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Johdanto 
 

Maankäyttö ja rakennuslain 7 § velvoittaa kunnan laatimaan kaavoituskatsauksen vähintään kerran vuodessa. Kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunginhal-
litus maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kunnan viranomaisena huolehtii kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman laatimisesta. Vähintään kerran vuodessa 
kaavoituskatsaus kuulutetaan nähtäville Kaupungin asiointi- ja neuvontapisteen ilmoitustaululle. Kaavoituskatsaus toimii samalla myös kaavoituksen työohjelmana. 

Tähän kaavoituskatsaukseen on koottu tiivistetysti tietoa Kokkolan kaupungin maankäytön suunnittelusta ja kaavahankkeista. Kaavoituskatsauksessa tuodaan esiin 
vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan kaava-asiat ja niiden käsittelyvai-
heet sekä sellaiset kaupungin päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Kaupunkisuunnittelu kuuluttaa kaavat aina 
vielä erikseen vireille. Katsaus kuvaa kaavojen valmistelutilannetta lokakuussa 2019. Kaavoitustöiden sijoittuminen kaupungin eri osiin on esitetty liitekartoissa. 
Kunkin kaavatyön kohdalla on kaavatyö kuvattu lyhyesti ja esitetty lisäksi kartta suunnittelualueen likimääräisestä rajauksesta. Kaavatyön yhteydessä on mainittu 
vastuuhenkilöt, joilta saa lisätietoja kyseisen kaavatyön valmistelusta. Yhteystiedot löytyvät tämän katsauksen sivulta 3. Kaavoituksen kulku ja sisältö on määritelty 
maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä ympäristöministeriön ohjeissa. 
 
Kaavoista tiedottaminen vaihtelee kaavamuodon ja kaavan merkittävyyden mukaan. Kokkolassa käytettyjä tiedottamiskeinoja ovat ilmoitukset Kokkola-lehdessä, 
maanomistajille ja muille osallisille lähetetyt kirjeet, kaavoista järjestettävät tiedotus- ja keskustelutilaisuudet sekä suorat yhteydenotot suunnittelijoiden ja osallisten 
kesken. 

Kaikista vireillä olevista kaavahankkeista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä, on lyhyet esittelyt. Seuraavan vuoden kuluessa käynnistyy myös uusia kaavoitus-
hankkeita ja voi ilmetä uusia kaavoitustarpeita, joita ei ole ollut aiemmin tiedossa. Näiden kaavahankkeiden vireille tulosta saa tietoa mm. kaupungin Internet-sivuilta.  

Kaavoituskatsauksessa on lyhyesti esitetty kuntalaisten osallistumismahdollisuudet ja maankäyttö ja rakennuslain mukaiset menettelyt. Kaavoituskatsaus sisältää 
yleiskaavoituksen, asemakaavoituksen ja ranta-asemakaavoituksen pääkohteet. Kaavoituskatsauksen yhtenä tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia 
osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi kuntalaisille. Kaavoituskatsaus tarjoaa eri osapuolille pohjan muutosten hallintaan ja varautumi-
seen omien tavoitteiden kannalta. 

Kaavoituskatsaus on yksi tärkeä osallistumisväline. Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan lehti-ilmoituksella Kokkola-lehdessä ja se on luettavissa kaupungin Internet-
sivuilla. Kaavoituskatsaus on nähtävänä Kaupungin asiointi- ja neuvontapisteessä sekä aluepalvelupisteessä Kälviällä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaava-
luonnokset ja kaavaehdotukset pidetään nähtävinä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti hankkeen laajuus ja vaikuttavuus huomioiden.  Materiaali on nähtävillä 
Kaupungin asiointi- ja neuvontapisteessä. Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset kaavoista osoitetaan kaupunginhallitukselle.  

Kaupunkiympäristön toimintasäännön mukaisesti kaupunkisuunnittelupäällikkö toimii maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n mukaisena kaupungin kaavoittajana. Jokai-
seen kaavahankkeeseen nimetään sen vastuuhenkilö (vetäjä) sekä kootaan hankkeen vaatimustason mukainen hankeryhmä. 

 

 

Kokkolassa 15.10.2020       

   kaupunkisuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen 

 



      

KOKKOLAN KAAVOITUSKATSAUS 2021  www.kokkola.fi/kaavoituskatsaus                             2 

 

Kaupunkisuunnittelu / Kaavoitushenkilöstö 
 
 
kaupunkisuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen  044 780 9360  jouni.laitinen@kokkola.fi 

yleiskaava-arkkitehti Päivi Cainberg  044 780 9364  paivi.cainberg@kokkola.fi 

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

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

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

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

kaavasuunnittelija Annakreeta Salmela 044 780 9368  annakreeta.salmela@kokkola.fi 

kaavoitussihteeri Ville Jylhä  040 806 5173  ville.jylha@kokkola.fi 
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Kaavajärjestelmä 
 

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmästä säädetään vuoden 2000 alussa voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL). Suomessa on ns. 
hierarkkinen kaavajärjestelmä, jossa periaatteena on, että laaja-alaisempi ja yleispiirteisempi kaava tai muu suunnitelma ohjaa yksityiskohtaisempaa 
kaavoitusta. Esitystapa muuttuu sitä tarkemmaksi mitä pienempää aluetta kaava koskee. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty kaavoista, joilla 
alueidenkäyttöä voidaan suunnitella sekä niiden sisältövaatimuksista. Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia kaavoja ovat maakuntakaava sekä 
kuntatasolla yleiskaava, osayleiskaava ja asemakaava. 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa lainmukaista alueiden käytön ohjausjärjestelmää. Valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja 
kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Kaikilla kaavatasoilla on huomioitava valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet siten, 
että edistetään niiden toteutumista. Pääsääntöisesti tavoitteet kuitenkin välittyvät kuntien kaavoitukseen maakuntakaavan ohjausvaikutuksen välityk-
sellä. Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 
tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 

 

Maakuntakaava 

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Siinä esitetään alueiden käytön periaatteet ja tarpeelliset alueet maa-
kunnan kehittämisen kannalta. Maakuntakaava on ohjeena yleis- ja asemakaavojen laadinnassa. Se myös välittää valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet kuntakaavoitukseen ja sovittaa ne yhteen maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaavan laatii ja hyväksyy maakunnan 
liitto.  Kokkolaa koskevan maakuntakaavan laatimisesta vastaa Keski-Pohjanmaan liitto. Maakuntakaavoituksen ajantasainen tilanne on nähtävillä 
Keski-Pohjanmaan liiton internet -sivuilla: www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto. 

 

Yleiskaava 

Yleiskaava laaditaan koko kaupungin alueelle tai osalle kaupungin aluetta (osayleiskaava). Myös sektorikohtaisia osayleiskaavoja voidaan laatia, 
esimeikiksi virkistysalue- tai liikenneosayleiskaava. Yleiskaavassa määritellään kaupungin maankäytön päälinjat ja kuntarakenne. Yleiskaavan tarkoi-
tuksena on kaupungin tai osa-alueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen. Siinä esite-
tään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan alueiden pääkäyttötarkoitus, esim. asumiseen, virkistykseen tai työpaikka- ja liikennealueiksi. 
Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta sekä muuta suunnittelua ja rakentamista. Yleiskaavan laatii ja hyväksyy kunta. 
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Asemakaava 

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavamuoto, joka luo edellytykset rakentamiselle. Asemakaavoja laaditaan taajama- tai muille alueille, joille on 
suunnitteilla tiiviimpää rakentamista. Asemakaavassa määritellään yksityiskohtaisesti alueidenkäytön järjestäminen, kehittäminen ja rakentamistapa. 
Siinä suunnitellaan mm. alueiden käyttötarkoitus, rakennusoikeus, rakennusten koko ja sijoittelu sekä pysäköintijärjestelyt. Asemakaavalla on raken-
tamista välittömästi ohjaava vaikutus. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta. 

 

Ranta-asemakaava 

Asemakaavasta, jonka tarkoituksena on järjestää pääasiassa loma-asutusta ranta-alueelle, käytetään nimitystä ranta-asemakaava. Kaavassa anne-
taan yksityiskohtaiset määräykset loma-asutuksen ja alueen muun käytön järjestämisestä ranta-alueella. Ranta-asemakaava on ainoa kaava, jonka 
maanomistaja voi laatia. Ennen ranta-asemakaavan laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan (MRL 74 §). Myös kunta voi laatia ranta-
asemakaavan. Ranta-asemakaava vastaa muodoltaan asemakaavaa, mutta asemakaavassa kunnalle syntyviä velvoitteita ei ranta-asemakaava 
suoraan tuota. Ranta-asemakaavan hyväksyy kunta. 

