikkatonttien kysynnän ennakoiminen on vaikeampaa kuin asuntotonttien kysynnän ennustaminen. Kohdassa 2. on kuvattu uusien työpaikka-alueiden
kaavoitustilanne ja -tarpeet. Selvitys on käsitelty kaupunginhallituksessa 10.6.2013 § 416.
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Teollisuus- ja toimitilatonttivaranto
2 kpl / 11334 m2
1kpl / n. 2000 m2
3 kpl / 20019 m2
n.25 kpl / n.145748 m2
2 kpl / 6249m2
n. 20kpl / 74649 m2

Jänismaa
Sammonkatu
Lahdenperä
Lahdenperä II
Indola
Topparinmäki
Mottisenalue
1-3 kpl / 220000 m2
Suurteollisuusalue
Tulliperän alue
1 kpl / 11038 m2
Piispankulma
Heinola
2 kpl / 68000 m2
Kälviä 8-kulma
2 kpl / 20900 m2
Kälviä Kumpula
3 kpl / 37979 m2
Lohtaja Martinjjärvi
n. 15 kpl / 100000 m2
Lohtaja Peukalonmäki
n. 3 kpl / 42000 m2
Lohtaja Perttulan tarhausalue
759916 m2
YHTEENSÄ
Taulukko 15 Asemakaavoitettu teollisuus- ja työpaikkatonttivaranto
(maapolitiikka- ja kaupunkimittauspalvelut 02.10.2015)

YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

Liiketonttivaranto

1 kpl / 11114 m2

3 kpl / 61710 m2
2 kpl / 20000 m2

6 kpl / 92824 m2

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA

TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI

RAKENTAMINEN 1 - 5 VUOTTA
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Seuranta- ja selvitystarpeet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asuntokaupan kehittymistä tulee jatkuvasti seurata. Seuranta koskee sekä uudisrakennettavien asuntojen myyntiaikoja että myytävänä olevan
asuntokannan määrällistä kehittymistä sekä asuntotyyppi- ja -kokojakaumaa.
Teollisuus- ja toimitilatonttien kysyntää ja kysynnän kohdentumista tulee vuosittain seurata arvioida tarvittavia toimenpiteitä.
Kaupungin luovuttamien omakotitonttien ja yhtiömuotoisten tonttien kysyntää sekä niiden rakentumista että alueellista kohdentumista tulee
vuosittain arvioida tonttitarjonnan ohjelmointia varten.
Asuntorakentamisen kohdentumista kaupungin eri osa-alueille seurataan. Selvitetään kaupungin tontti- ja rakennuspaikkatarjonta myös
keskustaajaman ulkopuolisilla asemakaava-alueilla ja asumiskylissä.
Asukkaiden asumisvalintoja eli kaupungin eri osa-alueiden väestön määrän ja ikärakenteen muutoksia seurataan vuosittain.
Nykyisen omakotitaloja koskevan tonttitakuun tarkoituksenmukaisuutta on syytä jatkossa selvittää koko yhdyskuntatalouden ja
asuntomarkkinoiden näkökulmasta.
Tonttien hinnoittelu perustuu niiden tuottamisesta kaupungille koituviin kustannuksiin.
Vuosittaisen Kaavoituskatsauksen yhteydessä laaditaan myös 3 - 5 vuoden alustava kaavoitusohjelma.

Riskit:
•
•
•
•
•

Yleiskaavoitus ja sen yhteydessä laaditut selvitykset eivät ohjaa raakamaanhankintaa riittävän selkeästi.
Kaupungin maankäyttöpolitiikassa käyttämät raakamaan hankintatavat eivät ole tehokkaita tai oikeanaikaisia.
Uusien alueiden suunnittelu- ja toteuttamisaika liian lyhyt ja siten kustannuksia aiheuttava raakamaanhankinnasta tonttien luovutukseen.
Raakamaanhankinnassa ei saada ostettua yhtenäisiä, riittävän laajoja alueita asemakaavoitettavaksi valituista laajentumissuunnista
palvelurakenteen ylläpidon kannalta oikea-aikaisesti.
Asuntomarkkinoille syntyy liian suuri myymättömien omakotitalojen ja/tai kerrostaloasuntojen varanto, jonka seurauksena myös uusien
yhtiömuotoisten asuntojen tuotanto ja myynti vaikeutuu.
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Luku 2

Maankäyttöpolitiikka

Kokkolan maankäyttöpolitiikka käsittää ne tavoitteet, ohjelmat ja toimenpiteet, joiden avulla maankäyttöä ohjataan haluttuun suuntaan. Maankäyttöpolitiikka
muodostuu kaavoituksesta ja maapolitiikasta. Maankäyttöpolitiikan lähtökohdat määritellään valtuustostrategian laadinnan yhteydessä.

Kaavioissa 6 ja 7 on esitetty Kokkolan maankäyttö- ja asuntopolitiikan ohjaus- ja suunnittelujärjestelmä sekä kaupunkirakenteen suunnitteluprosessi, jolla
turvataan riittävän pitkä suunnitteluaika eri alueiden asemakaavoitukselle maanhankinnasta tontinluovutukseen eli noin neljä vuotta.

Kaavio 7 Kokkolan maankäyttö- ja asuntopolitiikan ohjaus- ja suunnittelujärjestelmä.

YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA

TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI

RAKENTAMINEN 1 - 5 VUOTTA
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UUSIEN ALUEIDEN TOTEUTUKSEN VALMISTELU KOKKOLASSA
VAIHEET
VASTUUTAHOT

KAAVOITUS JA
YLEISSUUNNITTELU
- 5 - 15 VUOTTA

KAAVOITUS

ALUEEN RAKENTAMINEN
ALKAA

ALUEEN RAKENTAMISEN SUUNNITTELU

- 4 VUOTTA

YLEISKAAVOITUS

- 2 VUOTTA

0 VUOTTA

- 1 VUOSI

1 VUOSI

ALUEEN KÄYTTÖ JA
YLLÄPITO
2 VUOSI

ASEMAKAAVA

VÄESTÖKEHITYS
SELVITYKSET, MITOITUS
AJOITUS , PALVELUT

X VUOSI

ASEMAKAAVAN

RAKENTAMISTAPAOHJEET

AJANMUKAISUUDEN ARVIONTI

MAAPOLITIIKKA

MAANHANKINTA

YHDYSKUNTATEKNIIKKA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN
YLEISSUUNNITELMAT
KAAVATALOUS

KATUVERKKO
VESIHUOLTO
VIHERALUEET

YKSITYISKOHTAISET
RAKENTAMISSUUNNITELMAT

KATUJEN, KUNNALLISTEKNIIKAN JA PUISTOJEN
RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO

RAKENNUSVALVONTA

RAKENNUSJÄRJESTYS

RAKENNUSKIELTO

KORTTELISUUNNITELMAT

RAKENNUSLUVAT

TOIMITILOJEN
KÄYTTÖASTEEN KEHITYS

PALVELUT /
PALVELUTONTTIEN
KAAVOITUS

(HANKESUUNNITTELU)

UUSIEN TOIMITILOJEN TOTEUTUS TAI NYKYISTEN
KÄYTTÖ

TOIMITILAPALVELUT

Kaavio 8

YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

OSTO

LUNASTUS

SOPIMUS

KORVAUS

TONTTIEN KYSYNNÄN
MÄÄRITTELY

TONTTIEN HAKU, VARAUS JA LUOVUTUS

VUOKRATULOT

Kaupunkirakenteen suunnitteluprosessi: alueiden toteuttamisen vaiheet, vastuutahot ja avainprosessit sekä kehittämistavoite

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA

TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI

RAKENTAMINEN 1 - 5 VUOTTA
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2.1
Yleiskaavoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaupunkirakenteen kehittämistä ohjataan oikeusvaikutteisilla yleiskaavoilla. Nämä toimivat sekä kaupungin
maapolitiikan että asemakaavoituksen ohjelmoinnin perusteina. Raakamaavarannon ollessa riittävä voidaan asemakaavoitettavien alueiden suunnittelu ja
toteutus ohjelmoida sekä ajallisesti että yhdyskuntataloudellisesti oikea-aikaisesti.
Strateginen aluerakenneyleiskaava toimii maankäytön kehityskuvana. Strateginen aluerakenneyleiskaava antaa puitteet muiden yleiskaavojen ja
asemakaavojen laatimiselle. Kaavoitustarve ohjelmoidaan vuosittain kaavoituskatsauksen yhteydessä.
YLEISKAAVATYÖ

OHJAA RAAKAMAANHANKINTAA
EI

OHJAA
ASEMAKAAVOITUSTA
EI

OHJAA SUUNNITTELUTARVERATKAISUJA
EI

STRATEGINEN
ALUERAKENNEYLEISKAAVA
KESKUSTAAJAMAN
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
YLEISKAAVA
KESKIKAUPUNGIN
EI
KYLLÄ
EI
YLEISKAAVA
KANTA-KOKKOLAN KYLÄOSITTAIN
EI
KYLLÄ
ASUTUKSEN YLEISKAAVA
KÄLVIÄN LIEVEASUTUKSEN
OSITTAIN
OSITTAIN
KYLLÄ
VAIHEYLEISKAAVA
PELTOKORVEN
OSITTAIN
OSITTAIN
EI/KYLLÄ
KYLÄYLEISKAAVA
MARINKAISTEN
OSITTAIN
OSITTAIN
EI/KYLLÄ
KYLÄYLEISKAAVA
RUOTSALON
OSITTAIN
EI / OSITTAIN
KYLLÄ
KYLÄYLEISKAAVA
KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
YLEISKAAVA
LOHTAJAN KIRKONKYLÄN
KYLLÄ
KYLLÄ
KYLLÄ
YLEISKAAVA
ULLAVANJÄRVEN
OSITTAIN
EI / OSITTAIN
KYLLÄ
YLEISKAAVA
Taulukko 16 Maankäyttöpolitiikkaa ja asuntotuotantoa ohjaavat yleiskaavatyöt vuosina 2016 - 2020

YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA

HUOMAUTUKSET

LAATIMISVAIHE

OHJAA STRATEGISIA
VALINTOJA
OHJAA RAAKAMAAN
HANKINTAA
TARKISTUS
KÄYNNISTETÄÄN
UUDELLEEN
NÄHTÄVILLE
KONSULTTI LAATII

VIIMEISTELLÄÄN 2016

ASEMAKAAVOITUS
TARPEEN
ASEMAKAAVOITUS
TARPEEN
ASEMAKAAVOITUS
TARPEEN
KONSULTTI LAATII TAI
OMANA TYÖNÄ
KONSULTTI LAATII TAI
OMANN TYÖNÄ
KONSULTTI LAATII

LAATIMINEN JATKUU
2017
LAATIMINEN JATKUU
2017
LAATIMINEN JATKUU
2016
KÄYNNISTYY 2017

TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI

LUONNOS 2016 /
EHDOTUS 2017
LUONNOS 2016 /
EHDOTUS 2017
VIIMEISTELLÄÄN 2017
VALMIS 2016

KÄYNNISTYY
MAHDOLLISESTI 2018
KÄYNNISTYY
MAHDOLLISESTI 2019

RAKENTAMINEN 1 - 5 VUOTTA
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2.2
Maapolitiikka
Kokkolan kaupunki luo edellytykset maankäyttö- ja asuntotuotanto-ohjelman mukaiselle asuntotuotannolle sekä teollisuus- ja toimitilatonttien
rakentumiselle harjoittamalla aktiivista ja pitkäjänteistä maapolitiikkaa. Aktiivinen maanhankinta mahdollistaa yhdyskuntarakentamisen laajentumisen
suunnitelmallisesti ja yhdyskuntatalouden ja palvelurakenteen kannalta edullisesti. Kaupunki hankkii maita yleiskaavojen mukaisilta yhdyskuntarakenteen
laajenemissuunnilta siten, että raakamaavaranto riittää 5 -10 vuoden asemakaavoitustarpeisiin ja uusien alueiden asemakaavoitus voidaan aloittaa
kaupungin omistamalle maalle vähintään neljä vuotta ennen tonttien luovuttamista.

Maapolitiikan tavoitteet
Maapolitiikan tavoitteet ja tehtävät ovat:
•
•
•
•
•
•
•

huolehtia kaupungin raakamaavarannon riittävyydestä
varmistaa maan hinnan pitäminen kohtuullisella tasolla
varmistaa osaltaan riittävä tonttitarjonta asunto- ja elinkeinopoliittisten tavoitteiden mahdollistamiseksi
edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja estää asemakaavoitetun maan vajaakäyttö
estää maakeinottelu ja varmistaa kaupungin toimenpiteistä aiheutuvan arvonnousun pidättäminen kaupungille
varmistaa maanomistajien tasapuolinen kohtelu
varmistaa kaupungin maaomaisuuden kohtuullinen tuotto ja kaupungin omassa käytössä olevien maa-alueiden tehokas käyttö

Näihin tavoitteisiin päästään toiminnan pitkäjänteisyydellä ja johdonmukaisuudella, riittävällä panostukselle maan hankintaan ja riittävällä maareservillä
sekä kaupungille kuuluvan kaavoitusoikeuden tehokkaalla hyväksikäytöllä.

Maapolitiikan toteuttamiskeinot
Kunnilla on käytettävissään monipuolinen valikoima keinoja, joilla voidaan varmistaa yhdyskunnan rakentaminen ja kasvu kuntatalouden näkökulmasta
kestävällä tavalla. Seuraavassa on esitelty keskeiset kuntien maapolitiikan toteuttamiskeinot.

YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA

TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI
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Vapaaehtoiset kaupat ja vaihdot
Pitkäjänteinen vapaaehtoinen maanhankinta on aktiivisen maapolitiikan keskeisin keino. Hankkimalla raakamaata kohtuullisella hinnalla omistukseensa
yleiskaavallisten selvitysten osoittamilta kasvusuunnilta hyvissä ajoissa ennen asemakaavoitusta kaupunki voi varmistaa, että kunnallistekniikka ja
kunnalliset palvelut tulevat kustannustehokkaasti käyttöön ja että niiden yhdyskuntarakentamisen kustannukset katetaan tonttien myynnistä saatavilla
tuloilla.
Maankäyttösopimukset ja maankäyttökorvaukset
Lainsäädäntö antaa mahdollisuuden asemakaavoittaa yksityisten omistamia alueita sellaisella sopimusmenettelyllä, jolla saavutetaan tasapuolisuus sekä
maanomistajien kesken että kaupungin ja maanomistajan kesken.
Ensisijainen sopimusmuoto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty maankäyttösopimus, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja jolla maanomistaja
sitoutuu korvaamaan kaupungille aiheutuvia kustannuksia ja kaavoituksesta saaman arvonnousun rahana tai alueina.
Mikäli vapaaehtoiseen sopimukseen ei päästä, voi kaupunki kaavoittaessaan yksityisten alueita periä maanomistajalta kehittämiskorvauksen kulujensa
peittämiseksi. Korvaus voi olla enintään 60 % alueen arvonnoususta. Tällöin korvaukset peritään tonttikohtaisesti arvonnousun realisoituessa esim. tontin
myynnin yhteydessä.
Kehittämismaksu
Kolmantena kaavoitukseen liittyvänä menettelynä on rajatun alueen kehittämisalueeksi nimeäminen 10 vuodeksi, jos asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi erityiset kehittämis- ja toteuttamistoimenpiteet ovat tarpeen.
Kaupungilla on oikeus periä maanomistajalta hyötyyn suhteutettu kehittämismaksu, jos alueen kehittämistoimenpiteistä koituu maanomistajalle erityistä
hyötyä, joka on epäsuhteessa hänen suorittamiinsa kustannuksiin.
Lunastukset
Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää useita lunastusperiaatteita, joiden nojalla kaupunki voi saada luvan lunastaa maata erilaisiin yhdyskuntarakentamisen
tarpeisiin. Maan lunastaminen antaa kaupungille mahdollisuuden järkevään yhdyskuntakehitykseen maanomistajien sopimus- tai myyntihalukkuudesta
riippumatta. Samalla se luo ristiriitatilanteissa edellytykset maanomistajien tasapuoliseen kohteluun.
Maanomistajalla on velvollisuus luovuttaa ensimmäisen asemakaavan mukainen katualue tiettyyn määrään asti korvauksetta kaupungille. Kaavaa
muutettaessa kaupungin on aina korvattava luovutettava katualue maanomistajalle.
Rakentamiskehotukset
Kaupunki voi edistää asemakaavan mukaisten rakennuspaikkojen rakentamista antamalla rakentamiskehotuksia. Kehotus voidaan antaa vain määrällisesti ja
laadullisesti vajaasti rakennetulle rakennuspaikalle kaavan oltua voimassa vähintään kaksi vuotta. Kehotusta ei saa antaa enintään kaksi asuntoa käsittävän
YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA

TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI

RAKENTAMINEN 1 - 5 VUOTTA
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asuinrakennuksen rakentamiseen, jos rakennuspaikalla on jo käytössä oleva rakennus. Kaupungilla on oikeus ilman erityistä syytä lunastaa rakennuspaikka,
jollei sitä ole kolmen vuoden kuluessa rakentamiskehotuksen antamisesta rakennettu kehotuksen edellyttämällä tavalla.
Etuosto-oikeuden käyttö
Etuostolla kaupunki voi saada vapaaehtoisella kaupalla myydyn alueen, joka on tarpeen yhdyskuntarakentamista, virkistystä tai suojelua varten. Etuostossa
kaupunki tulee ostajan sijaan kaupassa sovituin ehdoin
Verotuksen käyttö
Kaupunginvaltuusto voi määrätä erikseen rakentamattomalle rakennuspaikalle korkeamman kiinteistöveron kuin muille kiinteistöille.

2.3
Maapoliittiset linjaukset Kokkolassa
Kaupunki hankkii raakamaata vuosittain päivitettävän maanhankintasuunnitelman mukaisesti yhdyskuntarakenteen laajenemiseen siten, että
raakamaavaranto riittää 5 -10 vuoden asemakaavoitustarpeisiin, seuraavin menettelytavoin:
1. Uusilta asemakaava-alueilta kaupunki hankkii maa-alueet ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin ennen asemakaavoituksen
käynnistämistä. Maan hinnoittelu on johdonmukaista ja maanomistajia kohdellaan tasapuolisesti. Kaupungin raakamaaostoissa
käytetään hintatasoa, joka vastaa käypää raakamaan hintaa ko. alueella. Kohteiden erityisominaisuudet ja käytännöstä johtuvat
seikat otetaan huomioon hinnoittelussa. Riittävän aikaisessa vaiheessa (3-5 vuotta) tapahtuvalla toiminnalla varmistetaan alueiden
käyttöönoton valmistelun tarvitsema aika myös niissä tilanteissa, joissa muiden maanhankintakeinojen käyttö on tarpeellista.
Kaupungin omistamia maita hyödynnetään myös vaihtomaina. Siksi kaupunki voi ostaa maata myös sellaisilta alueilta, jotka eivät ole
tulossa kaavoituksen piiriin.
2. Maa-alueiden hankkimisessa ollaan kaupungin edun niin vaatiessa valmiita myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen
lunastamisen käyttämiseen. Ennen lunastamista pyritään aina pääsemään molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun
vapaaehtoisin maanhankintakeinoin.
3. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää tilanteissa, joissa se on kaupungin kannalta katsoen tarkoituksenmukaista.
4. Katualueiden hankinnassa käytetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaista haltuunottomenettelyä ilmaisluovutussäännökset
huomioiden.

YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA
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Maan luovutus
Kaupunki luovuttaa omistamansa asemakaavan mukaiset tontit rakennettaviksi. Tonttien luovutuksessa varmistetaan niiden nopea rakentaminen ja
estetään suurten tonttivarantojen syntyminen. Pysyvään käyttöön luovutetaan pääsääntöisesti vain ajantasaisen asemakaavan mukaisia tontteja.
Tontinluovutuksen läpinäkyvyyden, maaomaisuuden tuoton ja rakentamisen laadun parantamiseksi lisätään tonttien tarjousmyyntiä ja laatukilpailutusta.
Erityistä arvoa omaavat tontit (mm. ranta-alueet, ydinkeskusta ja sen lähialueet, muut poikkeuksellisen sijainnin omaavat kohteet) luovutetaan
pääsääntöisesti julkisen hinta- tai laatukilpailun avulla. Myös kaupungille tarpeettomia rakennettuja kiinteistöjä luovutetaan pääsääntöisesti
tarjousmenettelyllä.
Luovutusmuoto (myynti/vuokraus)
Kaikki tontit luovutetaan pääsääntöisesti sekä myymällä että vuokraamalla. Tontinsaaja saa yleensä itse valita, vuokraako vai ostaako hän tontin.
Kaupunginhallitus voi kuitenkin päättää, että tietyllä alueella tai tietyissä tapauksissa tontti (esim. tarjous- tai laatukilpailuissa luovutettavat tontit)
luovutetaan vain joko vuokraamalla tai myymällä. Kaupungilta aiemmin tontin saaneilla tai myyntitarkoitukseen anotuilla tonteilla on ainoastaan
ostomahdollisuus.
Rakennettuja, vuokrattuja asuntotontteja voidaan yleensä myydä vuokramiehille, ellei vuokrasopimuksesta muuta johdu. Myös muita vuokratontteja
voidaan myydä, mikäli se on kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista ja ottaen huomioon sopimusmääräykset. Vuokratontteja myytäessä käytetään
ostohetkellä voimassa olevia myyntihinnoitteluperiaatteita.
Asuntotonttien hinnoittelu
Omakoti- ja teollisuustonttien hinnat määritellään pääsääntöisesti maapohjan pinta-alan mukaan (€/m2). Kerrostalotonttien sekä liike- ja
toimistorakennustonttien hinnat määritellään pääsääntöisesti rakennusoikeuden hinnan perusteella (€/k-m2). Myös rivitalojen osalta on selvitettävä
vastaavan hinnoitteluperiaatteen käyttöönotto, koska nykyinen ammattirakentajilta perittävä 1,5-kertainen omakotitalotontin hinta ei ole selkeä eikä
oikeudenmukainen.
Yrityksille luovutettavien tonttien hinnoittelun tulee perustua markkinahintoihin eli käypään hintatasoon EU:n valtiontukisäännösten mukaisesti.
Mikäli luovutettavan tontin hinta ei määräydy vapaassa tarjouskilpailussa, määrätään hinta seuraavilla periaatteilla:
Kiinteähintaisten asuntotonttien hinnat vahvistetaan hinta-alueittain. Tonteille määrätään erikseen myyntihinnat ja vuokran perusteena olevat pääomaarvot (vuokrahinnat). Hinnoittelussa otetaan huomioon mm. tonttien yleiset arvotekijät (esim. keskustaetäisyys ja muut sijaintitekijät) sekä
markkinahintojen kehitys.
Omakotitonttien alueelliset myyntihinnat pidetään käypää markkinahintaa alemmalla tasolla, yhtiömuotoiset asuntotontit hinnoitellaan kohtuulliseen
käypään tasoon. Hinnat päivitetään tarvittaessa. Tarkistusten välillä hinnat sidotaan elinkustannusindeksiin.
YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA
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Erityistapauksissa voidaan tonttien hinnat määrätä myös tapauskohtaisesti (esim. keskusta- ja ranta-alueet sekä muut erityiskohteet).
Luovutettaessa tontteja valtion lainoittamaan tai tukemaan asuntotuotantoon sovelletaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymiä
enimmäishintoja.
Yritystonttien hinnoittelu
Teollisuus- ja varastotonttien hinnat määritellään alueittain ja myyntihinnat tapauskohtaisesti käyvän hinnan periaatteella. Hinnat päivitetään tarvittaessa.
Tarkistusten välillä hinnat sidotaan elinkustannusindeksiin.
Muiden yritystonttien vuokra- ja myyntihinnat vahvistetaan tapauskohtaisesti käyvän hinnan periaatteella, pääosin tonttikohtaisesti ja tarvittaessa
alueittain.
Muiden kohteiden hinnoittelu
Muun tyyppisten tonttien ja alueiden vuokra- ja myyntihinnat päätetään tapauskohtaisesti. Tontinosia myytäessä käytetään pääsääntöisesti käypää
hintatasoa. Vähäisiä asuntotontin osia voidaan myydä myös vahvistetulla vyöhykehinnalla.
Asemakaavoitus ja maankäyttösopimukset

1. Peruslinjauksena on, että kaupunki hankkii omistukseensa uudet asemakaavoitettavat alueet. Maankäyttösopimuksia voidaan laatia
kaupungille koituvien kustannusten korvaamiseksi yksityisten omistamien pinta-alaltaan pienehköjen alueiden osalta tai niiden
asemakaavoittamisesta peritään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia kehittämiskorvauksia.
2. Maankäyttösopimuksia käytetään kaavanmuutosalueilla, missä asemakaavan käyttötarkoitusta tai rakennusoikeutta muutetaan
muilla kuin kaupungin omistamilla maa-alueilla eikä alueita ole tarkoituksenmukaista hankkia kaupungin omistukseen.
3. Tilanteessa, jossa asemakaava laaditaan tai muutetaan maanomistajan aloitteesta, tehdään ennen varsinaista maankäyttösopimusta
kaavoituksen käynnistämissopimus, jossa sovitaan kaavan laadinnan kustannusten korvaamisesta, kirjataan osapuolten maankäyttöä
koskevat tavoitteet sekä sovitaan tulevan maankäyttösopimuksen laadinnasta. Vähäisissä kaavamuutoksissa, joissa
maankäyttösopimusta ei selvästikään tulla edellyttämään, ei käynnistämissopimusta vaadita.
4. Maankäyttösopimuksissa noudatetaan kaupunginhallituksen 14.4.2014 § 221 päättämiä periaatteita.
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Kehittämiskorvausmenettely
Mikäli maankäyttösopimukseen maanomistajan kanssa ei päästä, käytetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kehittämiskorvausmenettelyä.
Kaavojen toteuttamista edistävät maapoliittiset keinot
• Rakentamattomista tonteista peritään korotettua kiinteistöveroa.
• Rakentamiskehotusmenettelyn käyttöä jatketaan harkinnan mukaan ottaen huomioon mm. tonttien markkinatilanne.
• Maankäyttö- ja rakennuslain 15 luvun mukaista kehittämisaluemenettelyä voidaan käyttää tarvittaessa.
Raakamaan hankinnan kohdentuminen
Kokkolan kaupungin raakamaan hankinta kohdistuu tulevina vuosina samoille suunnille kuin menneinä vuosina. Kaupungin nykyinen raakamaatilanne ei
vastaa kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita. Kaupungin tavoitellessa riittävää eli 5 - 10 vuoden raakamaavarantoa ja uusien laajentumisalueiden
hankkimista 3-5 vuotta ennen asemakaavoituksen käynnistymistä aiheuttaa lähivuosina maanhankinnalle suuria paineita. Sekä henkilö- että
määräraharesursseja tarvitaan riittävästi.

Kaavoitusajankohta
Kaavoitusajankohta
2016 - 2017
2018 - 2020
nro Alueen nimi
nro Alueen nimi
1.
Piilesmäki / Pilesbacken
1.
Perkkiö-Palmajärvi / Perkkiö-Palmaträsket
2.
Hangas vaihe 2 / Hangas skede 2
2.
Sipola
3.
Ulkometsä / Utskogen
3.
Linnusperä vaihe 3 / Linnusperä skede 3
4.
Vikå
4.
Korppi / Korp
5.
Borg
5.
Haukiskogen
6.
Lappilanmäki / Lappilbacken
6.
Borginranta / Borgstranden
7.
Linnusperä vaihe 2: Kaustarinranta /
Linnusperä skede 2: Kaustarstranden
Taulukko 17 Asemakaava-alueen laajenemissuunnat 2016 - 2030.

YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA

nro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kaavoitusajankohta
2021 - 2030
Alueen nimi
Mallot
Kärret
Seltismäki / Sältisbacken
Nisula
Linnusperä vaihe 4 / Linnusperä skede 4
Puntusranta / Puntusstranden
Engberg

TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI

RAKENTAMINEN 1 - 5 VUOTTA
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Kuva 2
YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

Asemakaava-alueen laajenemissuunnat 2016-2030.
MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA

TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI

RAKENTAMINEN 1 - 5 VUOTTA
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2.4
Asuntorakentaminen 2016 - 2020
Asuntorakentamisen kaavoitus vuonna 2016 - 2017:
Kaupungin maaomistuksen ja yhdyskuntateknisen valmiuden puitteissa voidaan tällä hetkellä asemakaavoittaa vuoden 2016 alussa Hangaksen toinen vaihe
ja Vikå ja ainoastaan näiltä alueilta voidaan osoittaa uutta tonttivarantoa vuoden 2016 luovutukseen. Tavoitteena on ollut että vuonna 2016 voitaisiin
aloittaa myös Piilesmäen, Borgin alueen, Lappilanmäen laajennuksen ja Linnusperän Kaustarinrannan asemakaavoitus. Näiltä alueilta kaupungilla puuttuu
strategisesti tärkeitä maanomistuskohteita, jotka mahdollistaisivat että saadaan laadittua kaupunkirakenteellisesti, yhdyskuntateknisesti ja
yhdyskuntataloudellisesti mahdollisimman hyvin toimivat kokonaisuudet. Näin ollen näiden alueiden maanhankintoihin on ryhdyttävä määrätietoisin
ratkaisuin. Kun maanomistus saadaan ratkaistua kaavat valmistuisivat vuosien 2017-2018 aikana ja tonttien luovutus keskustan eri osista voitaisiin rytmittää
tasaisesti huomioiden mm. koulu- ja palveluverkon kapasiteetit.

1. Piilesmäki
Alue sijaitsee Sokojantien itäpuolella Kuusimäen asemakaava-alueen läheisyydessä. Alue rajautuu lännessä Sokojantiehen ja Kuusimäen asemakaavaalueeseen, pohjoisessa Kallisen asuinalueeseen, idässä Villan asuinalueeseen ja Jyväskyläntiehen ja etelässä Seltismäentiehen. Alue on pinta-alaltaan noin
29 hehtaaria, josta 13 hehtaaria on kaupungin omistuksessa. Alueen kaavoittaminen on tärkeä ajatellen tasaista tonttiluovutusta myös keskustan
eteläpuolelta. Alue rajautuu nykyiseen asemakaava-alueeseen, joka tukee alueen asemakaavoitusta yhdyskuntataloudellisista lähtökohdista. Alueelle tulisi
noin 150 tonttia. Vuoden 2016 alussa tullaan tutkimaan kuinka alue voitaisiin toteuttaa vaiheittain. Tavoitteena on että alueen ensimmäinen vaihe
kaavoitettaisiin vuonna 2017 ja luovutus alueelta olisi 2017 - 2020.
Yhdyskuntatekninen arvio
Alue voidaan liittää nykyiseen päätieverkkoon, lähinnä Sokojantiehen ja sen kautta Jyväskyläntien. Valtatietä 13 (Jyväskyläntie) koskevat pitkän aikavälin
kehittämistarpeet (eritasojärjestelyt) eivät ole riippuvaisia Piilesmäen kehittämisestä mutta lyhyellä tähtäimellä Piilesmäen kehittäminen saattaa luoda
painetta valtatien liittymäjärjestelyjen suunniteltua nopeampaan kehittämiseen. Sokojantiellä ei tällä hetkellä ole merkittäviä kehittämispaineita mutta
Seltismäentie ei nykytilanteessa toimi puhtaana kokoojaväylänä mm. tonttiliittymien johdosta, joten alueen rakentaminen luo painetta tien parantamiseen
tai vaihtoehtoisesti perustilannetta kalliimpiin liikenneverkollisiin järjestelyihin.
Viemäriverkosto on saavutettavissa lännessä ja pohjoisessa mutta saattaa edellyttää lyhyitä siirtoyhteyksiä esim. tulevien puistojen tai väliin jäävien maa- ja
metsätalousalueiden kautta. Kaukolämpöön liittymismahdollisuus on pohjoiseen (Laaksotien päähän), Itään Jyväskyläntien varteen (valtatien alitus) tai
etelään Topparinmäentien varteen. Mutta myös kaukolämmön osalta saattaa hyvin tulla siirto-osuuksia ennen liittymismahdollisuutta.

YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA

TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI

RAKENTAMINEN 1 - 5 VUOTTA
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Kouluverkossa (tilanne marraskuu 2015) alue sijoittuu varsin hyvin. Isonkylän kouluun (suom.) matkaa kertyy noin 1,5 km; Villan kouluun (ruots.) vain
muutama sata metriä. Vähittäistavarakaupan suuryksikköön etäisyys on 2,5 km; lähikauppaan noin 2 km.

2. Hangas vaihe 2
Alue rajautuu lännessä Mustikkamäen asemakaava-alueeseen, Pohjoisessa Hangas 1 asemakaava-alueeseen ja idässä ja etelässä maa- ja metsätalousmaihin.
Alueen pinta-ala on 12 hehtaaria, joka on kokonaisuudessa kaupungin omistuksessa. Alueelle tulisi noin 65 tonttia. Alueen kaavoitus on
kaavaluonnosvaiheessa. Alueen tonttiluovutus olisi vuosina 2016 - 2017.
Yhdyskuntatekninen arvio
Alue sijoittuu kokoojaväylänä toimivan Hangasmäentien jatkeelle. Alueen toteuttaminen edellyttää kokoojanväylän jatkamista, joskin jatkaminen palvelee
myös laajempia kokonaisuuksia. Viemärin runkolinjaa tulee jatkaa Hangasmäentien varressa ja/tai Sipolantien kautta. Vastaava tilanne on kaukolämpölinjan
osalta johon alue on liitettävissä.
Kouluverkon osalta (tilanne marraskuu 2015) etäisyydet Isokylän kouluun (suom.) alle 2 km ja Kirkonmäen kouluun (ruots.) reilut 2,5 km (Kirkonmäen koulu
sijaitsee tällä hetkellä väistötiloissa Kokkolan keskustassa Vingenkadulla, jonne etäisyys on noin 4 km). Lähikauppaan etäisyyttä on hieman alle 2 km;
vähittäistavarakaupan suuryksiköt sijoittuvat yli 3 km etäisyydelle.

3.Ulkometsä
Alue rajautuu lännessä Ulkometsän aiempien vaiheiden asemakaava-alueisiin, pohjoisessa ja idässä metsäalueeseen ja etelässä Rytimäen asemakaavaalueeseen. Alueen pinta-ala on 3 hehtaaria, joka on kokonaisuudessa yksityisten omistuksessa ja lukeutuu välittömästi hankittaviin maa-alueisiin. Alue
rajautuu nykyiseen asemakaava-alueeseen, joka tukee alueen asemakaavoitusta yhdyskuntataloudellisista lähtökohdista. Alueelle tulisi noin 16 tonttia.
Tavoitteena on että alue asemakaavoitettaisiin 2017.
Yhdyskuntatekninen arvio
Alue sijoittuu yhdyskuntarakenteellisesti keskeiselle alueelle kaupungin päälaajenemissuunnassa. Liikenne ohjautuu Rödsöntien ja Kaanaanmaantien kautta
keskustaan ja päätieverkkoon. Teillä ei ole erityisiä parantamistarpeita mahdollista Rödsöntien kevyen liikenteen väylän jatkamista lukuun ottamatta.
Kouluverkossa (tilanne marraskuu 2015) etäisyydet Rytimäen kouluun (suom.) 700 metriä ja ruotsinkielisiin kouluihin etäisyydet ovat sekä Chydeniuksen ja
Rödsön kouluun noin 2 km. Lähikauppa sijaitsee noin 1 km etäisyydellä. Yhdyskuntateknisesti alue on edullisesti käyttöön otettavissa.
YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA

TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI

RAKENTAMINEN 1 - 5 VUOTTA
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4. Vikå
Alue rajautuu lännessä tulevaan Vikåntiehen, pohjoisessa ja idässä metsäalueeseen ja etelässä Kaanaanmaan asemakaava-alueeseen. Alue on pinta-alaltaan
noin 50 hehtaaria ja on asuntorakentamisen lähiaikojen tärkein hankittava alue. Välittömästi hankittavan alueen pinta-ala tällä alueella on noin 7 ha ja
vuoteen 2016 mennessä noin 24 ha. Alue tullaan kaavoittamaan ja luovuttamaan vaiheittain. Ensimmäisen alueen kaavoitus on kaavaluonnosvaiheessa.
Tämä alue on noin 15 hehtaaria, johon tulisi 70 tonttia. Alueen tonttiluovutus olisi vuosina 2017 - 2018. Alueelle voidaan kokonaisuudessa kaavoittaa noin
270 tonttia, joista loput 200 tonttia luovutettaisiin vuosina 2018 -2024.
Yhdyskuntatekninen arvio
Alue on siis keskeinen laajennussuunta pohjoisessa ja sen vaiheittainen rakentaminen on käynnissä. Yhdyskuntatekniikka toteutetaan vastaavasti vaiheittain
kaavoituksen edetessä. Alueen käyttöönotto edellyttää korkeampitasoisen kokoojaväylästön toteuttamista (jatkamista). Vesi ja viemäriverkostot
edellyttävät pieniä siirto-osuuksia alueilta toiselle siirryttäessä; kaukolämpöverkostoa ei ole enää tällä etäisyydellä kannattavaa toteuttaa.
Kouluverkossa (tilanne marraskuu 2015) Halkokarin (suom.) koululle on etäisyyttä noin 1,5 kilometriä. Ruotsinkielisiin kouluihin etäisyydet ovat suuria sekä
Chydeniuksen että Rödsön kouluun, noin 4 km. Alueen lähimmät lähikaupat sijaitsevat noin 2 km etäisyydellä.

