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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Selostus koskee 26.10.2021 päivättyä asemakaavakarttaa. 

Kaavan nimi: Tankarin ranta-asemakaava 

Alueen määrittely: Ranta-asemakaava koskee Tankarin saarta, kiinteistöjä 1:2, 5:3, 5:55, 

25:0. 

Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit 1 ja 2 sekä satama-, luonnon-

suojelu- ja vesialuetta. 

Yhteystiedot: Kaavoittaja: 
Kokkolan kaupunki 
Kauppatori 5, PL 43 

67100 Kokkola 

Yleiskaava‐arkkitehti 
Päivi Cainberg 

+358 44 780 9364 

paivi.cainberg@kokkola.fi 

Kaupunkisuunnittelupäällikkö 
Jouni Laitinen 

+358 44 780 9360 

jouni.laitinen@kokkola.fi 

Kaavakonsultti: 
Plandea Oy 
Pitkänsillankatu 1–3 G 

67100 Kokkola 

Kaavoitusinsinööri 

Ville Vihanta 

+358 50 590 6214 

ville.vihanta@plandea.fi 

Kaavoituspäällikkö 
Minna Vesisenaho 

+358 50 537 4491 

minna.vesisenaho@plandea.fi 

Kaavaprosessin 

vaiheet: 
• Ranta‐asemakaavan laatiminen aloitettu 1990‐luvun lopulla 

• Ensimmäinen kaavaehdotus nähtävillä vuonna 2003 

• Toinen kaavaehdotus nähtävillä vuonna 2006, jonka jälkeen kaavan laati-

minen keskeytetty 

• Aloite työn jatkamisesta perustuu epävirallisen ”Tankarin rakentamis‐
asiat” ‐työryhmän kokoontumiseen 27.2.2020 

• Kaupunginhallitus päätti 23.3.2020 § 142 jatkaa ranta‐asemakaavan laa‐
dintaa 

• Kaupunkirakennelautakunta päätti kuuluttaa ranta-asemakaavan vireille 

20.1.2021 § 12 

• Vireilletulosta kuulutettu 17.2.2021, OAS nähtävillä 18.2.-22.3.2021 

• Yleisötilaisuus 10.3.2021 

• Kaupunkirakennelautakunta päätti 14.4.2021 § 57 asettaa asemakaava-

luonnoksen nähtäville 

• Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.4. – 24.5.2021 

• Viranomaisneuvottelu on pidetty 9.6.2021 

• Tankarin ranta-asemakaavan tilannekatsaus on esitelty Konserni- ja kau-

punkikehitysjaostolle 19.10.2021 § 69 

• Kaavaehdotus kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 3.11.2021 § xxx 
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1.2 KAAVAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Kokkolan ulkosaaristossa sijaitsevan Tankarin ranta‐asemakaavan laatiminen on aloitettu alun perin 

jo 1990‐luvun lopulla ja ensimmäinen kaavaehdotus on ollut nähtävillä vuonna 2003. Toinen kaava‐
ehdotus laitettiin nähtäville kaupunginhallituksen 14.8.2006 käsittelyn jälkeen, jonka jälkeen kaavaa 

ei enää viety eteenpäin. Kaavan laadinnan keskeytymiseen oli syynä Natura 2000-valmistelu, luotsi-

aseman lakkauttaminen ja tarve selventää maanomistusolosuhteita.  

Ranta-asemakaavan laatiminen on tullut ajankohtaiseksi maanomistusolosuhteiden selkiinnyttyä. 

Lisäksi alueella on ilmennyt painetta lisä- ja korjaus rakentamiselle. Aloite työn jatkamisesta perus-

tuu epävirallisen ”Tankarin rakentamisasiat” ‐työryhmän kokoontumiseen 27.2.2020. Kaupungin‐
hallitus päätti 23.3.2020 § 142 jatkaa ranta‐asemakaavan laadintaa. 

Ranta‐asemakaavan tavoitteena on ohjata alueen rakentamista ja toimintoja siten, että huomioi-

duksi tulevat alueen merkittävät matkailu‐, luonto‐ ja kulttuurihistorialliset arvot. Kulttuurihistorial-

lisesti arvokkaille rakennuksille ja kokonaisuuksille on tavoitteena saada selkeät yhtenäiset uudis- ja 

korjausrakentamista koskevat määräykset, jotta niiden arvot saadaan säilytettyä. 

Alueelle laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava. Kaavamuutos koskee kiin-

teistöjä 1:2, 5:3, 5:55, 25:0. Asemakaavassa määritellään mm. alueiden käyttötarkoitukset, rakenta-

misoikeudet sekä alueen kulkuyhteydet. Lisäksi asemakaavassa huomioidaan mm. suunnittelualu-

een kuuluminen Natura 2000-verkostoon, alueen valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-

riympäristö (RKY), alueen merkittävät matkailuarvot sekä kaavatyön yhteydessä esiin tulevat muut 

asiat.  

1.3 ALUEEN SIJAINTI  

Suunnittelualueena on Tankarin 

saari sekä osa sen edustalla ole-

vista kareista. Alue sijaitsee ete-

läisellä Perämerellä Kokkolan ul-

kosaaristossa noin 15 km Kokko-

lan satamasta luoteeseen. Alue 

on kooltaan noin 49 ha. 

Alueen tarkempi rajaus on esi-

tetty kansikuvassa (taustakartta 

©MML). 

Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. (Taustakartta ©MML) 
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2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 HISTORIAA 

Tankarin saari on syntynyt 1200-luvulla maankohoamisen myötä. Hylkeenpyytäjät ja kalastajat ovat 

käyttäneet saarta tukikohtanaan jo 1500-luvulta alkaen. Jo varhain luodolle rakennettiin merimer-

kiksi kivikummeli, jonka näkyvyyttä lisäsi kummelista esiin pistävien rautatankojen päihin kiinnitetyt 

tynnyrit. Saari tunnettiin alun perin nimellä Klippan, mutta merimerkin mukaisesti saari nimettiin 

sittemmin Tankokariksi, joka myöhemmin muuntui nykyiseen muotoonsa Tankariksi.  

Kalastuksen lisääntyessä Tankarin saarelle rakennettiin pieniä ja vaatimattomia kalamajoja, joita 

saarella on ollut ainakin 1700-luvulta asti. Enimmillään mökkejä on ollut nelisenkymmentä, mutta 

nykyisin kalamajoja on jäljellä enää muutamia. 

Kokkolan edustan karikkoiset matalikot vaikeuttivat suurten alusten saapumista Kokkolan sata-

maan, joten porvarit palkkasivat Tankariin luotsin huolehtimaan alusten turvallisuudesta. Valtio ryh-

tyi hoitamaan luotsausta 1848. 1880 majakkakomitea ehdotti valomajakan rakentamista Kokkolan 

edustalle ja helsinkiläiseltä Osbergin konepajalta tilattiinkin rautainen majakkatorni valolaitteineen 

1888. Majakka otettiin käyttöön 15.10.1889 ja sen käyttöön tarvittiin omaa henkilöstöä. Tällöin saa-

relle vakiintui kolme yhteisöä: pohjoisosan luotsit ja majakanvartijat perheineen sekä eteläosan ka-

lastajat. 

2.2 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA 

2.2.1 Rakennettu ympäristö 

Tankarin saaren itäosan satamassa on viranomaislaituri sekä vierasvenesuoja. Vierasvenesatamassa 

on 15 venepaikkaa, joista 7 sähköllisiä. Saaren venesatamaa suojaava aallonmurtaja. M/S Jenny lii-

kennöi Meripuiston ja Tankarin välillä kesäkuukausina. 