 

Kaavoituksen kulku ja vaikuttaminen 

Kaavoitus on monivaiheinen ja pitkä prosessi aina kaavan vireille tulosta kaavan hyväksymiseen. Erilaisten kaavahankkeiden luonne ja niiden merkit-
tävyys vaikuttavat kaavaprosessiin ja sen pituuteen. Kaavaprosessi kaavoituksen vireille tulemisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtä-
ville asettamisesta aina asemakaavan lainvoimaisuuskuulutukseen kestää pienissä asemakaavoissa yleensä noin 6-12 kuukautta. Suurin osa pienten 
kaavojen kokonaiskestosta kuluu eriasteisiin hallinnollisiin käsittelyihin ja nähtävillä oloihin sekä lainvoimaisuuden odotteluun. Suuritöisten kaavojen 
kaavoitusprosessi kestää laajemmasta vuorovaikutus-, lausuntomenettelystä ja laajemmista taustaselvittelyistä johtuen kauemmin. 

Kaavoitusta ohjaavan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee tiedottaa osallisille kaavatyön vaiheista sekä järjestää osallisille mahdolli-
suus osallistua kaavatyön valmisteluun. Laki asettaa näin vähimmäistason vuorovaikutuksen järjestämiselle kaavatyön aikana. Usein kuitenkin on 
tarpeen toteuttaa laajempaa vuorovaikusta ja yhteistyötä osallisten kanssa kaavatyön merkittävyydestä johtuen. Erilaisten toimijoiden kanssa tapahtu-
van vuorovaikutuksen, yhteistyön ja kumppanuuden kautta kaavahankkeisiin saadaan mukaan monipuolista asiantuntemusta ja tietoa. 

 

Aloitusvaihe 

Kaavoitus alkaa kaupungin aloitteesta tai maanomistajan hakemuksesta kaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi. Merkittävien kaavojen osalta kaavoi-
tuksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen, osallistumis-
mahdollisuudet ja alustava aikataulu. Lisäksi OAS:ssa kuvataan kaavatyön yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. OAS asetetaan 
julkisesti nähtäville kaupungintalon asiointi- ja neuvontapisteen ilmoitustaululle. Siihen voi tutustua myös kaupungin Internet-kotisivuilla. Osallisilla on 
mahdollisuus kertoa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kaavan laatijalle, ja suunnitelmaa voidaan täydentää saadun palautteen 
pohjalta kaavatyön aikana. Aloitusvaiheessa kaavan vireille tulosta ilmoitetaan kuulutuksella Kokkola-lehdessä ja kaupungin Internet-sivuilla. Laa-
joissa ja merkittävissä kaavahankkeissa osallisten näkökulmia pyritään selvittämään jo kaavatyön aloitusvaiheessa esimerkiksi korttelikokouksen tai 
kyselyn avulla. 
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Valmisteluvaihe 

Valmisteluvaiheessa tehdään pääosa varsinaisesta suunnittelutyöstä. Suunnittelua varten kerätään erilaista lähtötietoa suunnittelualueesta, tehdään 
tarvittavia selvityksiä, arvioidaan suunnitelman vaikutuksia, käydään neuvotteluita eri tahojen kanssa ja pohditaan eri vaihtoehtoja. Valmisteluvai-
heessa valmistellaan kaavaluonnos tai vaihtoehtoisia luonnoksia. Asemakaavan valmisteluaineisto (käsittää useimmiten kaavaluonnoksen tai -luon-
nokset) lähetetään keskeisille osallisille arvioitavaksi ja asetetaan tarvittaessa kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä nähtäville. Yleiskaavojen 
valmisteluaineisto asetetaan aina nähtäville konserni- ja kaupunkikehitysjaoston päätöksellä mielipiteiden saamista varten. Kaavaluonnosta ei kuiten-
kaan aina ole tarpeen laatia, esim. mikäli kaavaratkaisulle ei ole vaihtoehtoja, joita pitäisi tässä ns. valmisteluvaiheessa tutkia. Joidenkin kaavojen 
osalta valmisteluvaihe voidaan liittää yhteen aloitusvaiheen kanssa. Nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella Kokkola-lehdessä ja kaupungin Inter-
net-sivuilla. Mielipiteen voi antaa kirjallisesti kaavan vastuuhenkilölle / suunnittelijalle. Viranomaisilta ja tarvittavilta muilta tahoilta (esim. yhdistyksiltä) 
pyydetään valmisteluaineistosta lausunnot. Jos kaava on suuri ja kiinnostusta herättävä, valmisteluvaiheessa järjestetään tiedotus- ja keskustelutilai-
suus. Näistä tilaisuuksista ilmoitetaan kuulutuksessa samalla, kun tiedotetaan valmisteluaineiston nähtävillä olosta. Kaavan valmisteluvaihe on osal-
listumisen kannalta keskeisin suunnitteluvaihe, sillä suunnitelmat eivät ole lopulliseen muotoonsa hiottuja ja muutosten tekeminen on näin helpom-
paa. 

 

Ehdotusvaihe 

Ehdotusvaiheessa kaavaluonnos jalostetaan saadun palautteen pohjalta kaavaehdotukseksi. Asemakaavaehdotus käsitellään kaupunkirakennelauta-
kunnassa ja yleiskaavaehdotus konserni- ja kaupunkikehitysjaostossa, jotka lähettävät kaavaehdotuksen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Asema-
kaavaehdotus asetetaan kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä virallisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi (vaikutuksiltaan vähäinen asema-
kaavamuutosehdotus vähintään 14 päivän ajaksi) ja yleiskaavaehdotus konserni- ja kaupunkikehitysjaoston päätöksellä virallisesti nähtäville vähin-
tään 30 päivän ajaksi. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella Kokkola-lehdessä ja kaupungin Internet-sivuilla. Kaavaehdotuksesta pyydetään 
lausuntoja tarvittaessa viranomaisilta ja tahoilta, joiden toimialaa kaavassa käsitellään. Osalliset voivat nähtävillä oloaikana jättää kaavaehdotuksesta 
kirjallisia muistutuksia kaupunginhallitukselle. 

 

Hyväksymisvaihe 

Kaavoittaja käy läpi kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset sekä antaa niihin perustellut vastineet. Saatujen lausuntojen ja muistutuk-
sien perusteella kaavaehdotusta voidaan vielä tarkistaa ennen varsinaisia hyväksymiskäsittelyjä. Mikäli kaavaehdotusta muutetaan olennaisesti, se 
asetetaan uudelleen nähtäville. Uudelleen asettaminen ei kuitenkaan ole tarpeen jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä osallisia, joita 
muutokset koskevat, kuullaan erikseen. Yleiskaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä. Asemakaavat hyväksyy kaupun-
ginhallitus lukuun ottamatta vaikutuksiltaan merkittäviä asemakaavoja jotka hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hyväksymisen jälkeen alkaa valitusaika, 
jolloin päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusajan umpeuduttua kaavan voimaantulosta kuulutetaan, mikäli valituksia ei ole jätetty. 
Kaava tulee voimaan, kun siitä ilmoitetaan kuulutuksella Kokkola-lehdessä ja kaupungin Internet -sivuilla. 
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Maakuntakaavoitus 
 
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma 
alueiden käytöstä Keski-Pohjanmaan maakun-
nan alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja 
yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoite-
taan maakunnan kehittämisen kannalta tar-
peellisia alueita. Maakuntakaavan tehtävänä 
on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja 
seudulliset alueiden käytön kysymykset.  

Keski-Pohjanmaan maakuntakaava laaditaan 
vaiheittain. Maakuntakaavan 1., 2., 3 ja 4. vai-
hekaava ovat vahvistettuja ja lainvoimaisia. 
Maakuntakaavat muodostavat yhdessä Keski-
Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavan. 

Keski-Pohjanmaan liitossa on meneillään 5. 
vaihemaakuntakaavan valmistelu. Kaava tulee 
ajantasaistamaan kaupan palvelurakennetta ja 
huomioimaan seudulliset ampumaradat. Li-
säksi kaavassa tarkastetaan yhdyskuntaraken-
teen merkintöjä ja elinkeinoelämän edellytyk-
siä. 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 24.4. – 24.5.2019. 
Kaava tullee hyväksymiskäsittelyyn 2021. 
 