5. Borg
Alue sijaitsee Puntuksentien itäpuolella. Alue rajautuu lännessä Puntuksentiehen ja Puntuksen asuinalueeseen, pohjoisessa Borgintiehen, idässä Borgin
kyläasutukseen ja etelässä valtatie 8:n. Alue on pinta-alaltaan noin 17 hehtaaria, josta noin 10 hehtaaria on kaupungin omistuksessa. Alueelle tulisi noin 90
tonttia. Alueen tonttiluovutus olisi vuosina 2017 - 2021.
Yhdyskuntatekninen arvio
Alueella on täysi kunnallistekninen valmius, joten alueen asemakaavoitukseen ja käyttöönottoon on valmiudet välittömästi, kun maanhankinta on suoritettu
ja asemakaavoitettava alue on kaupungin omistuksessa. Kaukolämpöön liittymismahdollisuus edellyttää vain Puntuksentien alitusta.
Kouluverkossa (tilanne marraskuu 2015) Rytimäen koululle (suom.) on matkaa alle kilometri; Jokilaakson kouluun (suom.) vain hieman enemmän.
Ruotsinkielisessä kouluverkostossa kolme koulua (Chydenius, Rödsö, Vitsari) sijoittuu reilun kahden kilometrin etäisyydelle. Lähikauppaan on etäisyyttä
hieman yli kilometri. Alueen välittömässä tuntumassa Piispanmäellä on valmiiksi kaavoitettuja liiketontteja. Yhdyskuntateknisesti alue on edullisesti
käyttöön otettavissa.

YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA

TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI

RAKENTAMINEN 1 - 5 VUOTTA
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6. Lappilanmäki
Alue sijaitsee Lappilanmäen asemakaava-alueen eteläpuolella. Alue rajautuu lännessä maa- ja metsätalousalueeseen ja pohjoisessa ja idässä Korpin hajaasutukseen ja etelässä maa- ja metsätalousalueeseen ja Jubbilan haja-asutukseen. Alueen pinta-ala on 5 hehtaaria, joka on kokonaisuudessa yksityisten
omistuksessa ja lukeutuu välittömästi hankittaviin maa-alueisiin. Tavoitteena on, että kaavoitus alkaisi vuonna 2017. Alueelle tulisi noin 25 tonttia. Alueen
tonttiluovutus olisi vuosina 2018 - 2019.
Yhdyskuntatekninen arvio
Alue on liikenteellisesti suoraan liitettävissä kokoojaväylänä toimivaan Korpintiehen. Korpintie ylittää eritasossa jo nykytilanteessa valtatien 8 eikä erityisiä
kynnyskustannuksia muodostu. Alue on nykyisen asutusalueen luonteva laajennus, jossa katujen päät ja kunnallistekniikka (kaukolämpöä lukuun ottamatta)
on rakennettu siten, että niiden jatkaminen on mahdollista. Kaukolämpöön liittymismahdollisuutta ei ole.
Kouluverkossa (tilanne marraskuu 2015) Jokilaakson (suom.) koululle etäisyys on noin 1,3 kilometriä. Ruotsinkielisiin kouluihin on etäisyydet suuria;
lähimmilläänkin noin 2,5 km. Myös vähittäistavarakaupat ovat etäällä; Heinolassa ja keskustassa, lähimmillään noin 2,5 kilometrin etäisyydellä.
Yhdyskuntateknisesti alue on edullisesti käyttöön otettavissa, joskin palveluverkon osalta etäisyydet ovat varsin pitkät ja sen kautta liikennesuoritteet
(liikenteen lisääntymisen vaikutus) myös normaalia suurempi.

7. Linnusperä vaihe: Kaustarinranta
Alue sijaitsee Linnusperäntien pohjoispuolella. Alue rajautuu lännessä Kahvitien ympäristön asutukseen, pohjoisessa ja idässä Kaustarin asemakaavaalueeseen ja etelässä Linnusperäntiehen. Alueen pinta-ala on noin 25 hehtaaria, josta noin 8 hehtaaria on kaupungin omistuksessa. Alueen kaavoittaminen
on tärkeä ajatellen tasaista tonttiluovutusta myös keskustan kaakkoispuolelta. Alue rajautuu nykyiseen asemakaava-alueeseen, joka tukee alueen
asemakaavoitusta yhdyskuntataloudellisista lähtökohdista. Alueelle tulisi noin 135 tonttia. Alueen tonttiluovutus alkaisi 2018.
Yhdyskuntatekninen arvio
Alue liittyy Kaustarintiehen, jonka liittyminen Jyväskyläntiehen (valtatiehen 13) on jo nykytilanteessa hieman ongelmallinen suurien liikennemäärien
johdosta. Alueelle on suunnitteilla eritasojärjestelyt mutta niiden toteutus on kaukana tulevaisuudessa. Toinen liittymissuunta on etelään Linnusperäntielle,
mutta myös tässä suunnassa on päätiehen liittymisen osalta haasteita.
Yhdyskuntatekniset verkostot kiertävät aluetta, joten lyhyiden siirto-osuuksien avulla alue saadaan liitettyä kyseisiin verkostoihin. Lännen suunnassa myös
kaukolämpöön. Maaperä saattaa asettaa rakentamiselle haasteita.
YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA
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Kouluverkossa (tilanne marraskuu 2015) Kaustarin koulu (suom.) on aivan alueen tuntumassa. Samoin ruotsinkieliseen Villan kouluun etäisyyttä on vain noin
kilometri. Vähittäistavarakaupan suuryksikkö on Heinolassa, noin kilometrin päässä.

Asuntorakentamisen kaavoitus vuosina 2018 - 2020:
1. Perkkiö - Palmajärvi
Palmajärven alueen kaavoituksen aloittaminen on aikataulutettu alkavaksi 2017, johon mennessä tulee ratkaistavaksi myös mm. raviradan kohtalo. Alue
vaatii myös Kokkolan keskustaajaman 2030 yleiskaavan valmistumisen ennen kaavoitusta. Alue rajautuu lännessä ja etelässä Kvikantin haja-asutukseen,
pohjoisessa Rantatiehen, idässä Nuolipuron ja Koivuhaan asemakaava-alueisiin. Alue on kokonaisuudessa noin 135 hehtaaria, joka pääosin on kaupungin
omistuksessa. Maahankintatarve alueelta on noin 28 hehtaaria. Alue tullaan kaavoittamaan ja luovuttamaan pitkällä ajanjaksolla vaiheistettuna.
Ensimmäisen kaavoitusvaihe olisi noin 15 hehtaarin alueelle, johon tulisi 70 tonttia. Pitkällä aikaperspektiivillä alueelle voisi kokonaisuudessa kaavoittaa 500
- 700 tonttia.
Yhdyskuntatekninen arvio
Alueen liikenne suuntautuu todennäköisesti Rantatielle / Pohjoisväylälle Seksmannintien kautta. Suoraan Koivuhaan suuntaan (Laajalahdentie ja/tai
Koivuhaantie) pääliikennettä ei ole syytä ohjata. Joka tapauksessa alueen laajuudesta johtuen sisäinen päätieverkko on syytä suunnitella laajempana
kokonaisuutena. Yhdyskuntatekniset verkostot liittyvät todennäköisesti myös pohjoiseen; Marinegaten työpaikka-alueen verkostoihin. Myös kaukolämpö
on vedetty alueen tuntumaan kesällä 2015.
Kouluverkossa (tilanne marraskuu 2015) todennäköisin suomenkielinen koulu on Koivuhaan koulu, jonne on matkaa tarkastelupisteestä riippuen 1-2 km.
Myös kaupallisessa verkostossa lähikauppa tulee olemaan vastaavalla etäisyydellä Koivuhaan palvelukeskuksessa. Ruotsinkielinen koulu on erittäin vaikeasti
saavutettavissa, Kirkonmäen kouluun on noin 6 km (Kirkonmäen koulu sijaitsee tällä hetkellä väistötiloissa Kokkolan keskustassa Vingenkadulla, jonne
etäisyys on noin 6 km). Samoin vähittäiskaupan suuryksiköihin on matkaa lähes viisi kilometriä.
Yhdyskuntateknisesti alue on kohtuullisesti käyttöön otettavissa erityisesti jos raviradan alue saadaan mukaan rakenteeseen. Palveluverkon osalta
etäisyydet ovat varsin pitkät ja sen kautta liikennesuoritteet (liikenteen lisääntymisen vaikutus) myös normaalia suurempaa.
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2. Sipola
Alue rajautuu lännessä Hangaksen toisen vaiheen asemakaava-alueeseen, pohjoisessa tulevaan Hangasmäentiehen ja idässä ja etelässä maa- ja
metsätalousalueeseen. Sipolan alueen kaavoituksen aloittaminen on aikataulutettu alkavaksi viimeistään 2017. Kuusimäen länsipuolella sijaitsevien
jalkapallokenttien alueen hankintaa lähivuosina kokonaan kaupungin omistukseen on harkittava siitä riippumatta, jäävätkö jalkapallokentät paikoilleen vai
ei. Hankittavan maa-alueen pinta-ala on noin 35 ha. Sipolan alueelle tullaan asuinrakentamiselle kaavoittamaan ainakin noin 16 hehtaarin alue, jolle tulisi
noin 70 tonttia. Alueen tonttiluovutus olisi vuosina 2019 - 2020.
Yhdyskuntatekninen arvio
Alueen liikenne tulee tukeutumaan uuteen itä-länsi -suuntaiseen pääväylään, noin 2 km pitkään Hangasmäentiehen, joka yhdistää Kruunupyyntien ja
Sokojantien. Tien rakentaminen on sidoksissa alueen kaavoituksen ja rakentamisen etenemiseen. Laajalla osalla alueen itäosaa kaupunki ei omista
maapohjaa. Itse Sipolan alue pienempänä kokonaisuutena voidaan liitää myös Sipolantien kautta, jonka suunnasta myös osa kunnallistekniikasta tullee
alueelle. Siirtojaksoja tarvitaan kuitenkin verkoston osalta. Kaukolämpö on tulossa alueelle lännestä; Hangasmäentien varressa.
Kouluverkossa (tilanne marraskuu 2015) alue suuntaa Isokylän kouluun, jonne on etäisyyttä reilu kilometri ja Kirkonmäen kouluun (ruots.) noin 2,5 km
(Kirkonmäen koulu sijaitsee tällä hetkellä väistötiloissa Kokkolan keskustassa Vingenkadulla, jonne etäisyys on noin 4 km). Lähikauppa sijaitsee Isokylän
koulun lähellä, reilun kilometrin etäisyydellä. Vähittäistavarakaupan suuryksikkö noin 2,5 kilometrin etäisyydellä.