Tankarin saarella on 45 rakennuspihapiiriä, pitäen sisällään vajaa 100 rakennusta. Saarella ei ole 

enää päätoimisia kalastajia ja mökit, 23 kpl, toimivat kesäasuntoina. 

Saaren keskivaiheilla on kalastajien vuonna 1754 rakentama pieni kirkkolailla suojeltu pitkäkirkko, 

jossa on istumapaikkoja sadalle hengelle. Jokaisella kirkkomiehellä oli oma istumapaikkansa penk-

kirivistössä, ja he kaiversivat penkkeihin omat puumerkkinsä. Kirkko muistuttaa ulkoapäin vaatima-

tonta kalastajamajaa valkoista ristiään lukuun ottamatta. Kirkko sijaitsi aiemmin saaren korkeim-

malla kohdalla, mutta siirrettiin majakan rakentamisen myötä nykyiselle paikalleen vuonna 1889.  

Tankarin majakka sijaitsee saaren keskiosassa saaren korkeimmalla kohdalla. Vuonna 1889 raken-

nettu majakka on 29,6 metriä korkea ja sen korkeus merenpinnasta on 37,8 metriä. Lyhdyn valokor-

keus maasta on 27,5 metriä. Majakka sähköistettiin vuonna 1961 ja se on edelleen toiminnassa ole-

vista majakoista Suomen valovoimaisimpia. Majakan runko muodostuu teräsristikkopalkeista ja on 

peltikuorinen. Värityksenä on kaksi punaista raitaa ja niiden välissä valkoinen raita.  

Majakan rakentamisen yhteydessä tornin lähelle vuonna 1889 rakennettiin puurakennukset majak-

kamestarin, kolmen majakanvartijan sekä heidän perheidensä käyttöön. Majakanvartijoiden raken-

nukset keskittyvät majakan itäpuolelle säännöllisen umpipihan muotoon. Talot ja niiden yhteyteen 

rakennetut makasiini ja sauna ovat edelleen vanhan majakkayhdyskunnan ytimessä. Nykyään ra-

kennukset ovat majoituskäytössä. Majakan vieressä sijaitsee myös tyfonirakennus, joka toimi aikoi-

naan merkinantopaikkana ohikulkeville laivoille. Tyfonirakennus on vuokrattu Meripelastusseuralle. 

Majakan luoteispuolella on vanha sumumerkinantoasema, joka on rakennettu 1960. 
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Saaren pohjoisosassa oleva luotsiasema valmistui vuonna 1975. Se on matala betonirakennus, jonka 

päädyssä on valvomotorni. Vuodesta 2014 luotsit ovat operoineet pääosin mantereelta ja nykyään 

luotsiasemarakennuksessa toimii Tankar Inn hostelli. Lisäksi yöpymispaikkoja tarjoaa saaren keski-

vaiheilla oleva hirsinen kalamaja, joka palvelee tunnelmallisena vierasmajana.  

Sataman läheisyydessä kesäsesonkina palvelee Cafe Tankar. Kahvilarakennus on koottu vuonna 

1988 kahdesta vanhasta, Öjasta siirretystä erillisestä hirsirungosta.  

Sataman läheisyydessä vanhassa karjamajassa, joka on kuljetettu saareen vuonna 1985, toimii hyl-

keenpyyntimuseo. Museo on osa K.H. Renlundin museota ja sinne on vapaa sisäänpääsy. 

Rakennettua ympäristöä on käsitelty tarkemmin  kulttuuriympäristö- ja maisemaselvityksessä, joka 

on selostuksen liitteenä 2. Selvityksen liitteenä on rakennusinventointi vuodelta 2020. 

 

Kuva 2. Tankarin kartta. (©Kokkolan Matkailu Oy) 

1. Venesatama 2. Café Tankar 3. Vierasmaja 4. Hylkeenpyyntimuseo 

5. Sjöblomin kalamaja 6. Tankar Inn 7. Kummeli 8. Majakanvartijoiden talo 

9. Majakkamestarin talo 10. Majakka 11. Kokkolan Meripelastajat ry 12. Lintuasema 

13. Luontopolku 14. Kirkko 15. Sauna & käymälä  
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2.2.2 Rakennettu kulttuuriympäristö  

Tankarin saari on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ”Tankarin ja 

Trutklippanin majakka- ja luotsiyhdyskunnat”. Tankarin ja Trutklippanin loisto-, majakka- ja luotsiyh-

teisöt muodostavat monipuolisen, ajallisesti kerrostuneen ja hyvin säilyneen kokonaisuuden. Tan-

karin majakka ja Trutklippanin linjaloisto ovat Kokkolan historiallisen kaupunkiväylän tärkeimmät 

merimerkit. 

Tankarin alueelta on tunnistettu 18 arvokasta rakennusta, jotka osoitetaan kaavassa suojeltaviksi. 

Lisäksi Tankarin kirkko on suojeltu kirkkolailla. Vanhin säilynyt rakennus on saaren keskiosan itäran-

nikolla sijaitseva kalastajamökki ”Sjöbloms bastu” vuodelta 1768 (kohde nro 11.1). Mökki on säilynyt 

hyvin alkuperäisessä muodossaan. Sen alla on kivikellari ja pihapiiriin kuuluvat myös sauna-/vajara-

kennus sekä ulkokäymälä. 

1860-luvulla Tankarissa oli vielä noin 60 venevalkamaa, joiden jäänteitä voi vielä nähdä saaren itä-

rannan tuntumassa. Vuoden 1999 historiallisten jäänteiden inventoinnissa paikallistettiin yhteensä 

16 käytöstä poisjäänyttä ja kolme edelleen käytössä olevaa venevalkamaa. 

2.2.3 Luonnonympäristö 

Tankar on Kokkolan saariston 

uloin puustoinen saari, mitä 

luonnehtivat pohjois- ja keski-

osan avoimet kalliot ja variksen-

marjanummet sekä länsiosan re-

hevämmät rantalehdot. Saari on 

noin 750 metriä pitkä ja 500 met-

riä leveä. Kasvillisuuden muodos-

taa matala pensaskasvillisuus ja 

siellä täällä kasvava lehtimetsä. 

Tankarin pohjois- ja länsipuolella 

aukeaa rannaton meri ja etelässä 

sijaitsee sirpaleinen Öjan saa-

risto. Maankohoamisen myötä 

saaren pinta-ala kasvaa ja kasvil-

lisuus muuttuu jatkuvasti. 

Tankarin saari kuuluu Luodon 

saariston Natura 2000-alueeseen 

(FI0800132). Alueen luontoarvot 

perustuvat vuosisatoja kestä-

neen perinteisen käytön ja luon-

nonolosuhteiden muovaamiin 

luontotyyppeihin (SCI) sekä ar-

vokkaaseen lintulajistoon (SPA). 

Tankarissa esiintyy kahdeksaa 

Natura-luontotyyppiä; kuivat 

nummet, kasvipeitteiset meren-

rantakalliot, kivikkorannat, maan-

Kuva 3. Vuoden 2020 ortoilmakuva suunnittelualueelta (© Kokkolan 

kaupunki) 

 



Kokkolan kaupunki – Tankarin ranta-asemakaava 
Kaavaselostus 7.4.2021 / 26.10.2021 

  8 

 

kohoamisrannikon primäärisukkessiometsät, ulkosaariston saaret ja luodot, silikaattikalliot, runsas-

lajiset kuivat niityt sekä merenrantaniityt. Arvokkaita kasvillisuustyyppejä ovat myös maankohoami-

sen seurauksena syntynyt pieni glo-lampi saaren länsimetsässä ja saaren keskiosan luhta. 

