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s? Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja 

rakentamista niin, että kaupungin eri toiminnot luovat 
toimivan ja viihtyisän elinympäristön. 

Suomessa on ns. hierarkkinen kaavajärjestelmä, jossa  
maakuntakaava ohjaa yleiskaavaa, yleiskaava 

asemakaavaa ja asemakaava rakentamista eli laaja-
alaisempi ja yleispiirteisempi kaava ohjaa 

yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. 

Kaavoitus on monivaiheinen ja pitkä prosessi kaavan 
vireilletulosta voimaantuloon. Hankkeen luonne ja 
merkittävyys vaikuttavat kaavaprosessiin ja sen 

pituuteen. Kaavaprosessista ja 
osallistumismahdollisuuksista kerrotaan tarkemmin 

seuraavalla sivulla.
Kaupunki tiedottaa osallisille kaavatyön vaiheista ja 

järjestää mahdollisuuden osallistua kaavatyön 
valmisteluun. Vuorovaikutus ja yhteistyö erilaisten 

toimijoiden ja asukkaiden kanssa antavat monipuolista 
asiantuntemusta ja tietoa kaavahankkeisiin.
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Osallistu ja vaikuta!
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Voit osallistua kaupunkisuunnitteluun 
myös näin:

► Seuraa suunnittelua osoitteessa 
www.kokkola.fi

► Vastaa kyselyihin

► Osallistu yleisötilaisuuksiin

► Ota yhteyttä suunnittelijaan

OAS 
eli osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma on 
yleiskaavoissa ja 

merkittävissä 
asemakaavoissa 

laadittava ohjelma, jossa 
kerrotaan kaavoituksen 

päätavoitteet, suunnittelun 
eteneminen, 

osallistumismahdollisuudet 
ja alustava aikataulu.

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Kaavahanke alkaa 
aloitteesta.

Kaupunginhallitus 
päättää aloitteen 
hyväksymisestä.

Kaava kuulutetaan 
vireille.

Laaditaan 
kaavaluonnos.

Kaavaluonnos
asetetaan 

nähtäville ja siitä 
voi kertoa 

mielipiteen.

Luonnoksen ja 
mielipiteiden 

pohjalta laaditaan 
kaavaehdotus, 
joka asetetaan 

julkisesti nähtäville 
ja siitä voi jättää 

kirjallisen 
muistutuksen.

Kaupunginhallitus 
tai –valtuusto 

hyväksyy 
kaavaehdotuksen.

Päätökseen voi 
hakea muutosta 
Vaasan hallinto-

oikeudesta.

Valitusajan 
jälkeen kaava on 
lainvoimainen. 

Kaavan 
voimaantulosta 

kuulutetaan.

Miten 
kaavoitus 
etenee? ►

Miten 
voin vaikuttaa 
kaavoitukseen? ►

Aloitteen 
tekeminen

Mielipide OAS:sta
(mikäli OAS on 

laadittu)

Mielipide 
luonnoksesta

Kirjallinen 
muistutus

Muutoksen-
haku

Valmis 
kaava

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


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

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden 
käytöstä Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella. Siinä 
esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen 
periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen 
kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan 
tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset 
ja seudulliset alueiden käytön kysymykset.

Keski-Pohjanmaan maakuntakaava laaditaan 
vaiheittain. Maakuntakaavan 1., 2., 3. ja 4. vaihekaava 
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. Lisäksi 
kaavassa tarkastetaan yhdyskuntarakenteen merkintöjä 
ja elinkeinoelämän edellytyksiä.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 17.8. – 15.9.2021. 
Tavoitteena on, että kaava tulee hyväksymiskäsittelyyn 
loppuvuonna 2021.

Vastuuhenkilöt Kokkolan kaupungilla: Jouni Laitinen ja 
Päivi Cainberg

Lue 
lisää!

https://www.keski-pohjanmaa.fi/maakuntakaava-ja-alueiden-kaytto.html
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Yleiskaavoitus
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Kokkolan strateginen aluerakenneyleiskaava Keskustaajaman yleiskaava 2040

Keskustaajaman yleiskaava 
2040 aluerajaus osoitettu 
punaisella viivalla.

Kaava käsittää vuonna 2006 
hyväksytyn Keskikaupungin 
yleiskaavan sekä Kanta-Kokkolan 
alueet, joilla ei ole voimassa 
olevaa oikeusvaikutteista 
yleiskaavaa.