3. Linnusperä vaihe 3
Alue sijoittuu pääasiassa Linnusperäntien eteläpuolelle. Alue tulee rajautumaan pohjoisessa mahdolliseen Kaustarinrannan asemakaava-alueeseen ja
Linnusperäntiehen , idässä Linnusperän haja-asutukseen, etelässä ja lännessä Indolan asemakaava-alueeseen. Alueen kaavoituksen aloittaminen on
aikataulutettu alkavaksi 2018. Alue on pinta-alaltaan noin 8 hehtaaria ja alueelle tulisi noin 40 tonttia. Kaupunki omistaa osia alueesta.
Yhdyskuntatekninen arvio
Alue liittyy Linnusperäntien kautta Jyväskyläntiehen (valtatiehen 13). Liittymäalueella on liikennemääristä johtuen jo hieman toiminnallisia haasteita ja
liittymään onkin suunniteltu eritaso, mutta sen toteuttaminen on vielä kaukana. Myös Linnusperäntie itsessään saattaa edellyttää parantamista ja erityisesti
kevyen liikenteen väylätarpeen tutkimista.
Yhdyskuntatekniset verkostot liittyvät länteen, Linnusperän teollisuusalueelle. Alueelle tulee kaukolämpö.
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Kouluverkossa (tilanne marraskuu 2015) Kaustarin kouluun (suom.) on etäisyyttä 2 kilometriä, mutta todennäköistä on että alueen käyttöönotto edellyttää
suorempaa kevyen liikenteen yhteyttä vaikka Kaustarinrannan aluetta ei toteutettaisikaan. Suoralla yhteydellä etäisyys olisi noin 1 km. Samoin
ruotsinkieliseen Villan kouluun etäisyyttä on vain noin kilometri. Vähittäistavarakaupan suuryksikkö on Heinolassa noin 1,5 kilometrin päässä.

4. Korppi
Alue rajautuu lännessä valtatie 8:n, pohjoisessa ja idässä Lappilanmäen asemakaava-alueeseen ja etelässä Korpintiehen. Alueen asemakaavoittaminen on
aikataulutettu alkavaksi 2019. Alue on pinta-alaltaan noin 6 hehtaaria, jolle tulisi noin 30 tonttia. Alue on kokonaisuudessa yksityisessä omistuksessa.
Alueella on kunnallistekninen valmius, joten alueen asemakaavoitukseen ja käyttöönottoon on valmiudet, kun maanhankinta on suoritettu.
Yhdyskuntatekninen arvio
Alue liittyy suoraan Korpintiehen. Vt 8 ja vt 13 aluevarausselvityksessä on tutkittu alueeseen mahdollisesti vaikuttavat liikennejärjestelyt ja nämä voidaan
ottaa huomioon asemakaavoituksessa. Ramppijärjestelyt ovat kuitenkin todennäköisesti alueen käyttöönottoa rajoittavia. Samoin liikennemelu rajoittaa
aivan alueen valtatien puoleisten osien käyttöönottoa.
Yhdyskuntatekniset verkostot kulkevat Korpintien varressa mutta kaukolämpöön liittymismahdollisuutta ei ole.
Kouluverkossa (tilanne marraskuu 2015) Kaustarin kouluun (suom.) on etäisyyttä reilu kilometri; ruotsinkieliseen Chydeniuksen kouluun vajaa 2 km.
Kaupalliset palvelut ovat saavutettavissa 1,5 kilometrin etäisyydellä keskustan suunnassa.

5. Haukiskogen
Alue rajautuu lännessä Kanaanmaan ja tulevaan Vikån asemakaava-alueisiin, pohjoisessa metsäalueeseen, idässä Hagströmin alueen haja-asutukseen ja
etelässä Rödsöntiehen ja tämän eteläpuolella olevaan Puntuksen asemakaava-alueeseen. Alue on kokonaisuudessa noin 80 hehtaaria, joka on pääosin
yksityisessä omistuksessa. Alue tullaan kaavoittamaan ja luovuttamaan pitkällä ajanjaksolla vaiheistettuna. Ensimmäisen alueen kaavoitus, josta hankittavan
alueen pinta-ala on noin 54 ha, tulee ajankohtaiseksi vasta 2018-2020.
Yhdyskuntatekninen arvio
Alue muodostaa laajan kokonaisuuden, joka edellyttää sisäisen päätieverkoston suunnittelua ja edellisten aluerakennusvaiheiden toteuttamista.
Liikenteellinen liittymissuunta on etelään Vikåntieltä Kaanaanmaantielle; osittain myös suoraan Rödsöntielle, mutta tämä suunta on haasteellisempi
olemassa olevan tiiviin haja-asutuksen johdosta.
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Yhdyskuntatekniset verkostot suunnitellaan ja rakennetaan edellisten rakennusvaiheiden edellyttämässä aikataulussa; lyhyitä siirtojaksoja tullaan kuitenkin
tarvitsemaan. Kaukolämpöverkoston jatkaminen ei liene taloudellisesti kannattavaa.
Kouluverkossa (tilanne marraskuu 2015) Halkokarin (suom.) koululle on etäisyyttä reilut 2 kilometriä; samoin Rytimäen koululle. Ruotsinkieliselle Rödsön
koululle etäisyyttä on selvästi vähemmän; laskentapisteestä riippuen noin 1-1,5 km. Lähikaupat sijaitsevat noin 3 kilometrin etäisyydellä.

6. Borginranta
Alue rajautuu lännessä Borgin asemakaava-alueeseen, pohjoisessa haja-asutusalueeseen, idässä Perhonjokeen ja etelässä valtatie 8:n. Alue on
kokonaisuudessaan noin 21 hehtaaria ja yksityisessä omistuksessa. Alueelle tulisi noin 110 tonttia. Alueen asemakaavoitus tulee ajankohtaiseksi 2018-2020
ja alue voidaan kaavoittaa ja luovuttaa vaiheittain.
Yhdyskuntatekninen arvio
Alue tullee jatkossa liittymään päätiestöön Puntuksentien kautta sillä Borgintien liittymä valtatielle 18 tultaneen aluevaraussuunnitelman mukaan
katkaisemaan. Tämä edellyttää Borgin asemakaava-alueen läpi kokoojaväyläistä yhteyttä, mikä tuo alueen käyttöönottoon hieman kynnyskustannuksia.
Verkostot ovat kuitenkin liitettävissä Borgin asemakaava-alueeseen; myös kaukolämmön osalta, mikäli se toteutetaan Borgin asemakaava-alueelle.
Kouluverkossa (tilanne marraskuu 2015) Rytimäen koululle (suom.) on matkaa reilu kilometri; Jokilaakson kouluun (suom.) saman verran. Ruotsinkielisessä
kouluverkostossa kolme koulua (Chydenius, Rödsö, Vitsari) sijoittuu noin kahden kilometrin etäisyydelle. Lähikauppaan on etäisyyttä yli kilometri. Alueen
välittömässä tuntumassa Piispanmäellä on valmiiksi kaavoitettuja liiketontteja.