 
 
Lisätietoja maakuntakaavoituksesta saa Keski-Pohjanmaan liiton kotisivuilta: http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/valmisteilla-oleva-maakuntakaava 

 

VASTUUHENKILÖT KOKKOLAN KAUPUNGILLA: Jouni Laitinen ja Päivi Cainberg 
 

  

Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta 1-3 vaiheet. 4. vaihemaakuntakaavaelementti puuttuu yhdistelmästä. 

http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/valmisteilla-oleva-maakuntakaava
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Yleiskaavoitus 
 

Kokkolan strateginen aluerakenneyleiskaava 
 
YLEISKAAVAN VIREILLE TULON SYY 
Kuntaliitoksen seurauksena on ollut tarpeen käynnistää, Keski-Pohjan-
maan maakuntakaavan aluerakennemallintyöhön liittyvä, uuden Kokkolan 
strategisen aluerakennemallin laatiminen ja sen yhteydessä tulee selvittää 
myös Lohtajan ja Kälviän kirkonkylien asemakaava-alueiden kehittämis-
tarpeet. 
 
SUUNNITTELUALUE  
Suunnittelualue käsittää koko uuden Kokkolan kaupunkialueen. 
 
YLEISKAAVAN LAATIMISAIKATAULU  

Työn 
käynnistyminen 

Kh, 1.2.2010, § 54 

Osallistumis- ja  
arviointisuunnitelma 

Kh, 1.11.2010, § 509 

Kaavaluonnos  syksy 2020 
Kaavaehdotus  kevät 2021 

 
Yleiskaavaluonnoksen valmistelua on työstetty keväästä 2020 ja tämä val-
mistuu syksyllä 2020. Tavoitteena on että kaava saadaan ehdotusvaihee-
seen keväällä 2021. 
 
HANKKEEN KUVAUS  
Kokkolan strateginen aluerakennemalli on kaupunginvaltuuston päätös siitä miten Kokkolan eri osa-alueita kehitetään. 
 
VASTUUHENKILÖT: Päivi Cainberg 
 
 

Strateginen aluerakenneyleiskaava koskee koko kunnan aluetta. 
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Keskustaajaman yleiskaava 2030 
 
YLEISKAAVAN VIREILLE TULON SYY 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään, että kunnan tulee huo-
lehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä 
ajan tasalla. Kaavatyön aiempi nimi oli Kantakaupungin yleiskaava. 
 
SUUNNITTELUALUE  
Suunnittelualue käsittää Kokkolan kaupungin keskeiset alueet lu-
kuun ottamatta Kokkolan Keskikaupungin yleiskaavan suunnittelu-
aluetta ja pääosaa Vanhansatamanlahden yleiskaavan suunnitte-
lualueesta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa mereen, idässä 
Perhonjokeen, etelässä Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa 
esitettyyn valtatien 8 uuteen tielinjaan sekä lännessä Öjanjärveen 
ja kaupungin rajaan.  
 
YLEISKAAVAN LAATIMISAIKATAULU  

Työn 
käynnistyminen 

Kh, 18.12.2006 § 593 

Osallistumis- ja  
arviointisuunnitelma 

Konkauke, 28.4.2014 § 34 
Konkauke, 5.10.2015 § 67 

Kaavaluonnos 2022 
Kaavaehdotus 2023 

 
Yleiskaavaluonnoksen valmistelua jatketaan 2022. 
 

HANKKEEN KUVAUS  
Keskustaajaman yleiskaava 2030 on maanhankintaa, asemakaa-
voitusta ja suunnittelutarveratkaisuja ohjaava yleiskaava. Yleis-
kaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa.  
 
VASTUUHENKILÖT: Päivi Cainberg 
  

Keskustaajaman yleiskaava 2030 aluerajaus osoi-

tettu punaisella viivalla. 
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Keskikaupungin yleiskaava 
 
YLEISKAAVAN VIREILLE TULON SYY 
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.6.2014 § 334 antaa 
kaavoituspalveluille tehtäväksi käynnistää Keskikaupungin yleis-
kaavan tarkistuksen. Keskikaupungin yleiskaava on laadittu si-
sältönsä osalta noin kymmenen vuotta sitten. Yleiskaava on si-
sällöltään sellainen, että sen ajantasaisuus tulee arvioida noin 
kymmenen vuoden välein.  
 
Rautatietorin ja linja-autoaseman alueen osalta yleiskaava on jo 
tarkistettu vuonna 2013. 
 
SUUNNITTELUALUE  
Suunnittelualueena on Kokkolan keskustan alue. Suunnittelu-
alue rajautuu lännessä Herman Renlundinkatuun, pohjoisessa 
Antti Chydeniuksenkatuun, idässä Hakalahdenkatuun ja Nahku-
rinkatuun sekä etelässä rautatieaseman alueeseen. 
 
YLEISKAAVAN LAATIMISAIKATAULU  

Työn 
käynnistyminen 

Kh, 9.6.2014 § 334 

Osallistumis- ja  
arviointisuunnitelma 

Konkauke, 5.10.2015 § 68 
 

Kaavaluonnos 2021 
Kaavaehdotus 2022 

 
Vuoden 2016 aikana laadittiin keskeinen erillisselvitys, Pysäköintinormin soveltamisohje, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3.10.2016. Kesällä 
2019 on valmistunut Kokkolan keskikaupungin maankäytön ja liikenteen kokonaistarkastelu. 
 
HANKKEEN KUVAUS  
Keskikaupungin yleiskaava korvaa nykyisen Keskikaupungin yleiskaavan, kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.6.2006. Kokkolan keskikaupungin yleis-
kaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin keskustan yhdyskuntarakenteen kehittymistä. Oikeusvaikutteinen yleis-
kaava ohjaa tulevia asemakaavojen muuttamisprosesseja ja kaupunkiympäristön rakentamiseen liittyvää toteuttamissuunnittelua. 
 
VASTUUHENKILÖT: Päivi Cainberg 
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Louhosalueiden osayleiskaava / Keliber Oy  
 

HANKKEEN KUVAUS JA ALUE 
Keliber Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka etsii ja kehittää Keski-Poh-
janmaalla litiumrikkaita spodumeenipegmatiittiesiintymiä. Yhtiöllä on 
voimassa oleva kaivoslupa Ullavan Läntässä sijaitsevaan esiintymään 
sekä valtauksia muihin spodumeenipegmatiittiesiintymiin. (lisätietoja: 
http://keliber.fi/)   
 

Keliber Oy suunnittelee Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin alueella, 
Kokkolan kaupungin ja Kaustisen kunnan alueilla sijaitsevien Outove-
den, Syväjärven, Rapasaaren ja Läntän esiintymien hyödyntämistä.  
 
Suunnitelluille esiintymäalueille laaditaan osayleiskaavat, joiden poh-
jalta louhiminen voidaan aloittaa. Osayleiskaavat laaditaan siten, että 
lähekkäin sijaitsevat Outoveden, Syväjärven ja Rapasaaren esiintymät 
esitetään yhdellä kaava-alueella sekä kauempana oleva Läntän esiin-
tymä toisella. Alueet ulottuvat sekä Kokkolan kaupungin että Kaustisten 
kunnan alueille, joten kaavat tulee käytännössä hyväksyä kolmessa 
osassa, koska kunnat voivat tehdä maankäyttöä koskevia päätöksiä 
vain omien rajojensa sisällä. Osayleiskaavat esitetään ja hyväksytään 
siten, että Kokkolan osalta toisella osayleiskaavakartalla on Länttä ja 
toisella osat Syväjärvestä ja Rapasaaresta, Kaustisten osalta osayleis-
kaavaan kuuluvat Outovesi sekä osat Syväjärvestä ja Rapasaaresta.  
Osayleiskaavoilla olisi kuitenkin yhteiset määräykset ja yhteneväiset se-
lostukset, ja kolmen esiintymän alueesta esitetään yhtenäinen kartta 
kaava-aineistojen liitteenä.  
 
YLEISKAAVATYÖN AIKATAULU 
Yleiskaavatyö on käynnistynyt alkuvuodesta 2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 18.2.-21.3.2016. Kaavaehdotus oli nähtävillä 
21.2. - 25.3.2019. Kaavoitus keskeytyi 2020 koska Keliber Oy:n suunnitelmat alueella muuttuivat;rikastamon paikka päätettiin siirtää kyseiselle kaava-
alueelle. Tavoitteena on kuitenkin saada kaavaehdotus hyväksymiskäsittelyyn vuodenvaihteessa vuoden 2021 aikana. 
 
VASTUUHENKILÖT:  
Kaupungilla: JOUNI LAITINEN; Konsultilla (Sweco Ympäristö Oy), suunnittelija Johanna Lehto (puh. 050 316 0122, johanna.lehto@sweco.fi) 
  

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus. 