Saaren eteläosa ja saarta ympäröivät vesialueet on perustettu yksityisinä luonnonsuojelualueina. 

Saaren pohjoisosa on luonnonsuojeluun varattua valtion aluetta, josta tullaan lähivuosina perusta-

maan luonnonsuojelualue. Kesäisin saarella laiduntavat lampaat. 

Tankarissa on tavattu noin 180 kasvilajia, joista vähälukuisia ovat mm. perämerensilmäruoho, keto-

neilikka, ketonoidanlukko, merisinappi ja sirohernesara. Näkyvä osa kasvistoa ovat avointen num-

mien marjakasvit, joita löytyy parikymmentä eri lajia.  

Nisäkkäistä saarella tavallisimpia ovat jänikset, myyrät ja hylkeet. Myös saukkoja nähdään silloin 

tällöin. Saaressa esiintyvistä nisäkkäistä huomionarvoinen laji on lapinmyyrä, jolla on pieni erillis-

kanta Pohjanlahden ulkosaarilla. Saaren sammakkokanta on kohtalaisen runsas. 

Tankarin saari on osa kansainvälisesti arvokasta Kokkolan-Kälviän merialueen linnustoaluetta (IBA). 

Alue on tärkeätä ulkosaariston lintujen pesimisaluetta. Tankarin saaren linnustollisesti arvokkaimpia 

kohteita ovat etelä- ja pohjoiskarit sekä pohjoiskalliot. Lintulajeja saarella on havaittu lähes 260, 

joista säännöllisesti pesivinä noin 45. Yleisiä pesimälintuja ovat tukkakoskelo, selkälokki, lapintiira, 

räystäspääsky ja niittykirvinen. Vähälukuisempia pesimälintuja ovat merikihu, merilokki, räyskä, 

riekko ja pilkkasiipi. Lajeista kala- ja lapintiira lukeutuvat lintudirektiivin liitteen 1 lajeihin. Pesivien 

lajien ohella Tankarissa näkee säännöllisesti ruokkeja, haahkoja sekä Kokkolan nimikkolintuja, me-

rikotkia. Muuttoaikoina tavataan usein lintuharvinaisuuksia. Saarella toimii lintuasema, joka perus-

tettiin vuonna 1972 ja toiminnasta vastaa BirdLife Keski-Pohjanmaa ry:n alaisuudessa toimiva Tan-

karin lintuasematoimikunta. Asemalta suoritetaan lintulaskentoja, muuton seurantaa sekä tehdään 

rengastuksia.  

 

Kuva 4. Tankarin länsirannan 

maisema. 
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2.2.4 Muinaisjäännökset 

Tankarin saaren rantojen historialliset jäänteitä on tutkittu vuonna 1999, jolloin löydettiin 19 his-

toriallista jäännettä. Muinaisjäännösrekisterissä ei ole tietoa kiinteistä muinaisjäännöksistä. Alu-

eelle on laadittu arkeologinen inventointi kesällä 2021 (Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu). Saa-

resta löydettiin 12 muinaisjäännöskohdetta, 8 muuta arkeologista kulttuuriperintökohdetta ja li-

säksi huomioitiin 4 muuta kohdetta. 

  
  

 

2.2.5 Virkistys ja matkailu 

Tankar on eräs Kokkolan suosituimmista luonnon- ja kulttuurinähtävyyskohteista. Vanhat kalastaja-

mökit sekä niiden keskellä sijaitsevat kahvila ja vierasmaja muodostavat viehättävän saaristolaisky-

län, jota vanha kirkko hallitsee omalta kallioltaan. Hylkeenpyyntimuseo esittelee rannikon vanhaa 

pyyntikulttuuria ja majakanseutu luotsi- ja majakanvartijaperheiden elämänpiiriä.  

Tankarin saarelle järjestetään kesäisin risteilyjä. M/S Jenny liikennöi kesäkuukasina Tankarin ja Kok-

kolan Meripuiston välillä, mutta saarelle voi mennä myös omalla veneellä.  

Saaren sijainti antaa sen luonnolle erityisen, merellisen leiman, jota värittävät monipuolinen kasvi-

lajisto sekä lukuisat saarella asuvat tai sen kautta muuttavat lintulajit. Saarta kiertää n. 1,5 km mit-

tainen luontopolku, jonka varrella olevista tauluista voi tutustua saaren luonnon elämään syvälli-

semmin. Osa saaren pitkospuureiteistä on riittävän leveitä myös pyörätuolilla liikkuvalle. 

Tilastollisia tietoja löytyy M/S Jennyn matkustajamääristä ja majoitusvuorokausista. Tankarin saari 

on hyvin suosittu veneilijöiden käyntikohde ja näistä käyntimääristä ei ole laskelmia. Matkustaja-

määrät ovat viimeisen neljän vuoden aikana olleet keskimäärin n. 5200 henkilöä ajalla kesäkuu-syys-

kuu. M/S Jennyn matkoja on lisätty olleen vuonna 2018 55 kpl:ta ja 2021 65 kpl:ta. Venepaikkamak-

sujen, tilastoitujen matkustajamäärien ja kahvilan myyntitietojen pohjalta arvio saaren kokonaiskä-

vijämäärästä on viimevuosille n. 17000 henkilö/vuosi. 

Kokkolan matkailu pyrkii edelleen kasvattamaan matkailua Tankarissa mutta vähentämään ruuhkaa 

saarella tarjoamalla useampia reittivuoroja sekä pidentämällä sesonkia. Myös majoitusmäärän 

Kuva 5. Arkeologisen inventoinnin 2021 kohteet. 
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kasvu tukee pidempää viipymää saarella, jolloin saaren käyttö hajaantuu pidemmälle aikavälille vä-

hentäen tungosta. 

     
 

 

2.2.6 Kansallinen kaupunkipuisto 

Tankarin saari on osa Kokkolan kansallista kaupunkipuistoa. Kansallisten kaupunkipuistojen tavoit-

teena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuu-

tena. Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kaupunkiympäris-

tössä sijaitseva arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja koko-

naisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki on sitoutunut. Kokkolan kansallisen kaupun-

kipuiston erityispiirteinä ovat merellisyys, maankohoaminen ja historialliset elementit, kuten elin-

keino- ja asutushistoria sekä kaupunkirakenteen kerroksellisuus ja säilyneisyys. Kansallista kaupun-

kipuistoa hoidetaan ja kehitetään sen luonnon- ja kulttuuriperinnöllisiä arvoja vaalien ja vahvistaen. 

2.2.7 Satama ja Liikenne 

Liikennöinti Tankariin tapahtuu itäosan venesataman kautta, jolle kulkee virallinen veneväylä. Alu-

eella ei ole autoliikennettä ja saaressa kuljetaan jalkaisin. Kesällä 2021 aikana on laadittu Tankarin 

sataman yleissuunnitelma (Arctia Meritaito Oy). 

Yleissuunnitelma tilattiin Tankarin yleiskaavatyötä varten ja tämä esittää vesialueen käytön ja laitu-

reiden sijoittelun yleiset periaatteet.  Yksittäisten veneiden paikkojen osoittaminen ei kuulu yleis-

suunnitteluun. Konsultin arvio sataman nykytilanteesta on, että kokonaissuunnitelman puuttuessa 

laitureita ja venepaikkoja on sijoiteltu hieman harkitsemattomasti.  Sen seurauksena satama-altaan 

vesialue ei ole tehokkaasti käytössä, ja venepaikkojen lukumäärä jää verrattain pieneksi.  

Yleissuunnitelmassa on tarkasteltu kolmea ehdotusta, jotka voidaan ajatella myös pidemmän aika-

välin kehitysvaiheina, jolla sataman venepaikka kapasiteettia voitaisiin kasvattaa tarpeen mukaan. 