Lohtaja, Kälviä, Ullava
Tarkasteluajanjaksolla 2016-2020 ei ole todettu liitoskuntien alueilta maanhankintatarpeita lukuun ottamatta Marinkaisten koulun ja Lepolan
palvelukeskuksen välialuetta, jossa on mahdollisesti vähäinen ostotarve. Kaupungilla on Marinkaisten alueella omistuksessaan noin 16 hehtaarin suuruinen
alue, jonka mahdollisesta vaihdosta on neuvoteltu.
Kälviän Peltomäenkankaalla, Peltokorventien pohjoispuolella, on noin 35 ha alue, jonka hankkimista omakotirakentamiskäyttöön voidaan harkita, mikäli
tonttitarpeelle on kysyntää.
Ullavassa ei tällä tarkastelujaksolla ole maanhankintatarpeita.
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Liike- ja työpaikka-alueet
Liike- ja työpaikka-alueet riittävät näillä näkymin vielä 2016-2020 välisen ajanjakson, mikäli yllättäviä käänteitä taloudessa ei tapahdu. Liike- ja työpaikkaalueiden asemakaavoja on vireillä valtatie 13 varrella useampi: Kahvitien ja valtatie 13 välinen alue, Indolan pohjoispuoli ja Heinolan eteläosa.
Maanhankinnan kannalta on kuitenkin tarpeellista ryhtyä toimenpiteisiin vuoden 2020 jälkeen käyttöön otettavilla alueilla
Määrärahan tarve
Kaupungin tavoitellessa optimitilannetta maanomistuksen suhteen, jolloin kaupungilla olisi omistuksessaan jatkuvasti 5-10 vuoden raakamaavaranto,
aiheuttaa lähivuosina suuren satsauksen maanhankintamäärärahoihin. Tarkasteluajanjaksolla 2016-2020 hankittavia alueita on edellä olevan erittelyn
mukaisesti yhteensä noin 260 ha. Tämän hetkisen raakamaahinnan perusteella laskettuna määrärahatarve on 3.9 – 5.2 milj. euroa ja lisäksi alueen
mahdollinen puusto (0,5-1,0 milj. euroa). Todellinen rahatarve on mahdollisesti tätäkin suurempi johtuen siitä, että yleensä kaupunki joutuu ostamaan
samalla kertaa aina hieman enemmän kuin sen välttämätön tarve on. Lähimpien kahden vuoden rahan tarve on noin 3 milj. euroa ja lisäksi puuston arvo.
Vuotuinen maanhankinnan määräraha on tällä hetkellä 1,3 milj. euroa. Tästä summasta maksetaan myös kaavoitettavien alueiden kunnostamiseen liittyviä
kustannuksia sekä mm. katualuekorvaukset. Talousarviossa oleva maanhankintamääräraha on kokonaismäärältään riittävä, mutta ongelmaksi saattaa
muodostua rahatarpeen etupainotteisuus. Mikäli tavoitteena pidetään sitä, että tontit ovat luovutusvalmiina vähintään vuotta ennen luovutusta, on
maanhankintaan panostettava lähivuosina huomattavasti tähänastista enemmän ja tällöin myös vuosittainen määrärahan riittävyys saattaa muodostua
rajoittavaksi tekijäksi.
Toimenpide-ehdotuksia
Rakentamiskehotuksen käyttöä voidaan tarvittaessa soveltaa Kokkolan keskikaupungin kerrostalotonteilla sekä Kälviän ja Lohtajan kirkonkylien
omakotirakennuspaikoilla. Rakentamiskehotuksen käytön edellytyksenä Kälviällä ja Lohtajalla on, että juuri näillä yksityisten omistamilla
omakotirakennuspaikoilla on kysyntää alueella. Kaupungin tulee myös varautua talousarviossa lunastamaan mahdollisesti myymättä jääneet tontit eikä ole
järkevää lunastaa sellaista, millä ei ole kysyntää.
Rivitalotonttien hinnoittelussa selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön rakennusoikeuteen perustuva hinnoittelu, joka on selkeämpi ja oikeudenmukaisempi
kuin tällä hetkellä käytössä oleva ammattirakentajilta perittävä 1,5-kertainen hinta omakotitalotontin hinnasta.
Maanhankintaan on satsattava sekä työvoimaresursseja että taloudellisia resursseja viime vuosia enemmän, mikäli tavoitteena on saavuttaa 1-2 vuoden
luovutettavaa tonttivarantoa vastaava puskuri.
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Seuranta- ja selvitystarpeet:
•
•
•

Asemakaavoitettavissa olevan raakamaavarannon riittävyys.
Kaupungin tontti- ja rakennuspaikkavarannon riittävyys.
Uusien asuntoalueiden toteuttamisen ja palvelurakenteen yhteensovittaminen. Toimitilatonttien kysynnän seuranta.

Riskit:
•
•
•

Asemakaavoitettavissa oleva raakamaavaranto ei ole riittävä tonttivarannon ylläpitämiseen.
Liian lyhyt suunnitteluaika raakamaanostosta tonttien luovutukseen estää huolellisen ja kokonaistaloudellisesti edullisen suunnittelun
rakentamisen.
Valitukset viivästyttävät asemakaavojen laillistumista.

2.5
Liikenne
Kokkolan liikennetutkimus ja –mallit
Kokkolassa on laadittu syksyn 2012 aikana laaja liikennetutkimus, jossa on selvitetty alueen asukkaiden liikkumistottumuksia, liikennemääriä ja liikenteen
suuntautumista. Liikennetutkimus koostui kävelyn, pyöräilyn ja autoilun liikennelaskennoista sekä henkilöhaastattelututkimuksesta. Näiden perusteella
laadittiin liikennemalli ja liikenne-ennuste vuodella 2030. Liikennetutkimustietoa ja liikennemallia tullaan hyödyntämään yleiskaavatyössä sekä erilaisissa
liikennejärjestelmän kehittämishankkeissa.
Kokkolan liikenneverkkosuunnitelma, Valtateiden 8 ja 13 aluevaraussuunnitelma
Kokkolan taajaman liikenneverkkosuunnitelma ja valtateiden 8 ja 13 aluevaraussuunnitelma on laadittu Kokkolan keskustaajaman yleiskaava 2030 hankkeen
taustaselvitykseksi. Aluevaraussuunnitelma antaa suuntaviivat jatkosuunnittelulle myös yleiskaavatyön ulkopuolelle. Suunnitelmassa on esitetty toisistaan
riippumattomia toimenpiteitä, joilla nykyisiä ja ennustettuja liikenteen ongelmia voidaan lieventää. Osa toimenpiteistä riippuu maankäytön kehittymisestä
ja ne suunnitellaan tarkemmin kaavoituksen yhteydessä. Esitetyt toimenpiteet mahdollistavat maankäytön kehittymisen yleiskaavan mukaisesti. Monet
ratkaisut vaativat kuitenkin asemakaavan muuttamista. Liikenteen meluhaittoja esitetään vähennettäväksi melusuojausten avulla. Toimenpiteet sijoittuvat
pääosin nykyisille liikennealueille.
Uudet kaava-alueet
Uudet kaava-alueet pyritään rakentamaan alueellisten kokoojaväylien varaan jotka sitten liitetään olemassa olevaan päätieverkkoon. Joukkoliikenteen
toimintaedellytyksiä tuetaan rakennettavalla katuverkolla. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan siten, että työ- ja koulumatkat olisivat entistä
helpompi tehdä kävellen tai pyöräillen. Pyöräilyväylät jaetaan hierarkkisesti kolmeen luokkaan; pää-, alue ja paikallisreitit. Lisäksi muodostetaan erityisiä
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laatukäytäviä ydinkeskustan ja Santahaan välille sekä Suntin varrelle. Tarkempi katu-, pyöräily- ja kävelyverkko suunnitellaan asemakaavoituksen
yhteydessä.

2.6
Uusien alueiden toteuttamiskustannukset
Tämän selvityksen yhteydessä ei ole mahdollista eikä tarpeenkaan laskea euromääräisiä kustannuksia eri alueille. Kustannusarviolaskelmat tehdään kun
laajempi maanhankintaesitys tulee käsittelyyn tai viimeistään kun alueen käyttöönotosta päätetään ja alueen kaavoitus käynnistyy. Tässä selvityksessä on
kuitenkin edellä arvioitu kynnyskustannuksia yleispiirteisesti ja sanallisesti kunkin 1 ja 2 hankintaryhmän alueen kohdalla. Myöhemmät maanhankinnat ovat
luonteeltaan edellisten vaiheiden laajennuksia, joten toteuttamiskustannustasoon vaikuttaa suuresti edellisissä toteutusvaiheissa tehdyt ratkaisut.
Uusien alueiden toteuttamiskustannuksia tullaan tarkemmin tarkastelemaan seuraavien yleiskaavatöiden yhteydessä: Kokkolan keskustaajaman yleiskaava
2030 ja Kokkolan keskikaupungin yleiskaava.

Seuranta- ja selvitystarpeet:
Uusille asunto- ja työpaikka-alueille laaditaan kaavatalousselvitykset, jotta voidaan tonttien myynti- ja vuokraushinnat määritellä kustannuksia vastaaviksi.
Alueiden toteuttamisessa siirrytään aluekohtaiseen talousarviorahoitukseen, jolloin alueiden valmistuminen noudattaa rakentamisen toteutumista ja
kaupungin tonttien luovuttamisesta saamaa tulokertymää.
Riskit:
Uusien asunto- ja työpaikka-alueiden kunnallistekninen viimeistely (esim. katujen päällystäminen) viivästyy ja siitä aiheuttaa lisäkustannuksia.
Asukkaat joutuvat vuosia odottamaan maksamaansa valmista asuinympäristöä.
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Luku 3 Sosiaalinen asuntotuotanto
Vuokra-asunnot
Vuokra-asuntojen kysyntää peilataan vuosittain syksyllä tehtävällä asuntomarkkinaselvityksellä.
Vuokra-asuntojen hakijoiden määrä on viimeisen 12 vuoden aikana kehittynyt seuraavasti:
Henk. 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1
168
166
182
168
119
160
143
190
212
164
234
219
2
89
84
89
59
61
56
54
90
65
64
59
62
3
42
40
46
41
32
20
39
43
29
40
32
29
4+
21
20
23
32
28
34
34
37
44
42
35
40
yht.