 

http://keliber.fi/
mailto:johanna.lehto@sweco.fi
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Öjan ja Rödsö-Möllerin rantayleiskaavan osan 
muutos, kiinteistö 272-417-7-21 
 
RANTAYLEISKAAVAN VIREILLE TULON SYY 
Rantayleiskaavan muutos tehdään hakijoiden (Mathias Bäck, Isabel Aurén-
Bäck ja Christine Nyfelt) aloitteesta. Kaupunginhallitus on 26.10.2020 § 456 
päättänyt käynnistää  rantayleiskaavamuutoksen laadinnan. 
 
Hakija laadituttaa kaava-asiakirjat konsultilla, Plandea Oy.  
 
SUUNNITTELUALUE  
Kaavamuutos koskee Öjan ja Rödsö-Möllerin rantayleiskaavan osaa Kok-
kolan kaupungissa. Kaavamuutosalueeseen kuuluu kiinteistö 272-417-7-21 
Öjan Kåtölandetissa.  Kaavamuutos koskee noin 7,7 hehtaarin kokoista alu-
etta. Alueella on voimassa Öjan ja Rödsö-Möllerin rantayleiskaava, joka on 
vahvistettu 25.8.2008. Rantayleiskaavassa alue on osoitettu loma-asunto-
jen alueeksi (RA) sekä maa- ja metsävaltaiseksi alueeksi (M). 
 
RANTAYLEISKAAVAN LAATIMISAIKATAULU  

Työn 
käynnistyminen 

Kh, 26.10.2020 § 456 

Osallistumis- ja  
arviointisuunnitelma 

 

Kaavaluonnos  
Kaavaehdotus  

 
HANKKEEN KUVAUS  
Rantayleiskaavalla muutetaan yhden rakennuspaikan sijaintia saman kiin-
teistön paremmin rakentamiseen soveltuvalle paikalle kiinteistön eteläreu-
naan. Rakennuspaikkojen määrä pysyy muuttumattomana ja ne esitetään samalla tavoin kuin voimassa olevassa rantayleiskaavassa. 
 
VASTUUHENKILÖ: Päivi Cainberg  
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Asemakaavoitus 
 

KESKUSTA – Asemakaavoituksessa 2021  
 
Asemakaavatyöt on luokiteltu sisäl-
tönsä perusteella. Kaavoituskat-
sauksessa esitettyjen töiden lisäksi 
käynnistyy vuosittain 5 – 15 uusiin 
kaupungin raakamaanhankintaan, 
rakennushankkeisiin tai yksityisten 
anomuksiin perustuvaa asemakaa-
vatyötä. Viereisessä ja seuraavan 
sivun kartassa on esitetty asema-
kaavatöiden sijainti sekä tarkem-
man kuvauksen sivunumero. 

  



      

KOKKOLAN KAAVOITUSKATSAUS 2021  www.kokkola.fi/kaavoituskatsaus                             15 

 

TAAJAMA – Asemakaavoituksessa 2021 
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Rakennushankkeisiin liittyvät asemakaavatyöt 
 

Matkakeskus 
 
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY 
Asemakaavan muutoksella tutkitaan matkakeskuksen sijoittamista. 
 

SUUNNITTELUALUE  
Suunnittelualue käsittää Vaasantien sillan ja rautatieaseman välisen alueen sekä tar-
peen mukaan katu- ja rautatiealuetta. 
 
HANKKEEN KUVAUS 
Asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä tutkitaan uuden Kokkolan Matkakes-
kuksen sijoittuminen nykyiselle rautatiealueelle Rautatieaseman länsipuoliselle ratapi-
han ja Rautatienkadun väliselle alueelle. Itse rautatieasema sisällytetään tarpeen mu-
kaan rajaukseen. 
 

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU  
Kaupunginhallitus on käynnistänyt hankkeen 16.3.2015. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa 17.6.2015. Vuoden 2017 aikana 
on käyty asiaan liittyviä neuvotteluja ja aluetta on jatkosuunniteltu yhdessä rautatien-
torin asemakaavan valmistelun kanssa. Rautatientorin asemakaava hyväksyttiin kau-
punginvaltuustossa 25.9.2017 (valitusprosessissa). Vuosien 2019 -2020 aikana on 
käyty neuvotteluja asema-alueen perusratkaisuista sekä maaomistuksesta. Alikulun 
yleissuunnitelma Kosilaan on valmistumassa vuoden 2020 loppuun mennessä. Näi-
den jälkeen asemakaavaa voidaan valmistella tarpeen mukaan eteenpäin. Asemakaa-
van hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
 
VASTUUHENKILÖT: Jouni Laitinen  
    

                   

 
 
 

 

Kaavamuutosalueen sijainti 
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Kaarlelan kirkon eteläpuoli   
  
ALOITE  
Aloite on Kokkolan kaupunkisuunnittelun. Ruotsinkielinen alakoulu on maaliskuun 
2014 jälkeen sisätilaongelmien takia ollut tyhjillään ja opetus järjestetään tällä het-
kellä väistötiloissa Vingenkadulla. Vanhaa koulurakennusta ei korjata enää koulu-
käyttöön, vaan oppilaat muuttavat Villa skolan tiloihin sen uuden laajennuksen val-
mistuttua.  
 
Kaupunginhallitus päätti asemakaavamuutoksen käynnistämisestä 23.3.2020 § 140. 
 
SUUNNITTELUALUE  
Suunnittelualue sijaitsee Kokkolan ydinkeskustan eteläpuolella, Kirkonmäellä. Enti-
sen koulun tontti rajoittuu pohjois- ja itäosiltaan kirkon, seurakuntatalon ja museo-
alueen muodostamaan RKY-alueeseen (valtakunnallisesti merkittävät rakennetut 
kulttuuriympäristöt). Tontin eteläosa rajoittuu Koulutiehen ja länsiosa Kruunupyyn-
tiehen. 
 
HANKKEEN KUVAUS  
Varhaiskasvatus ja kaupunkisuunnittelu ovat tehneet selvityksen uudelle yksityi-
selle päiväkodille parhaiten sopivista paikoista, ja selvitystä esiteltiin maankäyttötii-
min kokouksessa 22.1.2020. Selvitystyön perusteella parhaaksi paikaksi on valikoi-
tunut Kyrkbackens skolan tontti Kirkonmäellä, osoitteessa Kruunupyyntie 5 / Koulu-
tie 1. Kiinteistö on kaupungin omistuksessa. Maankäyttötiimin päätöksen mukaan 
suunnittelua jatketaan tällä tontilla.  
 
Asemakaavamuutostyössä tutkitaan mahdollisuus tyhjäksi jääneen koulun purkamiseen ja jäljelle jäävän tontin jatkojalostukseen. 
  
ASEMAKAAVATYÖN AIKATAULU 
Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin kirjeitse keskeisille osallisille 27.3.2020. Asemakaavamuutosluonnos oli nähtävillä 30.4.-1.6.2020. Asemakaa-
vatyön hyväksyy kaupunginhallitus.  
 
VASTUUHENKILÖT: Ingela Borgmästars-Hagnäs ja Jouni Laitinen 

 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus kuvassa punaisella. 
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Hopeakivenlahdentien eteläosa 
 

ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY  
Kokkolan Energia Oy suunnittelee Kokkolan suurteollisuusalueelle keski-
tettyyn varastoterminaaliin perustuvaa nesteytetyn maakaasun eli LNG:n 
jakeluverkkoa. Kaasumaiseen muotoon höyrytetty kaasu johdetaan putki-
verkkoa pitkin suurteollisuusalueen asiakkaiden käyttöön ja sillä korva-
taan lähinnä nestemäisiä polttoaineita, kuten polttoöljyä. Terminaaliin tai 
sen välittömään läheisyyteen suunnitellaan sijoitettavaksi myös LNG:n, 
höyrystetyn maakaasun tai biokaasun jakelupiste maantieliikenteen ajo-
neuvoille. 
 
Varastoterminaalin sijoittaminen nykyiselle suurteollisuusalueelle ei ole 
mahdollista alueen tiiviin rakenteen vuoksi. Terminaalin sijoitusalueen lä-
hellä (min.100 m) ei saa olla syttymisriskiä aiheuttavia kohteita, kuten 
esimerkiksi voimalinjoja tai muita kohteita, joille mahdolliset terminaalin 
häiriötilanteet voivat aiheuttaa vaaraa.  
 
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.6.2020 § 275 käynnistää ase-
makaavan laatimisen. 
 
SUUNNITTELUALUE  
Suunnittelualue sijaitsee Kokkolan suurteollisuusalueen itäreunalla Sata-
matien ja Hopeakivenlahdentien risteysalueella sekä Port Towerin  
pohjoispuolella. 
 
HANKKEEN KUVAUS 
Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa aloitteen mukaisen toiminnan sijoittuminen uudelle T/kem -korttelialueelle Hopeakivenlahdentien 
itäpuolelle. Samanaikaisesti on tarkoituksenmukaista tarkistaa läheisten korttelialueiden asemakaavat ja varmistaa yhteensopivuus T/kem -toiminnan 
kanssa. 
 
ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU      
Tavoitteena on, että asemakaavan muutosehdotus valmistuu alkuvuodesta 2021. Asemakaavan hyväksyy kaupunginhallitus. 
 
VASTUUHENKILÖT: Jenny Jungar ja Jouni Laitinen 

Kaavamuutosalueen sijainti. 
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Asuntoalueisiin liittyvät asemakaavatyöt 
Linnusperä  
 
ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY 
Aloite on Kokkolan kaupungin. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 
27.5.2013 § 375, että Linnusperän pientaloalueen asemakaavan laatimista jat-
ketaan käynnistämällä aiemmin keskeytetty asemakaavatyö uudestaan. Työn 
yhteydessä asemakaavoitetaan pyörätieyhteys Kaustarin asuntoalueelta Villan 
koululle.  
 
SUUNNITTELUALUE  
Suunnittelualue sijoittuu Linnusperäntien varrelle Karsobackantielle asti. Li-
säksi suunnittelualueeseen kuuluu Kahvikujan ympäristö sekä osa Indolan työ-
paikka-alueesta Indolantien ja Jyväskyläntien välissä. Viereisellä kartalla on 
merkitty suunnittelualueen likimääräiset rajaukset. 
 
HANKKEEN KUVAUS  
Asemakaavatyöllä tutkitaan alueen soveltuminen pientalorakentamiseen ja 
mahdollistetaan täydennysrakentaminen kysytylle alueelle, johon ei enää voi 
myöntää poikkeamislupia. Samalla varmistetaan että Vt 13:n uusille 
liikennejärjestelyille on tarpeeksi tilaa. 
 
Asemakaavatyö käsittää myös osan Linnusperäntiestä ja siihen liittyvästä asutuksesta. Alueen viemäröinnin järjestäminen on tärkeää Suntin tilan pa-
rantamisen kannalta. Viemäröinnillä voidaan Suntiin laskevaa kuormitusta pienentää merkittävästi. Villan koulun vanhempainyhdistys vaatii pyörätien 
rakentamista Kaustarin uudelta alueelta Villan koululle koululaisten liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Asemakaavoituksen yhteydessä alueen vie-
märöinnin ja kevyenliikenteen yhteyksien tarkastelu tulee jälleen ajankohtaiseksi. 
 
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU  
Toisen vaiheen asemakaavaluonnos valmistui loppuvuodesta 2018 ja oli nähtävillä joulukuussa. Luonnoksesta tuli runsaasti mielipiteitä. Asemakaava-
ehdotus on työn alla. Asemakaavan myötä alueella on myös tarpeen laatia maankäyttösopimuksia. Tavoite on että asemakaava etenisi hyväksymiskä-
sittelyyn vuoden 2021 aikana. Asemakaavatyön hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
 
VASTUUHENKILÖT: Jouni  Laitinen ja Ingela Borgmästars-Hagnäs     

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus. 
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Janssonin pellot, 1. vaihe  
 
ALOITE  
Aloite on yksityinen; Oy Lasso Capital Ab haki suunnitteluvarausta ja kaavoituk-
sen käynnistämistä ns. Janssonin peltojen alueelle kirjeellään 15.2.2018. Lasso 
Capital tarvitsee n. 7000 m2 tontin n. 5700 m2 Cleantech –rakennuksen raken-
tamista varten. Kaupunginhallitus päätti 19.8.2019 § 354 käynnistää asemakaa-
van laatimisen 1. vaiheen alueelle. 
 
SUUNNITTELUALUE  
Janssonin peltojen alue sijaitsee Kokkolan ydinkeskustan koillispuolella. 
1. vaiheen suunnittelualueen koko on noin 1,0 ha. Koko alueen laskennallinen 
koko on noin 17 hehtaaria, mutta rakentamiseen raakamaana hyödynnettävää 
alaa on vain vajaa puolet tästä. Alueen käyttöönottoa rajoittavat useat eri tekijät; 
mm. maaperä ja luonnonolosuhteet, nykyinen tila rakennuksineen sekä 
maanoston yhteydessä sovitut rajoitukset. Alueen potentiaali rakentumattomana 
alueena Kokkolan keskustan tuntumassa on kuitenkin merkittävä. 
 
HANKKEEN KUVAUS  
Kaupunkisuunnittelu laaditutti kaksi ideasuunnitelmaa koko Janssonin peltojen 
alueesta syksyn 2018 aikana (Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy ja Ramboll 
Finland Oy). Molemmissa esityksissä on paljon hyviä aihioita ja ideoita alueen 
kehittämiseksi. Kumpikaan esitys ei kuitenkaan ole valmis sellaisenaan vaan 
molemmista on tarpeen ottaa huomioon parhaat ajatukset sekä ideat ja laatia 
”yhdistelmäversio” kaavoituksen pohjaksi. Perusteiltaan Rambollin esitys on kui-
tenkin selkeämpi ja toimivampi ja se ottaa alueen luonteen paremmin huomioon 
jättämällä alueelle mm. yleiskaavan mukaisen keskeisen niitty- / viheralueen. 
Molemmissa ideasuunnitelmissa alueen mitoitukseksi muodostuu n. 500 asuin-
huoneistoa; kerroskorkeus vaihtelee II - V ja tehokkuusluku e=0,35 – 1,0. 
Aloitteen mukainen Cleantech –asuinrakennushanke on sovitettavissa 
helpommin Rambollin ideaan sijoittuen nykyisen Hakalahden koulun 
välittömään tuntumaan, jolle on nyt hankekohtainen kaavoitus käynnistetty. 
  
ASEMAKAAVATYÖN AIKATAULU 
Tavoite on laatia asemakaavaehdotus vuoden 2020 loppuun mennessä. Asemakaavatyön hyväksyy kaupunginhallitus. 
VASTUUHENKILÖT: Jouni Laitinen ja Jenny Jungar  

 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus kuvassa sinisellä, koko Jansso-

nin peltojen alueen rajaus punaisella. 
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Leenala, itä 
 

ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY  
Kokkolan kaupunkisuunnittelu jatkaa saneerauskaavojen laatimisen vanhentunei-
den asemakaavojen kaupunginosille. Kaupunginvaltuusto on 17.3.2014 § 19 ase-
makaavojen ajanmukaisuuden arvioinnin yhteydessä todennut, että alueen asema-
kaavat eivät ole ajanmukaisia. Alkuperäinen rajaus ei koskenut kolme pohjoisinta 
korttelia, joiden täydennysrakentamisen tarve ja mahdollisuus on tämän jälkeen 
käynyt ilmi. 
 
Asemakaavamuutoksen aloitetta ei ole vielä käsitelty kaupunginhallituksessa.(?)  
 
SUUNNITTELUALUE  
Suunnittelualue sijaitsee Kokkolan keskustan pohjoisosassa, rajoittuen pohjoi-
sessa Pohjoisväylään, idässä Kustaa Aadolfin katuun, etelässä Urheilukatuun ja 
Keskuskenttään sekä idässä Katariinankatuun, käsittäen kaikenkaikkiaan 12 kort-
telia. 
 
HANKKEEN KUVAUS 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia tarkemmin alueen tarpeet maan-
käytölle ja täydennysrakentamiselle sekä määritellä tarkemmin alueen ja raken-
nuskannan kulttuurihistorialliset arvot. 
 
ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU      
Tavoitteena on, että asemakaavan muutosluonnos valmistuu nähtäville talven 
2020/2021 aikana ja työ etenee ehdotusvaiheen kuulemiseen kevään aikana. Ase-
makaavan hyväksyy kaupunginhallitus. 
 
 
VASTUUHENKILÖT: Ingela Borgmästars-Hagnäs ja Jouni Laitinen 

  

Kaavamuutosalueen sijainti. 

Suunnittelualueen rajaus opaskartalla punaisella. Pienessä kuvassa val-

tuuston vanhentuneeksi todetun, vuoden 1940 palomääräyskaavan vaiku-

tusalue viivoitettuna, sekä Leenalan asemakaavamuutosalue keltaisella.  
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Muut ja sopimuksiin perustuvat asemakaavatyöt  

Höyläämönkatu 
 
ALOITE   
Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi ovat tehneet Höyläämönkadun varren kiinteistön 
omistajat; ensimmäisenä allekirjoittajana E&OU Klemola Oy. Kaupunginhallitus päätti ko-
kouksessaan 5.6.2017 § 332 asemakaavatyön käynnistämisestä. 
 
SUUNNITTELUALUE  
Kaava-alue sijoittuu Höyläämönkadun ja Vaasantien väliin rajoittuen pohjoisessa rautatie-
alueeseen. 
 