Vaihtoehdoista on työstetty jatkosuunnitelma, joka edustaa yleissuunnittelun lopputulosta. Ehdo-

Taulukko 1. M/S Jennyn matkustajamäärät 

vuosina 2018-2021  

 

Kuvio 1. Majoitusvuorokaudet Tankar  
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tettu venepaikkajako ”Saarelaisille” ja ”Vierasveneille” on ohjeellinen. Rakenteiden ja muun toteu-

tuksen yksityiskohdat tulee suunnitella myöhemmin erikseen sitä mukaa, kun kohteita aletaan vai-

heittain toteuttamaan.  

 

 
 

Kuva 6. Ote Tankarin sataman yleissuunnitelmasta 2021. 
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2.2.8 Tekninen huolto 

Tankarin saareen kulkee 20 kV merikaapeli, jonka avulla saari on sähköverkossa. Muutoin saari ei 

ole kunnallisteknisten verkostojen piirissä. 

2.2.9 Häiriöt 

Lohtajan Vattajanniemellä sijaitsee puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalue, jonka vaara-alue 

ulottuu Tankarin saarelle. 

2.3 MAANOMISTUS 

Alueella maata omistavat Kokkolan kaupunki, Suomen valtio (hallinnoija Metsähallitus, majakka 

Väylävirasto), Öjan osakaskunta sekä Kiinteistö Oy Tankarin Majakanmäki.  

2.4 SUUNNITTELUTILANNE 

2.4.1 Maakuntakaava 

Kokkolan kaupunki kuuluu Keski‐Pohjanmaan maakuntaan ja alueella on voimassa Keski‐Pohjan-

maan maakuntakaava. Maakuntakaavoitus Keski‐Pohjanmaalla on edennyt vaiheittain siten, että 
ensimmäinen vaihekaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 24.10.2003, toinen 29.11.2007, kol-

mas 8.2.2012 sekä neljäs 22.6.2016. Nyt on käynnissä viidennen maakuntakaavan laadinta. 5. vai-

hekaavan kaavaehdotus on ollut viranomaislausunnoilla 18.12.2019 ‐ 22.1.2020. 

Suunnittelussa huomioitavia Keski-Pohjan-

maan maakuntakaavan merkintöjä ovat: 

- Rantojensuojeluohjelman mukaan perus-

tettu tai perustettavaksi tarkoitettu suojelu-

alue. (S1) 

- Natura 2000-verkos kuuluva tai ehdotettu 

alue (sininen pisterasteri) 

- Matkailun vetovoima-alue/matkailun ja vir-

kistyksen kehittämisen kohdealue; Öjan mat-

kailualue. (mv-4, vihreä viiva) 

- Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 

kulttuuriympäristö (RKY). (vihreä neliö). 

- Maakunnallisesti tai seudullisesti arvokas 

maisema-alue. (vihreä vaakaviivarasteri) 

- Venesatama. (ankkuri) 

- Laivaväylä. (musta palloviiva) 

 

Kuva 7. Ote alueella voimassa olevien maakuntakaavojen ja 5. 

vaihemaakuntakaavaehdotuksen yhdistelmästä 
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2.4.2 Yleiskaava 

Suunnittelualueella on kaupunginvaltuuston 

13.1.1992 hyväksymä oikeusvaikutukseton 

Kokkolan yleiskaava, jossa saari on osoitettu 

luonnonsuojelualueeksi (SL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kuva 8. Ote Kokkolan yleiskaavasta. 

2.4.3 Asemakaava 

Alueella ei ole voimassa olevaa asema‐ tai ranta‐asemakaavaa. 

2.4.4 Rakennusjärjestys 

Kokkolan kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 

18.5.2020 ja se on tullut voimaan 1.7.2020. 

2.4.5 Pohjakartta 

Kaavatyössä käytetään Maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset täyttävää hyväksyttyä poh-

jakarttaa mittakaavassa 1:2000. 
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3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

3.1 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

3.1.1 Osalliset 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta 

mielipiteitä (luonnosvaihe) ja muistutuksia (ehdotusvaihe) sekä viranomaisten ja yhteisöjen antaa 

lausuntoja. 

Osallisia ovat (MRL 62 §): 

• alueen maanomistajat  

o Kokkolan kaupunki 

o Öjan osakaskunta/Öja delägarlag 

o Metsähallitus 

o KOY Tankarin Majakanmäki 

• ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa  

• ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

o Kokkolan kaupungin eri hallintokunnat 

o Keski-Pohjanmaan liitto 

o Museovirasto 

o Väylävirasto 

o Kokkolan Matkailu Oy 

o Finnpilot Pilotage Oy 

o BirdLife Keski-Pohjanmaa ry 

o Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus 

o K.H. Renlundin museo 

o Metsähallitus 

o Tankarin karitoimikunta 

o Kokkolan meripelastajat ry 

o Kokkolan Energia Oy  

• Muut osalliset  

 

3.1.2 Vireilletulo 

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 17.2.2021. 

3.1.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitel-

massa (OAS). 

3.1.3.1 ”Tankarin rakentamisasiat” ‐työryhmä 

Tankarin ranta-asemakaavan laatimista varten perustettiin suunnitteluryhmä. Suunnitteluryhmään 

on kuulunut edustajia Kokkolan kaupungilta, Kokkolan Matkailu Oy:ltä, Metsähallitukselta ja  K.H. 

Renlundin museolta sekä myöhemmin Plandea Oy:ltä.  Suunnitteluryhmän tehtävänä on ollut kerätä 

tietoa ja materiaalia kaavan pohjaksi, miettiä kehitystarpeita sekä ohjata kaavaratkaisun laadintaa. 

Suunnitteluryhmä on kokoontunut 22.4.2020, 26.5.2020, 25.8.2020, 7.10.2020, 11.11.2020, 

16.12.2020, 11.1.2021, 22.1.2021, 24.2.2021, 23.3.2021 ja 26.10.2021. 

3.1.3.2 Aloitusvaihe 

Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma on pidetty yleisesti nähtävillä 18.2.-22.3.2021 välisen ajan kau-

punginvirastolla ja kaupungin internet-sivuilla. OAS:sta järjestettiin yleisötilaisuus 10.3.2021. 

3.1.3.3 Valmisteluvaihe 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.4. – 24.5.2021 välisen ajan kaupunginvirastolla ja kaupungin 

internet-sivuilla. Luonnoksesta järjestettiin yleisötilaisuus 28.4.2021. Osallisilla oli kaavaluonnoksen 
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nähtävillä olon aikana mahdollisuus varata aika kaavaottajan vastaanotolle. Kaavaluonnoksesta saa-

tiin 8 mielipidettä ja 6 lausuntoa. 

 

Mielipiteet koskivat matkailulle mahdollistettua lisärakentamista suhteessa mökkiläisten rakenta-

mismahdollisuuksiin, satamasuunnitelmaa, sataman kehittämistä ja laituripaikkoja, saaren polku-

verkostoa, vanhan vajakäytössä olevan rakennuskannan tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia ja 

käyttötarkoituksen muutosta, rakennusten suojelumerkintöjä, alueelle laadittavaa luonnonhoito-

suunnitelmaa, vuokrasopimusten uusimista ja sammutusvesirunkoverkkoa. 

 

Lausunnon jättivät Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkolan seurakuntayhtymä, Metsähallitus, Väylävi-

rasto, K.H. Renlundin museo ja ELY-keskus. Lausunnoista tuotiin esille lisärakentamisen vaikutukset 

kirkon läheisyydessä, suojelualuetta koskevien kaavamääräysten täydentämistarve, kaavamerkintö-

jen täsmentämistarpeita ja pohdittiin rakennustapaohjeen tarpeellisuutta. 