320

310

340

300

240

270

270

360

350

310

360

350

Arava- ja korkotukivuokra-asuntoa hakevista yli puolet (v. 2013 2/3) on edelleen yhden henkilön ruokakuntia (vuoden 2013 ja 2014 luvuissa otettu mukaan
kaikki erityisryhmien asuntoihin hakevat lukuun ottamatta opiskelijoita). Pienten asuntojen kysyntä on ollut ja on edelleen suurin ryhmä, kun on kysymys
haettavien asuntojen koosta. Vuokra-asunnon hakemusten määrässä ja siinä tapahtuneen viime vuosien kehityksen perusteella vuokra-asuntotilanne
Kokkolassa on tällä hetkellä tyydyttävä. Tarvetta on helpottanut viime aikoina vallitseva matala korkotaso, joka on vauhdittanut omistusasuntotuotantoa.
Valtion tuki erityisryhmien asuntojen rakentamiseen
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA asettaa vuosittain erityisryhmien investointiavustuksille hakuajan. Kunta julistaa erityisryhmien
investointiavustukset ja saman hankkeen korkotukilainat haettavaksi niin, että kunnan on mahdollista toimittaa hakemusasiakirjat lausuntoineen ARA:an
määräaikaan mennessä.
Avustuksen enimmäissuuruudet on porrastettu kohteiden mukaan siten, että mitä enemmän asumista tukevia poikkeuksellisia ratkaisuja asunnossa
tarvitaan, sitä korkeammaksi avustusprosentti voi nousta. Enimmäisprosentit ovat 10, 25, 40 ja 50 % hyväksytyistä investointikustannuksista.
Erityisryhmiksi luetaan esimerkiksi asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset, vammaiset henkilöt, muistisairaat ja
huonokuntoiset vanhukset.
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Erityisryhmien asumistarpeet
Vanhukset
Rakentamisella ja sen suunnittelulla tulee tukea vanhusten turvallista ja esteetöntä asumista kotona ja palvelutaloissa. Kaupungin rakennushankkeiden
yhteydessä tulee selvittää vanhusten asuntotarpeet. Kokkolassa on tavoitteena, että yli 75-vuotiaista 91 % asuu omassa kodissaan, tehostetussa
palveluasumisessa 7,5 % ja laitosasumisessa 1,5 %. Asiakaslähtöisten palvelujen turvin voidaan päästä kotona asuvien osalta 91 %:n tavoitteeseen, mutta
edellytyksenä on asuntojen ja ympäristön esteettömyys. Asuntojen peruskorjausten yhteydessä tulee huolehtia siitä, että saniteettitilat ja asuinhuoneet
mahdollistavat apuvälineiden (pyörätuoli, kävelytelineet, sähkösäätöinen sänky, nosturi) käytön. Uudisrakennusten sijoittelussa tulee huomioida, että
apuvälineillä liikkuminen on mahdollista ja turvallista. Lisäksi erilaiset kuntalaisten tarvitsemat palvelut tulee olla vanhuksen saavutettavissa. Erityisesti on
järjestettävä asiointiliikenne ulottumaan myös liittyneiden kuntien alueelle.
Laitosasumisen paikkamäärää on mahdollisuus lisätä nykyisissä kunnan omissa palvelutaloissa vastaamaan palvelun tarvetta. Tehostetun palveluasumisen
osalta nykyinen paikkojen määrä ei ole riittävä, kun määrää verrataan väestöennusteen ja vanhusten määrän kasvuun vuoteen 2030 saakka. Sosiaali- ja
terveystoimi on kilpailuttanut tehostettua palveluasumista siten, että tarvittavat lisäykset tehostetun palveluasumisen osalta voidaan hankkia
ostopalveluna. Kiinteistöjen peruskorjauksia ja uudisrakennuksia suunniteltaessa tulee suunnitteluvaiheessa ottaa mukaan vanhusneuvoston ja sosiaali- ja
terveystoimen edustajat, että voidaan turvat käyttäjien edustajien näkemykset asumisen ja ympäristön kohdistuvien vaateiden osalta.

Vammaiset
Vammaisille soveltuvat asunnot tulee sijoittaa tavallisiin uudisrakentamiskohteisiin tai peruskorjauskohteisiin. Uudisrakentamisessa näiden asuntojen osalta
tulee miettiä tarkoin, että ulkoiset puitteet (maasto, ympäristö, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus) soveltuvat eri tavoin vammaisten henkilöiden
asumiseen ja edistävät omatoimista selviytymistä. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää esteettömän liikkumisen mahdollisuuksien ja julkisen liikenteen
kehittämiseen asuinympäristössä.
Uusissa asunnoissa tulee huomioida vammaisvarustus sisä- ja ulkotiloissa. Asuntojen tilaratkaisuihin, erityisesti eteis- ja WC/suihkutilaratkaisuihin, on
kiinnitettävä huomiota. Valaistuksen, pintamateriaalein ja huoneiden sisäilma puhtauteen tulee myös kiinnittää huomiota. Asuntoja tulisi voida pienillä
muutostöillä/ratkaisuilla muuttaa yksilöllisesti erilaisille vammaisille henkilöille sopivaksi.
Kehitysvammaisille henkilöille kaupungissa on vuonna 2013 kuusi asumisyksikköä, jotka on profiloitu erityyppisille asiakkaille. Kehitysvammaisten
asumismahdollisuudet paranivat uuden ryhmäkodin valmistuttua 2014 Kaaritielle Mesilään. Sinne tuli 15 asuntoa kolmessa viiden asunnon ryhmässä.
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Mielenterveyskuntoutujat ja päihdeongelmaiset
Mielenterveyskuntoutujille kaupungissa tarvitaan nykyajan laatuvaatimukset täyttäviä palveluasuntoja. Kaupunki on toistaiseksi hankkinut lähes kaikki
mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautiset asumispalvelut ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta noin 50-60 henkilölle vuosittain. Kaupunki
ostaa asumispalveluja Ventuskartano ry:ltä joka tarjoaa tuettua asumista asuntokoti Hermannissa. Asuntoja on 25 kpl.

Nuoret
Lastensuojelun asiakkaina olleille nuorille on varattu 12 tukiasuntoa. Tukiasunnossa asuminen on suunnitelmallista ja tavoitteellista kohti itsenäistä
asumista. Tarjolla olevien tukiasuntojen määrä on riittävä.

Asunnottomat
Syrjäytyneiden vapailta asuntomarkkinoilta ja vankilasta vapautuvien kokkolalaisten asuttamisen tukena toimii monniammatillinen asuttamistyöryhmä.
Viimeisten vuosien aikana on koettu ongelmana vapailta asuntomarkkinoilta pudonneiden ja tuettuun yhteisöasumiseen soveltumattomien kokkolalaisten
asuttaminen, koska kiinteistöt joihin aiemmin on asutettu moni- ja päihdeongelmaisia on kiinteistöjen huonon kunnon vuoksi purettu tai on kunnostettu ja
otettu muuhun käyttöön. Moniongelmaisuuden, psyykkisten ja fyysisten palvelujen, tuen ja avun tarpeen myös asuttamisasioissa katsotaan kasvaneen.

Maahanmuuttajat
Maahanmuuttajat hakevat tarvittaessa kaupungin vuokra-asuntoja. Ulkomaalaistoimisto tekee pakolaisten ensiasunnon järjestymisen osalta yhteistyötä
kaupungin asuntotoimiston kanssa. Tavoitteena on, että maahanmuuttajat sijoittuvat asumaan eri puolille kaupunkia.

Asumisneuvoja
Asumisneuvonta on Kokkolan kaupungin sosiaalitoimen ja Kokkolan Talohoidon tarjoamaa palvelua. Asumisneuvonnan tarkoituksena on:
•
•
•
•
•

edistää asukkaiden hyvinvointia ja asuinalueen viihtyisyyttä
estää häätöjä varhaisella puuttumisella vuokrarästeihin ja häiritsevään elämään
selvittää asukkaiden asumisongelmien syitä ja ohjata palveluiden piiriin sekä opastaa asumiseen ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä
kehittää yhteistyötä asukkaiden kanssa
toimia yhteistyössä asukkaiden, kiinteistöyhtiön sekä eri viranomaisten välillä
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Luku 4 Riskianalyysi ja MASTO 2016 - 2020 taloudelliset vaikutukset
Maankäytön toteuttamisohjelman toteutumiseen sisältyy seuraavia riskejä:
• Yleinen taloudellinen taantuma lykkää kaupallisia ja tuotannollisia investointeja sekä vähentää asuntojen kysyntää.
• Asuntomarkkinat eivät toimi uustuotantoa tukevasti eli vanhojen omakotitalojen myyntiajat pitenevät ja hinnat laskevat.
• Merkittävät muutokset yleisessä korkotasossa ja muissa rahoitusehdoissa.
• Väestönkasvu hidastuu tai pysähtyy.
• Valitukset keskeisistä yleis- ja asemakaavoista viivästyttävät asuntoalueiden asemakaavojen laillistumista.
• Maanhankinnan viivästyminen, jolloin asemakaavoitus ei voi edetä tonttitakuun edellyttämällä tavalla.
• Maankäyttöön liittyvien johdonmukaisten päätösten mahdollistavan tarkistelun ja ohjelmoinnin puuttuminen.
• Uusien alueiden jääminen keskeneräiseksi ja niiden palveluinvestointien lykkääntyminen.

YLEISKAAVA 10 - 20 VUOTTA

MAANHANKINTA 5 - 10 VUOTTA

ASEMAKAAVAT 4 VUOTTA

ALUEEN VALMISTELU 2 VUOTTA

TONTTIEN LUOVUTUS 0-VUOSI

RAKENTAMINEN 1 - 5 VUOTTA