HANKKEEN KUVAUS  
Hakemuksen mukaan tavoitteena on muuttaa alue asuin- ja liikealueeksi ”Kaupungin Kärki-
paikaksi” koska alue sijaitsee sisääntuloteiden varrella. Tämän hetkinen näkymä alueesta ei 
ole kovin edustava”. 
 
Asemakaavan muutoksella tutkitaan alueen tuleva käyttötarkoitus, tehokkuudet ja kerroslu-
vut sekä liikennejärjestelyt Kokkolan kaupungin ja ELY –keskuksen yhdessä laatiman ja 
vuonna 2017 valmistuneen Valtatien 8 Kirkkolehdon kiertoliittymän ja Kosilan alustavan 
yleissuunnitelman pohjalta.  
 
Samalla tehdään tarpeelliset, em. yleissuunnitelman edellyttämät tarkistukset liikennealuerajauksiin. 
 
Asemakaavatyö on maksullinen. Asemakaavatyön aikana tulee tarvittaessa laadittavaksi maankäyttö- ja rakennuslain 12 a-luvun mukainen maankäyt-
tösopimus. 
  
ASEMAKAAVATYÖN AIKATAULU 
Asemakaavatyö on käynnistynyt kesällä 2017 ja vuoden 2017 syksyllä on hakija teettänyt alueelta alueenkäyttöluonnoksia varsinaisen asemakaava-
luonnoksen pohjaksi. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu joulukuussa 2017. Kaavoitus ei ole tällä hetkellä aktiivisessa vaiheessa maanomistajien et-
siessä mahdollisia uusia toimijoita. Kaavoitusta jatketaan kun toimijalinjaukset selkenevät. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
     
VASTUUHENKILÖT: Jouni Laitinen ja Päivi Cainberg 

Ote opaskartasta jossa alustava kaavarajaus 
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Soldatskär ja Varvi 

 

ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY 
Alkuperäinen Soldatskäriä koskeva aloite on Kokkolan seurakuntayhty-
män. Asemakaavatyö on tavoitteena yhdistää kaavaluonnosvaiheessa 
(luonnostavoite syksyllä 2020) viereiseen Varvin alueen asemakaavoituk-
seen koko Vikåvikenin ja Vikåbergetin alueen maankäytön tutkimiseksi sa-
manaikaisesti. 
Varvin alueen asemakaavatyö on tullut vireille yksityisen henkilön aloit-
teesta. 
 
SUUNNITTELUALUE  
Suunnittelualue sisältää Soldatskärin, Vanhan Varvin, vanhan Trullevin-
tien (nyk. Varvintien) eteläosat sekä uuden Trullevintien linjauksen. 
Asemakaavan muutos koskee Soldatskäriä sekä uutta Trullevintien lin-
jauksen aluetta. 
 
HANKKEEN KUVAUS  
Asemakaavatyössä tavoitteena on tutkia alueen maankäytön kehittämis-
mahdollisuudet maisema-, luonto- ja kulttuuriympäristöarvot huomioiden. 
Asemakaavatyö täydentää nykyisellään kaavatonta Halkokarin pohjois-
osan aluetta. 
 
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU  
Soldatskärin osalta asemakaavatyö on käynnistynyt ja sen vireille tulosta ilmoitettu vuonna 2013. Varvin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
päätti kaupunginhallitus käynnistää kokouksessaan 10.4.2017 § 207. 
 
Vuonna 2018 neuvoteltiin rakennussuojelukysymyksistä sekä alueen käytön periaatteista. Kaupunkisuunnittelu ja Kokkolan seurakuntayhtymä teettivät 
yhdessä kevään 2019 aikana Soldatskärin alueelle ideasuunnitelman (Plandea Oy), jossa tutkittiin lähinnä yhtiömuotoisen asuinrakentamisen sijoittu-
mista alueelle kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot huomioon ottaen. Ideasuunnitelma toimii Soldatskärin osalta asemakaavatyön pohjana. Ase-
makaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
 
VASTUUHENKILÖ: Jenny Jungar 
 

Ote opaskartasta, alueen likimääräinen rajaus. 
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Isokyläntie 1 ja Torpparintie 
 
ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY 
Aloite on Kokkolan kaupungin. Maankäyttötiimi on esittänyt 
12.6.2019, että alueelle laaditaan asemakaavamuutos. 
  
SUUNNITTELUALUE 
Suunnittelualue sijoittuu valtatie 8:n (Vaasantie) varteen Isokyläntien 
ja Torpparintien risteysalueen läheisyyteen. Kyseessä ovat tontti nro 
272-270-2-1, jonka koko on 5041 m2 sekä katualueet Isokyläntien ja 
Torpparintien risteysalueella. 
 
HANKKEEN KUVAUS 
Alueella on voimassa 2.2.1998 hyväksytty asemakaava. Asemakaa-
vassa alue on osoitettu huoltoasemarakennusten korttelialueeksi 
(LH) ja sinne on osoitettu rakennusoikeutta 600 k-m2. Alue muute-
taan asemakaavamuutoksella suojaviheralueeksi. 
 
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU 
Asemakaavatyö on käynnistynyt 2.9.2019. Kaupunkirakennelauta-
kunta päätti kokouksessaan 6.11.2019 § 123 tiedottaa keskeisiä 
osallisia asemakaavaluonnoksesta, pyytää tarpeelliset lausunnot 
sekä asettaa luonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista 
varten. Kaavaluonnos oli nähtävillä 28.11. – 16.12.22019. Asemakaavan on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana.  
Asemakaavan hyväksyy kaupunginhallitus. 
 
VASTUUHENKILÖT: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen 
 

  

Ote opaskartasta, suunnittelualueen likimääräinen rajaus punaisella.  
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Ykspihlaja, Satamakatu - Leipurinkatu ympäristöi-
neen 
 

ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY  
Aloitteita asemakaavan laatimiselle on tehty kaksi. Toinen Ykspihlajan 
Asukasyhdistys ry:n aloite ja toinen yksityishenkilöiden allekirjoittama 
aloite. Aloitteissa kuvataan asemakaavan laatimisen tarvetta alueen kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisen, alueen nykyi-
sen käytön, asumisen ja ulkoilualueiden jatkuvuuden ja sen myötä tule-
vaisuuden turvaamista kaavoittamisen kautta. 

 
SUUNNITTELUALUE 
Suunnittelualue sijaitsee Ykspihlajassa ja on asemakaavatonta aluetta. 
Aluetta rajaavat lännessä Metsäkatu, pohjoisessa rautatiealue, idässä 
Tapionkuja ja etelässä alue rajautuu Satamakatuun.  
 
HANKKEEN KUVAUS 
Alueen kaavoittamisella turvataan satamakaupunkiperinteeseen ja sata-
makaupunkiasumiseen liittyvien rakennusten säilyminen sekä asukkai-
den mahdollisuus rakennusten kunnostamiseen. Alueella ei tulla lisää-
mään asutusta tai muuten merkittävää lisärakentamista. 
 
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU 
Asemakaavatyö on käynnistynyt 23.3.2020. Kaupunkirakennelautakunta 
päätti kokouksessaan 30.9.2020 § 114 yksimielisesti että Ykspihlajan 
Satamakadun ja Leipurinkadun asemakaavaluonnoksesta poistetaan  
Potin rannan venevalkamavaraus (LV) ja siihen liittyvää vesi- ja viher-
aluetta (W, VL) jolloin alue käytännössä rajataan Satamakatuun. Lisäksi 
lautakunta päätti tiedottaa keskeisiä osallisia asemakaavaluonnoksesta, pyytää tarpeelliset lausunnot sekä asettaa luonnoksen nähtäville valmistelu-
vaiheen kuulemista varten. Asemakaavan hyväksyy kaupunginhallitus. 
 
VASTUUHENKILÖT: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen 
 

  

Ote opaskartasta, suunnittelualueen likimääräinen rajaus punaisella. Rajaus on päivitetty 

30.9.2020 KARA:n päätöksen mukaiseksi. 
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IPARK ympäristöineen   
 

ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY  

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi ovat tehneet Kokkolan Teollisuuskylä Oy ja 
Kirjapaino Antti Välikangas Oy. ”- Hakijoilla on tavoitteena kehittää aluetta vetovoi-
maiseksi ja viihtyisäksi liike- ja toimistotilojen, kulttuurin ja asumisen muodosta-
maksi kokonaisuudeksi. 
 
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.6.2017 § 331 käynnistää IPARK:in kort-
telin asemakaavan muutoksen. 
 
SUUNNITTELUALUE  
Suunnittelualue sijoittuu pääosin Tullikamarinkadun ja Ykspihlajan radan väliselle 
alueelle. 
 