 

 
Kuva 9. Ote kaavaluonnoksesta 
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3.1.3.4 Ehdotusvaihe 

Ranta-asemakaavaehdotus on muuttunut luonnoksesta seuraavilta osin: 

• Kaavamerkintöihin täydennetty ympäristön huomioon ottaminen uusien rakennusten sijoitta-

misessa rakennusaloille. 

• SL- alueen kaavamääräyksiä täydennetty -> Alueella olevien suojelukohteiden osalta on nou-

datettava suojelupäätöksellä annettuja suojelumääräyksiä. 

• Kaavamääräyksiin täydennetty, että yksityiselle suojelualueella tiettyjen toimenpiteiden 

osalta on oltava ELY-keskuksen hyväksyntä tai lupa. 

• Kaavaselostukseen täydennetty: Rakennussuojelumääräykset muotoiltu niin että ovat omista-

jille kohtuullisia. 

• RK/s korttelissa rakennusala (6r) merkinnän ilmaisua muutettu luettavammaksi. 

• Kaavassa siirrettäväksi osoitetun saunan merkintä siirretty mielipiteen mukaisesti paremmin 

rakentamiselle soveltuvalle paikalle. 

• Kirjaus lausuntojen pyytämisestä tarkennettu alueellinen vastuualuemuseo ja museovirasto 

• SR-1 korttelin kaavamerkintää täydennetty käyttötarkoituksella: Alueelle saa sijoittaa matkai-

lua palvelevia toimintoja. 

• Ranta-alueiden osalta sv-merkintää täydennetty sallittujen laiturirakenteiden osalta: Vanhoja 

laiturirakenteita saadaan ylläpitää ja korjata  

• Kaavaselostuksen erilliset selvitykset kohtaan täydennetty: vuonna 2020 valmistunut Suomen 

Merialuesuunnitelma 2030. 

• Kulkureittien toteutuksesta täydennetty kaavaehdotukseen: Kulkureittien tulee materiaaleil-

taan ja toteutukseltaan soveltua maisemaan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäris-

töön. 

• Kaavaan osoitettu uimaranta ohjeellisella aluerajauksella ja kaavan määräyksiin täydennetty 

että alueella voidaan rakentaa uimarannan käyttöä palvelevia rakennelmia.  

• Kaavamääräystä täydennetty saunan terassien suuntautumisen ja näkösuojan osalta kaavaeh-

dotuksessa: Saunarakennuksen yhteyteen saa rakentaa maanpinnanläheisen, kaiteettoman 

terassirakenteen, jonka tulee olla ympäristöön mahdollisimman näkymätön. Terassi tulee ra-

kentaa pääsääntöisesti sisäänkäyntijulkisivun puolelle ja se saa olla korkeintaan julkisivun le-

vyinen ja syvyydeltään korkeintaan 1,5 m. Mikäli saunan sisäänkäyntijulkisivu on suuntautunut 

yleiselle kulkuväylälle voidaan terassi sijoittaa suojaisammalle julkivisulle. Terassi saa olla vain 

yhdellä julkisivulla. Yleisen kulkuväylän suuntaan saa rakentaa korkeintaan 1,8 m leveän ja 1,6 

metriä korkean umpinaisen seinäkkeen. Terassin rakentamista varten tulee olla maanomista-

jan lupa sekä rakennuslupa. 

• Selostukseen lisätty esimerkki, jossa seinäke toteutettu ympäristöön soveltuvasti. 

• Kaavaehdotuksessa osoitettu yhden vajan siirrolle paikka sekä siirretty kulkureitti tämän 

taakse. 

• Sjöblomin kalamajan ja uimarannan maisemallinen ja historiallinen arvo tuotu paremmin esiin 

kaavaehdotuksessa erillisellä merkinnällä: mkr: Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti 

arvokas ranta-alue. Satama- ja laiturirakenteiden toteutuksen tulee soveltua alueen 

kulttuurihistorialliseen luonteeseen sekä huomioida näkymä majakanmäelle satama-

altaaseen saavuttaessa. 

• Uusien kaavassa mahdollistettujen venevajojen käyttö majoitustiloina on poistettu. 

• Kaavassa määritelty, että venevajojen tulee mittasuhteeltaan ja materiaaleiltaan vastata alu-

eella olleita venevajoja ja lisätty selostukseen havainnollistavia kuvia Tankarista. 
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• Vaja merkintä muutettu talousrakennusmerkinnäksi, joka on eri käyttötarkoitusten mahdollis-

tamisen näkökulmasta joustavampi nimike. Kaavaselostukseen avattu, että varastot voi sau-

nan lisäksi muuttaa kesäkeittiöksi taikka vierasmajaksi alkuperäinen ulkoasu säilyttäen. 

• Kaavaan täydennetty uusien rakennukset sijoittamisesta rakennusaloille: Rakennusten sovel-

tuvuus ympäristöön tulee huomioida näiden sijoituksessa ja pääjulkisivun suuntauksessa. 

• Määräys koskien rakennusten perustuksia muutettu: Luonnon kivistä perinteisesti ladottu sok-

keli tai muu ympäristöön soveltuva perustustapa, joka on verhoiltu luonnonkivillä. 

• Tankarin satamasuunnitelma ja arkeologinen selvitys liitetty osaksi kaavan selvitysmateriaalia. 

• Kahvilan kohdalla polku osoitettu kulkemaan terassin ulkopuolelta. 

• Ahlönpolkun linjausta hieman muutettu, työn alla olevan polkusaneerauksen mukaisesti. 

• Kaavaehdotukseen merkitty erillisellä merkinnällä polut, jotka muodostavat luontopolun. 

• Lisätty ohjeellinen rakennusala lintutornille saaren eteläosaan ja tälle johtava polku. 

• Lisätty pohjakarttaan puuttuvia rakennuksia. 

• Kaavaehdotuksessa mahdollistettu yhden mökin, jolla iso varasto mutta ei saunaa, osan varas-

tosta muuttaminen saunaksi. 

• Kaavaehdotuksessa mahdollistettu korkeintaan 6 m2 kokoisen varastorakennuksen rakenta-

misen kahdelle mökille, joilla ei ole varastorakennusta. Kaavaselostuksen lisätty kuva varas-

tosta, joka on hyvin toteutettu ympäristöön soveltuvasti. Lisätty kaavakartalle esimerkkikuva. 

• Kaavaehdotuksessa mahdollistettu korkeintaan 10 m2 kokoisen yhdistetyn varasto- ja sauna-

rakennuksen rakentamisen kahdelle mökille, joilla ei ole saunaa taikka varastorakennusta. Li-

sätty kaavakartalle esimerkkikuva. 

• Kaavaehdotuksessa mahdollistettu yhdelle mökille, jolla pieni varasto mutta ei saunaa mah-

dollisuus rakentaa korkeintaan 6 m2 kokoinen sauna. Lisätty kaavakartalle esimerkkikuva. 

• Kaavaselostukseen täydennetty tiedot matkailun kehityksestä saaressa sekä kehittämistavoit-

teet olemassa olevan tilastotiedon perusteella. 

• Kaavaan lisätty yleismääräyksiin mahdollisuus toteuttaa vanhojen rakenteiden rekonstrukti-

oita esim. verkonkuivaustelineet. 

• Yhteisomistuksessa oleva jääkellari merkitty jä -merkinnällä. 

• Satamasuunnitelman pohjalta laajennettu LS-aluetta. 

• Poistettu LS-alueen laajentamisen vuoksi yksi venevaja ja hieman siirretty kahta kaavaan jätet-

tyä venevajaa. 