Keskustaajaman yleiskaava 2040 
on pitkän aikavälin maankäytön 
suunnitelma, jolla ohjataan 
kaupungin taajama-alueen ja 
keskustan yhdyskuntarakenteen 
kehittämistä. Oikeusvaikutteinen 
yleiskaavaa ohjaa maanhankintaa, 
asemakaavojen laadintaa ja 
muutoksia sekä suunnittelutarve-
ratkaisuja.

Kaava käynnistetään keväällä 
2022.

Strateginen 
aluerakenneyleiskaava koskee 
koko kunnan aluetta.

Strateginen aluerakenneyleiskaava 
2040 on koko kunnan kattava 
yleispiirteinen maankäytön 
suunnitelma.

Alueidenkäyttövarauksia tarkastellaan 
strategisella, yleispiirteisellä tasolla 
huomioiden kaikki maankäytön osa-
alueet. Kaavalla muodostetaan 
kokonaiskuva kunnan maankäytön 
tavoitellusta kehityksestä. Kaavan 
ajatusmallina on että tämä olisi 
suurimmilta osiltaan toteutunut 
vuoteen 2040 mennessä.

Kaavoitus on tarkoitus edetä siten 
että aluerakenneyleiskaava olisi 
lainvoimainen vuoden 2022 alussa.

Lue 
lisää!

Lue 
lisää!

Vastuuhenkilö: Päivi Cainberg Vastuuhenkilö: Päivi Cainberg

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/yleiskaavoitus/vireilla-olevat-yleiskaavat/
https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/yleiskaavoitus/vireilla-olevat-yleiskaavat/


Yleiskaavoitus
Louhosalueiden osayleiskaava / Keliber Oy
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Suunnittelualue.

Kaivosyhtiö Keliber Oy suunnittelee Kokkolan kaupungin ja 
Kaustisen kunnan alueilla sijaitsevien Outoveden, Syväjärven, 
Rapasaaren ja Läntän esiintymien hyödyntämistä. 

Hankkeisiin liittyvät osayleiskaavat laaditaan siten, että 
lähekkäin sijaitsevat Outoveden, Syväjärven ja Rapasaaren 
esiintymät muodostavat oman osayleiskaava-alueensa ja 
kauempana oleva Läntän esiintymä omansa.

Läntän yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
25.3.2021 §21. Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-
oikeuteen.

Loppuosa kaavoista on tarkoitus tulla hyväksymiskäsittelyyn 
alkuvuodesta 2022.

Lue 
lisää!

Vastuuhenkilöt: Kaupungilla Jouni Laitinen; Konsultilla (Sweco Ympäristö Oy), 
suunnittelija Johanna Lehto (puh. 050 316 0122, johanna.lehto@sweco.fi)

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Luonnos-
vaihe

Ehdotus-
vaihe

Voimaan-
tulo

https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/yleiskaavoitus/vireilla-olevat-yleiskaavat/
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Suunnittelualue.

Lue 
lisää!

Vastuuhenkilöt: Kokkolan kaupunki: Jouni Laitinen ja Päivi Cainberg; 
Konsultilla Plandea Oy projektipäällikkö Ville Vihanta (puh. 050 590 6214, 
ville.vihanta@plandea.fi)

Tuohimaan tuulivoimapuiston osayleiskaava /WPD

Hanke jakautuu kahteen osaan, Kokkolan kaupunkiin sijoittuvaan 
Tuohimaan tuulipuistoon ja Halsuan kuntaan sijoittuvaan Riutanmaan 
tuulipuistoon. Kokkolan Tuohimaan osayleiskaava‐alue (n. 2600 ha) 
sijaitsee noin 55 km kaakkoon Kokkolan keskustasta ja n. 16 km 
kaakkoon Ullavan taajamasta Ullavanjärven ja Venetjoen tekojärven 
välisellä alueella. Suunnittelualue rajautuu koillisesta Toholammin ja 
luoteesta Halsuan kunnan rajaan.

Tuohimaa‐Riutanmaan alueelle suunnitellaan enintään 73 
tuulivoimalan rakentamista, joista Tuohimaan (Kokkolan) alueelle 
sijoittuisi enintään 54 voimalaa. wpd Finland Oy:n toimittama 
kaavoitusaloite on hyväksytty Kokkolan kaupunginhallituksessa 
12.4.2021 § 174. 