HANKKEEN KUVAUS 
Asemakaavan muutoksella tutkitaan alueen käyttötarkoitusta, kiinteistöjen rajoja, 
rakennusoikeuksia ja kerroslukuja sekä liikennejärjestelyjä. 
 
Alue sisältyy syyskuussa 2018 valmistuneeseen Kosilan alueen ideasuunnitel-
maan, jossa aluetta on tutkittu osaamisen ja tapahtumien keskittymänä. 
 
 
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU      
Hanke on ollut keskeytyksessä Tullipakkahuoneen omistusoloissa tapahtuneiden 
muutosten jälkeen. Tavoitteena on, että asemakaavan muutostyötä jatketaan vuo-
den 2021 aikana. Asemakaavan hyväksyy kaupunginhallitus. 
 
VASTUUHENKILÖT: Jouni Laitinen 
  

Ote opaskartasta. Asemakaavatyön likimääräinen rajaus punaisella. 
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Torkinmäki, kortteli 272-16-5 (Hakalahdenkatu - 
Kaustarinkatu) 
 
ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY  
Korttelissa 272-16-5 on ilmennyt rakentamistavoitteita jo useamman 
vuoden ajan. Kaupunkisuunnittelu järjesti rakentamistavoitteiden poh-
jalta korttelitapaamisen ko. korttelin kiinteistönomistajille 4.2.2020. Pai-
kalla olleiden kiinteistönomistajien kesken sovitusti As Oy Kaustarinkatu 
19 ja As Oy Hakalahdenkatu 40 ovat 12.2.2020 tehneet aloitteen Tor-
kinmäellä korttelin 272-16-5 asemakaavan muutoksen käynnistämi-
sestä. 
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on korttelin käyttötarkoitusten tar-
kistaminen sekä rakennusalojen ja ‐oikeuden tarkistaminen. 
Kaavaratkaisussa on otettu huomioon myös Vt13 (Jyväskyläntie) ja 
Vt8:lta (Eteläväylä) nousevan rampin risteysalueen liikennejärjestelmä-
muutokset, jossa kaava-alueen eteläosaan on suunniteltu uusi kiertoliit-
tymä. Kaupunginhallitus päätti 23.3.2020 § 138 käynnistää asemakaa-
van muutoksen laatimisen. 
 
SUUNNITTELUALUE  
Suunnittelualue sijaitsee Kokkolan keskustaajama-alueen kaakkois-
osassa Torkinmäellä Hakalahdenkadun eteläpäässä Centria-ammatti-
korkeakoulua viistosti vastapäätä. Suunnittelualue käsittää  
Hakalahdenkadun ja Kaustarinkadun välisen korttelialueen, ts. korttelin 5.  
 
HANKKEEN KUVAUS 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on korttelin käyttötarkoitusten tarkistaminen sekä rakennusalojen ja ‐oikeuden tarkistaminen. 
 
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU      
Tavoitteena on, että asemakaavan muutosehdotus valmistuu loppuvuodesta 2020. Asemakaavan hyväksyy kaupunginhallitus. 
 
 
VASTUUHENKILÖ: Jenny Jungar 
  

Kaavamuutosalueen sijainti. 
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Halkokarin ostoskeskus ja päiväkoti 
 
ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY  
Aloite on Kiinteistö Oy Halkokarin ostoskeskuksen. 
 
Kiinteistöosakeyhtiö hallitsee tonttia 272-102-10-7, jolla sijaitsee 1060 k-
m2 kokoinen liikerakennus (K-Market Merituuli, Kampaamo, Soitinpaja 
sekä Kokkolan kaupungin esikoulutoimintaa). Esikoulutoiminta on ollut 
kiinteistössä vuokralla poikkeamisluvalla. Kaavamuutosta haetaan niin 
että se sallisi päiväkoti- ja esikoulutoiminan, joko nykyisissä tiloissa tai 
uudisrakennuksessa. 
 
SUUNNITTELUALUE  
Suunnittelualue sijaitsee Halkokarilla ja rajautuu lännessä Vanha Veistä-
möntiehen, pohjoisessa Lasimestarintiehen ja idässä Salmenhaan-
tiehen. Suunnittelualue sisältää tontit 272-102-10-7, 272-102-10-8, 272-
102-11-5, 272-102-11-6 sekä puistoalueen kortteleiden välissä.  
 
HANKKEEN KUVAUS 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kortteleiden käyttötarkoitusten 
tarkistaminen sekä rakennusalojen ja ‐oikeuden tarkistaminen . Lisäksi 
päivitetään suunnittelualueen katuliittymät ja kulkuväylät nykytilannetta 
vastaaviksi. 
 
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU      
Asemakaavatyö on käynnistynyt 1.6.2020. Tavoitteena on, että asemakaavaluonnos valmistuu loppuvuodesta 2020. Asemakaavan hyväksyy kaupun-
ginhallitus. 
 
 
VASTUUHENKILÖT: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen 
  

Kaavamuutosalueen sijainti. 

Kaavamuutosalueen sijainti.                                           
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Torikatu 40   
 

ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY  
Aloite kaavan muuttamiseksi on yksityisen ja se on jätetty 14.9.2020. Aloite koskee 
vanhaa valtion virastotaloa joka on voimassa olevassa asemakaavassa YH-tontti 
(hallinto- ja virastorakennusten korttelialue). 
 
SUUNNITTELUALUE  
Suunnittelualue sijoittuu Torikadun varteen Länsipuiston koulua vastapäätä. 
 
HANKKEEN KUVAUS 
Alueen käyttötarkoitusta toivotaan muutettavan siten että se paremmin vastaisi ny-
kyistä käyttöä ja mahdollistaisi laajemmin mm. asuntojen toteutuksen. Rakennuk-
sessa on tällä hetkellä mm. toimistotilaa, asuntoja ja ravintola. 
 
 
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU      
Mikäli kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavan, tavoitteena on että ase-
makaavan muutostyö laaditaan vuoden 2021 aikana. Asemakaavan hyväksyy kau-
punginhallitus. 
 
VASTUUHENKILÖT: Jouni Laitinen 
  

Ote opaskartasta. Asemakaavatyön likimääräinen rajaus punaisella. 
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Kaanaanmaantie, 272-111-1   
 

ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY  
Aloite kaavan muuttamiseksi on yksityisen ja se on jätetty 8.9.2020. Korttelialu-
een nykyinen käyttötarkoitus on AO, erillispientalojen korttelialue. Vireilletulon 
perusteena on asemakaavan päivittäminen vastaamaan nykyisiä tarpeita. 
 
SUUNNITTELUALUE  
Aloite koskee Kaanaanmaantien varteen sijoittuvaa kaupunginosan 111 korttelia 
1. 
 
HANKKEEN KUVAUS 
Hakija ehdottaa lisäyksenä merkintää liiketoiminnan sallivasta käytöstä sekä ra-
kennusoikeuden tarkistamista. 
 
 
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU      
Mikäli kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavan, tavoitteena on että 
asemakaavan muutostyö laaditaan vuoden 2021 aikana. Asemakaavan hyväk-
syy kaupunginhallitus. 
 
VASTUUHENKILÖT: Jouni Laitinen 
  

Ote opaskartasta. Asemakaavatyön likimääräinen rajaus punaisella.  
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Urheilupuiston eteläosa   
 

ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY  
Mahdollinen aloite on kaupungin. Urheilupuiston kehittämisen työryhmässä nousi 
esiin mahdollisuus sijoittaa urheilupuiston yhteyteen (Hybridiareenan viereen) 
myös majoitusta.  
 
Alueen pääkäyttötarkoitusta, rakennusoikeutta tai liikennejärjestelyjä ei ole tarkoi-
tus muuttaa. 
 
SUUNNITTELUALUE  
Aloite koskee Kaarlelantien vartta uimahallin, Kruununvoudintalon ja Suntin väli-
sellä alueella. 
 
HANKKEEN KUVAUS 
Aluetta voitaisiin majoitustoiminnan avulla laajemmin ja tehokkaammin käyttää 
erilaisissa turnauksissa ja tapahtumisessa. Majoitustilat palvelisivat myös uima-
hallia ”kylpylähotellin” hengessä. Samassa yhteydessä voidaan tarpeen mukaan 
tehdä teknisiä tarkistuksia kahden eri ajalta olevan kaavan rajapinnassa (kortteli-
alueen rajan poistaminen). 
 
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU      
Mikäli kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavan, tavoitteena on että 
asemakaavan muutostyö laaditaan vuoden 2021 aikana. Asemakaavan hyväksyy 
kaupunginhallitus. 
 