• Arkeologinen kulttuuriperintö (muinaisjäännökset, muut kulttuuriperintökohteet, muut koh-

teet) merkitty kaavaan aluevarauksina inventointiraportissa karttaan merkittyjen aluerajaus-

ten mukaisesti. Muinaisjäännökset merkitty sm-merkinnällä ja määräyksellä ”Muinaismuisto‐
lailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muut-

taminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Aluetta koske-

vista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto”. Muut kulttuuriperintökoh‐
teet ja muut kohteet merkitty sh merkinnällä ja määräyksellä ”alueella sijaitsevat historialliset 
rakenteet säilytettävä. Aluetta koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä tulee neuvotella 

museoviranomaisen kanssa”.  
• Tehty pieniä siirtoja korttelialuerajoihin. 

3.1.3.5 Hyväksyminen 

Kunnanvaltuuston hyväksyntä alustavasti 1-2/2022. 
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3.2 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT 

Suunnittelualueelta ei laadita vaihtoehtoja, vaan kaavaratkaisu perustuu alueelle aiemmin laadittui-

hin kaavaehdotuksiin sekä tätä ranta-asemakaavatyötä varten tehtyihin selvityksiin ja Tankarin 

suunnittelutyöryhmän linjauksiin. 

4 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 KAAVAN RAKENNE 

Ranta-asemakaava on laadittu siten, että saarta käsitellään kokonaisuutena alueen luonto-, virkis-

tys- ja kulttuuriarvot, loma-asumisen tarpeet sekä alueen kehitysmahdollisuudet matkailu- ja virkis-

tysalueena huomioiden. Kaavaluonnoksessa suunnittelualue koostuu kahdesta korttelista sekä 

luonnonsuojelualueesta (SL), satama-alueesta (LS) ja vesialueesta (W). Kortteli 1 muodostuu kol-

mesta merellisiin elinkeinoihin liittyvästä kulttuurihistoriallisesta alueesta (RK), kolmesta matkailua 

palvelevasta rakennusten korttelialueesta (1kpl RM-1 ja 2kpl RM-2) sekä rakennussuojelualueesta 

(SR-1). Kortteli 2 muodostuu yhdestä merellisiin elinkeinoihin liittyvästä kulttuurihistoriallisesta alu-

eesta (RK). Kaikkien RM-1, RM-2 ja RK-alueiden ympäristö tulee säilyttää (/s). 

Koko kaava-alue on Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa tai ehdotettua aluetta (nat) sekä kansallista 

kaupunkipuistoa (kp). 

Suunnittelualueen rakennusten, rakennelmien ja kulkuyhteyksien ulkopuoliset alueet tulee säilyttää 

luonnontilassa tai hoitaa luontoarvoja vaalimalla. Liikkuminen alueella tulee ohjata ensisijaisesti oh-

jeelliselle jalankululle varatulle alueen osalle (jk). Alueen luontoarvojen hoito tulee toteuttaa voi-

massa olevan luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti. 

Alueen pohjoisosaan on osoitettu yksi sähkömuuntamoa ja antennimastoa varten varattu alueen 

osa (et-1) sekä yksi sääasemaa varten varattu alueen osa (et-2). Alueen eteläosaan on osoitettu yksi 

lintutornia varten varattu alueen osa (lt). 

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueet; RM-1 ja RM-2 

Alueet on tarkoitettu matkailua ja virkistystä palvelevia majoitus-, ravintola-, huolto- ja talousraken-

nuksia sekä niitä tukevia palveluja varten. Alueita koskevien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että 

kulttuurihistoriallinen arvokas luonne säilyy ja rakennusten korjaus- ja muutostyöt tulee tehdä en-

tistäen. 

Suunnittelualueen pohjoisosaan sijoittuva RM-1-korttelialue muodostuu vanhan luotsiaseman ym-

päristöstä. Alueen rakennuksien yhteyteen saa rakentaa kattamattoman terassin, jonka pinta-ala on 

enintään 30 % rakennuksen pinta-alasta. Vanhaa luotsiasemarakennusta saa laajentaa 100 k-m2 ver-

ran. 

Kaava-alueen itäosaan on osoitettu kaksi RM-2-korttelialuetta, joiden ravintola- ja huoltorakennuk-

siin saa rakentaa maanpinnanläheisen, kaiteettoman terassirakenteen, joka saa olla enintään 20 % 

rakennuksen pinta-alasta. Pohjoisemmalle alueelle on osoitettu kaksi rakennusalaa, joille saa to-

teuttaa alueen kulttuuriympäristöä palauttavia rakennuksia; kalastajamökkejä ja venevajoja sekä 

merellisiin elinkeinoihin liittyviä rakennelmia. Kummallekin rakennusalalle on annettu rakennusoi-

keutta 30 k-m2. 

Molemmille RM-2-korttelialueille on osoitettu rakennusala venevajoille. Venevajojen tulee ulko-

näöltään vastata perinteisiä venevajoja. Kunkin venevajan enimmäiskerrosala on 30 k-m2 ja niiden 

sijainti on osoitettu ohjeellisena. 
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Kuvapari 10. Tankarin venevajat ovat olleet hirsisiä. 

 

Merellisiin elinkeinoihin liittyvä kulttuurihistoriallinen alue; RK 

Kortteliin 1 on osoitettu kolme ja kortteliin 2 yksi RK-korttelialue. Alueen merenkulkuun, kalastuk-

seen ja hylkeenpyyntiin liittyvät, ennen 1.1.1960 rakennetut rakennukset ja rakennelmat tulee säi-

lyttää. Alueita koskevien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että kulttuurihistoriallinen arvokas 

luonne säilyy ja rakennusten korjaus- ja muutostyöt tulee tehdä entistäen. 

Alueen rakennuksille on näytetty ohjeellisena käyttötarkoitusta osoittava merkintä; m = perinteinen 

kalastajamökki tai luotsien asuinrakennus, t = talousrakennus, s = sauna sekä ts = talousrakennus/tai 

sauna. 

Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen on tarkastettu kaikkien vuokratunnusten rakennuskanta. 

Suurimmalla osalla on mökki, varasto ja sauna. Tasapuolisuuden vuoksi on kaavaehdotuksessa mah-

dollistettu kaikille sauna ja varasto. Kohteet, joilla iso varastorakennus on osoitettu, että osa varas-

tosta voidaan muuttaa saunaksi. Kohteet, joilla pieni varasto voidaan rakentaa korkeintaan 6 k-m2 

erillinen saunarakennus. Kohteet, joilla ei ole varastoa on mahdollistettu rakentaa korkeintaan 6 k-

m2 kokoinen talousrakennus. Kaksi kohdetta, joilla ei ole varastoa taikka saunaa on osoitettu mah-

dollisuus rakentaa korkeintaan 10 k-m2 kokoinen rakennus, jossa sijaitsee sekä sauna ja varasto, 

sillä näiden mökkien pihapiiriin on vaikea toteuttaa maaston olosuhteiden ja rakennusten välisten 

etäisyyden johdosta kahta erillistä rakennusta. 