VASTUUHENKILÖT: Jouni Laitinen 

 

 

 

Ote opaskartasta. Asemakaavatyön likimääräinen rajaus punaisella.  
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Pohjoisväylä   
 

ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY  
Aloite on kaupungin. Pohjoisväylä palvelee nykyisin (Satamatien val-
mistuttua) pääasiassa paikallista liikennettä eikä se enää täytä ylei-
sen tien kriteeristöjä.  
 
Kaupunki on näin velvollinen ottamaan väylän itselleen kaduksi mikä 
tapahtuu asemakaavan muutoksen kautta. Etelä-Pohjanmaan ELY –
keskus on useaan otteeseen edellyttänyt väylän siirtämistä kaupun-
gille. 
 
Väylän kehittäminen on näin jatkossa mahdollista katuverkon (kau-
pungin omien) kehittämisperiaatteiden pohjalta. 
 
 
SUUNNITTELUALUE  
Muutos koskee Pohjoisväylää välillä Tehtaankatu – Piispanmäki. 
 
 
HANKKEEN KUVAUS 
Yleisen tien (LT) merkinnän tekninen muuttaminen katu –merkin-
näksi ja samalla tehtäisiin mahdolliset teknisluonteiset tarkitukset. 
Kadunpitopäätös tehdään asemakaavan aloituspäätöksen yhteydessä. 
 
 
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU      
Mikäli kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavan, tavoitteena on että asemakaavan muutostyö laaditaan vuoden 2021 aikana. Asemakaa-
van hyväksyy kaupunginhallitus. 
 
VASTUUHENKILÖT: Tanja Hakala 
 
 
 
 

Ote opaskartasta. Asemakaavatyön likimääräinen rajaus punaisella.  
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Kruunupyynharju   
 

ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY  
Aloite on kaupungin. Kruunupyynharjun maa-alue hankittiin kaupungille muutama 
vuosi sitten tavoitteena kehittää aluetta maakuntakaavan mukaisesti paljon tilaa 
vaativana työpaikka-alueena. 
 
 
SUUNNITTELUALUE  
Suunnittelualueena on Kruunupyyn rajalle ja  valtatien 8 varteen sijoittuva, noin 
140 hehtaarin suurinen maa-alue. 
 
HANKKEEN KUVAUS 
Alueen kaavoittamisella varaudutaan merkittävän tai merkittävien uusien toimijoi-
den sekä hankkeiden toteutumiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen Kokko-
laan. Alueelta on jo laadittu suuri määrä perusselvityksiä; mm. 
 

• Aluesuunnitelma 
• Liikenteelliset tarkastelut 
• Luonto ja ympäristöselvitys 
• Argeologinen selvitys 

 
Maakuntakaavan lisäksi aluetta käsitellään myös luonnosvaiheeseen tulevassa 
strategisessa yleiskaavassa. 
 
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU      
Mikäli kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavan, tavoitteena on että 
asemakaavan muutostyö laaditaan vuosien 2021 – 22 aikana. Asemakaavan hy-
väksyy kaupunginvaltuusto.  
 
VASTUUHENKILÖT: Jouni Laitinen 

 

Ote opaskartasta. Asemakaavatyön likimääräinen rajaus punaisella.  

Ote opaskartasta. Asemakaavatyön likimääräinen rajaus punaisella.  



      

KOKKOLAN KAAVOITUSKATSAUS 2021  www.kokkola.fi/kaavoituskatsaus                             34 

 

Suurteollisuusalue - itäinen    
 

ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY  
Aloite on kaupungin. Suurteollisuusalueen itäosissa on vielä vapaata ase-
makaavoitettua teollisuusaluetta mutta alueen halkaiseva katu (Voimalan-
tie),  alueen muoto ja rakennusalat, säilytettävä dyyni sekä voimalaitoksen 
varastokentät vaikeuttavat isomman yksikön sijoittumista.  
 
SUUNNITTELUALUE  
Suunnittelualueena on noin 70 hehtaarin suuruinen alue suurteollisuusalu-
een itäosassa, Kokkolan Energian voimalaitoksen ympäristössä. 
 
HANKKEEN KUVAUS 
Kaavamuutoksella tutkitaan korttelirakenne ja alueen käyttötarkoitukset  si-
ten että alueelle voidaan sijoittaa tehokkaammin uusi tehdasyksikkö, katu-
alueen siirto sekä Kokkolan Voiman varastokentät sekä muut esiin tulevat 
tarkistykset. 
 
Dyynin osalta tutkitaan ekologisena kompensaationa vastaavan luontokoh-
teen suojelua lähialueella. 
 
ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAATIMISAIKATAULU      
Mikäli kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavan, tavoitteena on 
että asemakaavan muutostyö laaditaan vuoden 2021 aikana. Asemakaavan 
hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
 
VASTUUHENKILÖT: Jouni Laitinen 

 
 
 

 

 

Ote opaskartasta. Asemakaavatyön likimääräinen rajaus punaisella.  

Ote opaskartasta. Asemakaavatyön likimääräinen rajaus punaisella.  
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Ranta-asemakaavoitus 
 

Tankarin ranta-asemakaava 
 
RANTA-ASEMAKAAVAN VIREILLE TULON SYY 
Aloite ranta-asemakaavan jatkamisesta perustuu epävirallisen "Tankarin rakenta-
misasiat" - työryhmän kokoontumiseen 27.2.2020. Työryhmän puheenjohtajana 
toimi Pentti Haimakainen ja koollekutsujana kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala. 
 
SUUNNITTELUALUE  
Kaavoitettavana alueena on Kokkolan ulkosaaristossa oleva Tankarin saari sekä 
osa sen edustalla olevista kareista. Suunnitteluale on noin 20 ha. 
 
 
RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMISAIKATAULU  

 
 
 
 
 
 
 

 
HANKKEEN KUVAUS  
Tankarin ranta-asemakaavan laatiminen on aloitettu jo 1990-luvun lopulla. Maankäyttö- ja rakennuslain voimaantultua vuonna 2000 rakennus- ja ym-
päristölautakunta päätti jatkaa Tankarin ranta-asemakaavaa laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelman RYL 1.11.2000 § 407. Kaavaehdotus on 
ollut viimeiseksi kaupunginhallituksen käsittelyssä 14.8.2006 § 375. Nähtävillä olon jälkeen kaavaa ei ole viety eteenpäin. 20.12.2010 § 600 kaupun-
ginhallitus ei ottanut ranta-asemakaavatyötä enää vuoden 2011 kaavoituskatsaukseen, jolloin se raukesi. Kaavan laadinnan keskeytymiseen oli syynä 
Natura 2000-valmistelu, luotsiaseman lakkauttaminen ja tarve selventää omistusolosuhteita. Ranta-asemakaavan laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, 
koska  omistusolosuhteet ovat selvenneet ja alueelle on viime vuosina tullut paine rakennushankkeiden luvitukselle. Erityisten kulttuuri- ja luonnonym-
päristöarvojen sekä matkailullisen merkittävyyden johdosta ranta-asemakaava on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
 
 
VASTUUHENKILÖ: Päivi Cainberg  

Työn 
käynnistyminen 

Kh, 23.3.2020 § 142 

Osallistumis- ja  
arviointisuunnitelma 

2021 

Kaavaluonnos 2021 
Kaavaehdotus 2022 
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Valmistumassa / Hallinnollisessa käsittelyssä 
 

Pitkänsillankatu  1-3 / IVG Polar  
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä 12.10. – 13.11.2017. Kaavoitusaloitteet tekijä on ilmoittanut 
tavoitteestaan myydä kohde jonka vuoksi asiaa ei ole viety hyväksymiskäsittelyyn. 

 

 

Amorintallin ympäristö, korttelit  8-5 ja 8-3 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä 5.5.-4.6.2019 välisen ajan. Omakotitaloalueesta kerrosta-
loalueeksi muuttuvassa korttelissa rakennusoikeudet nousevat merkittävästi.  Kaava-
ehdotus etenee hyväksymiskäsittelyyn maankäyttösopimuksen valmistuttua. Asema-
kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. 
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Ohtakarin ranta-asemakaava 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä 19.3.- 20.4.2020 välisen ajan. Tavoitteena on viedä kaa-
vaehdotus hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2020. Ranta-asemakaava voisi mah-
dollisesti tulla lainvoimaiseksi vuoden 2021 alussa. Ranta-asemakaavan hyväksyy 
kaupunginvaltuusto. 
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Valituksen alla olevat kaavat 
 

Märaskärin ranta-asemakaava 
 
Hyväksytty kaupunginvaltuusto 29.4.2019 § 21. Kaavasta on valitettu Vaasan hallinto-
oikeuteen. 
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