Talousrakennus voidaan muuttaa saunan lisäksi kesäkeittiöksi taikka yöpymistilaksi. Vajan ulkonä-

köä ei kuitenkaan saa olennaisesti muuttaa muutostöiden yhteydessä. Pienen ikkunan tekeminen 

on mahdollista. Uudisrakennusten mittasuhteet, materiaalit ja aukotukset tulee vastata alueen ra-

kennusten yksinkertaista ulkomuotoa. Uudet korkeintaan 6 k-m2:n kokoiset rakennukset tulee olla 

pulpettikattoisia ja isommat voi ympäristöön soveltuen olla, joka pulpetti tai harjakattoisia.  
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Kohteet, joissa talousrakennukseen voidaan rakentaa sauna: 

    

vuokratunnus v4             vuokratunnus v12                   vuokratunnus v26 

Kohteet, joissa voidaan rakentaa uusi yhdistetty talousrakennus ja sauna: 

  

vuokratunnus 2                 vuokratunnus v3 

Kohteet, joissa voidaan rakentaa uusi sauna: 

 

vuokratunnus 25 

Kohteet, joissa voidaan rakentaa uusi talousrakennus: 

  

vuokratunnus 6         vuokratunnus v17 
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Kuvapari 11. Hyvin toteutettuja saunaksi muutettuja vajoja. Nämä rakennukset ovat myös hyvä esimerkki uusille 

varastorakennuksille. 

Mökkirakennuksiin saa rakentaa maanpinnanläheisen, kaiteettoman terassirakenteen, jonka koko 

saa olla enintään 20 % rakennuksen pinta-alasta. Saunarakennuksiin saa rakentaa ympäristöön mah-

dollisimman näkymättömän terassirakenteen, joka tulee olla pääsääntöisesti sisäänkäyntijulkisivun 

puolella ja saa korkeintaan olla julkisivun levyinen ja syvyydeltään korkeintaan 1,5 metriä. Mikäli 

saunan sisäänkäyntijulkisivu on suuntautunut yleiselle kulkuväylälle, voidaan terassi sijoittaa suo-

jaisammalle julkivisulle. Terassi saa olla vain yhdellä julkisivulla. Yleisen kulkuväylän suuntaan saa 

rakentaa korkeintaan 1,8 m leveän ja 1,6 metriä korkean umpinaisen seinäkkeen. Terassin rakenta-

mista varten tulee olla maanomistajan lupa sekä rakennuslupa. 

  

Kuvapari 12. Hyvin toteutettu saunan suojaseinäke. 

Mökeillä olevat käymälät voidaan muuttaa kompostoiviksi käymälöiksi. Mikäli kompostin koko vaa-

tii, voidaan käymälärakennuksen kokoa kasvattaa kompostin vaatiman verran. Käymälän etäisyys 

rannasta tulee olla vähintään 30 metriä ja naapurirakennuksesta 20 metriä. 

Yksi länsiosan luonnonsuojelualueella (SL) sijaitseva saunarakennus on osoitettu merkinnällä, että 

saunaa saa ylläpitää ja korjata nykyisellä paikallaan tai siirtää RK-alueelle osoitetulle rakennusalalle 

(r).  Siirrettävän saunan paikalle ei saa rakentaa uutta rakennusta. r-alueen rakennusoikeus on 6 k-

m2. 
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Rakennussuojelualue; SR-1 

Suunnittelualueen keskiosaan, majakan ympäristöön, sijoittuvalla rakennussuojelualueella meren-

kulkuun, kalastukseen ja hylkeenpyyntiin liittyvät, ennen 1.1.1960 rakennetut rakennukset ja raken-

nelmat tulee säilyttää. Aluetta koskevien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että kulttuurihistorial-

linen arvokas luonne säilyy ja rakennusten korjaus- ja muutostyöt tulee tehdä entistäen.  

Suojeltavat rakennukset on lueteltu ”suojelumerkinnät”-kohdassa. 

Satama-alue; LS 

Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia rakennelmia ja rakennuksia, joiden tulee so-

peutua ympäristöön. Alueen toimintaa tulee ohjaamaan kesällä 2021 laadittu Satamasuunnitelma. 

Aluetta koskevien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että kulttuurihistoriallinen arvokas luonne säi-

lyy ja rakennusten korjaus- ja muutostyöt tulee tehdä entistäen. 

Vesialue; W 

Tankarin saarta ja kareja ympäröivä merialue on osoitettu vesialueeksi (W). Vesialueilla on ennen 

vesirakennushankkeita oltava yhteydessä Museovirastoon ja alueelliseen vastuumuseoon veden-

alaisen kulttuuriperinnön selvitystarpeen arvioimiseksi. 

Suojelumerkinnät  

Kaava-alueen pohjois- ja länsiosa sekä karit on osoitettu luonnonsuojelualueeksi (SL). Suojelun pe-

rusteena on luonnonmuistomerkki ja/tai luonnonarvojen vaaliminen. Alue on luonnonympäristöl-

tään monimuotoinen ja sen arvot perustuvat maankohoamisrannikon geomorfologisiin ja typologi-

siin piirteisiin sekä kalastaja- ja laidunkulttuurin ominaispiirteisiin. Alueelle sallitaan tarvittavien me-

renkulun turvalaitteiden rakentaminen. 

Tankarin itärannalle on näytetty suojeltava venevalkama (sv). Venevalkaman kivi- ja maarakenteisiin 

ei saa kajota ja ennallistaminen ja hoito tulee tehdä historialliset ominaispiirteet huomioiden.  En-

nen ennallistus- ja hoitotöiden aloittamista on neuvoteltava ja pyydettävä lausunto alueelliselta vas-

tuumuseolta ja Museovirastolta. 

Suunnittelualueelle on osoitettu 18 suojeltavaa rakennusta (sr) sekä Tankarin kirkko on osoitettu 

kirkkolailla suojeltavaksi (srs-1). Suojelumääräykset on muotoiltu niin että ovat omistajille kohtuul-

lisia. Kohteiden tarkempi kuvaus on kaavaselostuksen liitteessä 2. 

Arkeologinen kulttuuriperintö (muinaisjäännökset, muut kulttuuriperintökohteet, muut kohteet) on 

merkitty kaavaan aluevarauksina inventointiraportissa karttaan merkittyjen aluerajausten mukai-

sesti. Muinaisjäännökset on osoitettu sm-merkinnällä ja määräyksellä ”Muinaismuistolailla 

(295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, va-

hingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista 

on pyydettävä museoviranomaisen lausunto”. Muut kulttuuriperintökohteet ja muut kohteet on 

osoitettu s merkinnällä ja määräyksellä ”Suojeltava alueen osa. Alueella sijaitsevat historialliset ra‐
kenteet säilytettävä. Aluetta koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä tulee neuvotella museovi-

ranomaisen kanssa”. 
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Kuva 13. Majakanmäen kulttuurihistoriallinen ympäristö. 

 
Kuva 14. Suojeltujen rakennusten sijainti 
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Taulukko 2. Suojeltavat rakennukset sekä rakennuksen rakennusinventoinnin mukainen kohdenumero. 

RK/s   

 
Kohde 1.1 

 
Kohde 2 

 
Kohde 11.1 

 
Kohde 11.2 

 
Kohde 12.1 

 
Kohde 21.1 

 
Kohde 30.1 

  

SR-1   

 
Kohde 27.1 

 
Kohde 27.2 

 
Kohde 32 
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Kohde 34.1 Kohde 35.1 Kohde 35.2 

 
Kohde 35.3 

 
Kohde 35.4 

 
Kohde 35.6 

 
Kohde 35.7 

  

SL   

 
Kohde 38 

 
Kohde 19, Tankarin kirkko (srs-1) 

 

Yleiset määräykset  

• Alueella ei sallita lasitettuja terasseja 

• Alueelle rakennettavien rakennusten ja rakennelmien tulee kooltaan, mittasuhteiltaan, väri-

tykseltään ja materiaaleiltaan soveltua ympäröivään maisemaan. 

• Alueella voidaan toteuttaa kalastajayhteiskunnan elinkeinoon liittyvien vanhojen rakenteiden 

rekonstruktioita esim. verkonkuivaustelineet. 

• Korttelialueille saa toteuttaa energiajärjestelmiä huomioiden alueen kulttuurihistorialliset, ra-

kennustaiteelliset ja maisemalliset arvot. Energiajärjestelmät tulee olla ympäristöön mahdol-

lisimman näkymättömiä. Energiajärjestelmien toteuttamisesta tulee ennen rakentamista neu-

voteltava ja pyydettävä lausunto Museovirastolta ja alueelliselta vastuumuseolta 

• Aitaaminen alueella on kielletty, lukuun ottamatta luonnonhoitoon liittyvää aitaamista. 

• Alueelle toteutettavien kulkureittien tulee materiaaleiltaan ja toteutukseltaan soveltua mai-

semaan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. 

• Jätevesiä ei saa päästää käsittelemättömänä vesistöön. Kaikki jätevedenkäsittelyyn liittyvät 

ratkaisut tulee toteuttaa ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ja kaupungin ympäris-

töviranomaisen hyväksymällä tavalla sekä suunnitelma jätevesien käsittelystä tulee esittää ra-

kennuslupahakemuksen yhteydessä. 
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• Mahdollinen sammutusveden runkoputki voidaan rakentaa olemassa olevan polkuverkoston 

yhteyteen, maisemoiden niin että nämä eivät erotu. 

• Tankarin saari on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) "Tankarin 

ja Trutklippan majakka- ja luotsiyhdyskunnat". 

Mökkirakennuksille, talousrakennuksille, saunoille sekä venevajoille on annettu rakennusmääräys-

ten soveltamisohjeita. 

4.2 MITOITUS 

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä n. 49,2 ha.  

Asemakaavan laajuustiedot on esitetty liitteenä 1 olevalla seurantalomakkeella 

4.3 KAAVAN VAIKUTUKSET 

Kaavoitustyön yhteydessä on arvioitava, aiheutuuko kaavan toteuttamisesta MRL 9 §:ssä 

(6.3.2015/204) tarkoitettuja merkittäviä vaikutuksia. Seuraavassa on arvioitu vaikutuksia MRL:n mu-

kaisen jaotuksen mukaisesti. 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, 

• Tankar on yksi Kokkolan suosituimmista matkailukohteista. Kaavaratkaisu suojelee 

saaren erityistä ympäristöä ja mahdollistaa matkailun toteuttamisen kestävällä ta-

valla. 

• Kaavassa on ratkaistu lomarakennusten terassien ja saunojen rakentaminen, mikä yh-

tenäistää ja tasapuolistaa alueen asuinoloja. Kaavan toteutumisella arvioidaan olevan 

nykytilanteeseen nähden positiivisia vaikutuksia elinympäristöön ja ihmisten elinoloi-

hin. Alueella ei ole vakituista asutusta. 

• Kaavassa on mahdollistettu vain vähäinen lisärakentaminen. RM-2-alueelle on osoi-

tettu kahden uuden kulttuuriympäristöä palauttavan rakennuksen sekä viisi ulkonäöl-

tään perinteistä vastaavan venevajan rakentaminen kaavassa osoitetuille rakennus-

paikoille. Lisäksi RM-1-alueelle on mahdollistettu luotsiasemarakennuksen vähäinen 

laajentaminen. Toteutuessaan rakennuspaikat täydentävät luontevasti alueraken-

netta. Laajennus ja uudet rakennuspaikat mahdollistavat entistä monipuolisemman 

matkailu- ja virkistyskäytön, millä voidaan katsoa olevan positiivisia vaikutuksia ihmis-

ten elinoloihin. 

• RK -alueille on mahdollistettu saunan ja varaston rakentaminen niille mökeille, joilla 

näitä ei ole. 

• Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta retkeily- ja ulkoilualueiden määrään. Alueelle on 

osoitettu ohjeelliset jalankulkureitit. 

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, 

• Kaavassa on annettu määräys jätevesien käsittelystä sekä saarelle on myös laadittu ja 

toteutettu jätehuoltosuunnitelma, joten kaavaratkaisulla on positiivisia vaikutuksia ve-

sistön suojelemiseksi. 

• Kaavaratkaisulla ei ole vaikutuksia maaperään, ilmaan tai ilmastoon. 
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3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, 

• Kaava-alueelle on laadittu luonnonhoitosuunnitelma, jonka mukaisesti puustoa ja mai-

semaa hoidetaan. Keskeisintä Tankarin luonnonhoidossa on avomaiden luontotyyp-

pien säilyttäminen ja ennallistaminen. Kaavassa on määrätty, että luontoarvoja tulee 

hoitaa luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti. Kaavaratkaisu yhdessä luonnonhoito-

suunnitelman kanssa mahdollistaa luontotyyppien säilymisen. 

• Tankar lukeutuu Natura 2000-alueisiin, ja alue on osin perustettu ja osin perustetaan 

luonnonsuojelulain ja/tai maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena luonnonsuojelualu-

eena, kuten kaavassa on osoitettu.  

• Erityisesti saaren pohjoisosa sekä eteläosan karit ovat linnustollisesti herkkiä alueita. 

Kyseiset alueet säilyvät rakentamisesta vapaina. 

• Tankarin Natura 2000-Iuontotyypit on huomioitu kaavaratkaisussa eikä uutta raken-

tamista ole osoitettu herkille alueille. 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, 

• Kaavalla ei ole vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. 

• Liikkumista saarella on ohjattu osoittamalla ohjeellisia jalankululle varattuja alueita. 

Satamaan laaditaan kaavatyön yhteydessä yleissuunnitelma. 

• Sataman yleissuunnitelman toteuttaminen kohentaa sataman toiminnallisuutta, millä 

on positiivisia vaikutuksia veneilijöille. Mahdollisista uusista satamarakenteista aiheu-

tuu rakentamiskustannuksia. 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

• Kaavassa ei juuri ole osoitettu uutta rakentamista, vaan kaavaratkaisu ohjaa nykyiseen 

rakennuskantaan kohdistuvien muutos- ja korjaustöiden laatimista sekä turvaa yhte-

näisen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan luonteen säilymistä. Kaavaratkaisussa on 

huomioitu monipuolisesti Tankarin kulttuuriperintö, rakennettua kulttuuriympäristö 

sekä näiden ominaispiirteet. Tankarin saari on valtakunnallisesti merkittävä raken-

nettu kulttuuriympäristö (RKY). 

• Kaavassa on osoitettu suojeltavia rakennuksia. Rakennuksissa tehtävien korjaus- ja 

muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokas 

luonne säilyy. Tällä turvataan/mahdollistetaan arvokkaan rakennuskannan säilyminen 

sekä rakennusten ulkoasun kulttuurihistoriallisten arvojen palauttaminen. 

• Kaavaratkaisulle ei ole merkittäviä vaikutuksia maisemaan. Sataman kehittäminen voi 

muuttaa vähäisessä määrin satama-alueen maisemaa. 

• Kaavassa on osoitettu vuonna 2021 laaditun arkeologisen inventoinnin pohjalta 12 

muinaismuistokohdetta, 9 muuta kulttuuriperintökodetta ja 5 muuta kohdetta, joka 

edesauttaa alueiden arvojen säilymistä. Muinaismuistolain 14 §:n mukaisesti, jos kai-

vuutyön yhteydessä havaitaan merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä, tulee työ-

vaihe keskeyttää ja ottaa yhteyttä Museovirastoon. 

4.4 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 

Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartalla. 
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5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Ranta-asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä kaavaselostus. Alueen toteuttami-

nen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Kokkolan kaupunki valvoo normaalina viranomais-

valvontanaan alueen jatkosuunnittelua ja rakentamista. 
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