Kaavoitus on tarkoitus edetä siten että osayleiskaava olisi 
lainvoimainen vuoden 2023 aikana.

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/yleiskaavoitus/vireilla-olevat-yleiskaavat/
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Suunnittelualue.

Lue 
lisää!Vastuuhenkilöt: Kokkolan kaupunki: Jouni Laitinen ja Päivi Cainberg; Neova: 

Lauri Alanen (puh. 050 379 3578, lauri.alanen@neova-group.com)

Peränevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava / Neova

Yleiskaavoitus

Tuulivoimahanke sijoittuu sekä Kokkolan kaupungin että Halsuan 
kunnan alueille. Kokkolan hankealueen laajuus on noin 800 hehtaaria 
ja se koostuu lähes kokonaan Kälviän Hirsimetsän yhteismetsän 
alueista. Kokkolan puoleiselle Peränevan suunnittelualueelle on 
alustavasti kaavailtu sijoitettavan enintään 7 tuulivoimalaa. 
Tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen 
tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessin aikana.

Neova:n toimittama kaavoitusaloite on hyväksytty Kokkolan 
kaupunginhallituksessa 25.10.2021 § 479. Hankkeeseen liittyvä YVA-
menettely (ympäristövaikutusten arviointi) on tarkoitus käynnistää 
vuoden 2021 aikana. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen 
osayleiskaavat saataisiin hyväksymiskäsittelyihin vuoteen 2024 
mennessä. Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös 
tarvittavat tuulimittaukset ja selvitetään hankealueen ulkopuolisen 
sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot. Tuulipuiston lopullinen 
rakentamisaikataulu riippuu valitusta sähkönsiirtovaihtoehdosta ja 
kantaverkon liityntäpisteen valmiudesta.

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/yleiskaavoitus/vireilla-olevat-yleiskaavat/
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Kokkolan kaupungin uusi rakennusjärjestys hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa 18.5.2020 § 20. 
Rakennusjärjestyksen hyväksymiskäsittelyn yhteydessä ja 
sen jälkeen tuli esille tarve uudistaa kaupungin 
rantaosayleiskaavoja erityisesti rakennuspaikkakohtaisten 
rakennusoikeuksien osalta.  Samalla on syytä päivittää 
ainakin esitystapaa yhtenäisempään suuntaan sekä 
selkeyttää kaavamerkintöjä ja määräyksiä.

Vaikka rantaosayleiskaavoja päivitettäisiinkin vain tiettyjen 
aihepiirien osalta, on työ laaja ja haastava ja vie aikaa 
useita vuosia. Päivitys voitaisiin kuitenkin aloittaa 
vyöhyketarkastelulla jo vuosien 2022 – 2023 aikana kun 
vireillä oleva strateginen aluerakenneyleiskaava on 
hyväksytty ja keskustaajaman yleiskaava 
ehdotusvaiheessa. Vyöhyketarkastelulla hahmotettaisiin 
niitä aluekokonaisuuksia, joita voitaisiin käsitellä samoin 
periaattein. Varsinainen rantayleiskaavojen uudistustyö 
käynnistyisi siten vuoden 2023 loppupuolella.

Rantaosayleiskaavojen päivitystarve

Yleiskaavoitus
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Tiesitkö, että 
Kokkolaan perustettiin 

vuonna 2020 
Suomen kymmenes 

kansallinen 
kaupunkipuisto?

Lue lisää!

https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/puistot-ja-luonto/kansallinen-kaupunkipuisto/
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1. Höyläämönkatu
2. Ipark ympäristöineen
3. Matkakeskus
4. Pohjoisväylä
5. Puntusrannan pientaloalue
6. Torikatu 50 ympäristöineen
7. Urheilupuiston eteläosa
8. Suurteollisuusalue – itäinen
9. Kirkonmäen urheilualue
10. Seurakunnan hautausmaat
11. Kruunuportti
12. Donnerskan koulun alue ja puisto
13. Kaarlelan kirkon eteläpuoli
14. Torikatu 40
15. Leenala, itä
16. Isokyläntie 1 ja Torpparintie

Katso vireillä olevat asemakaavat 
karttapalvelussa:

▼Palveluhaku
►Vireillä olevat asemakaavat

► Hae

Asemakaavahankkeet

Huom!
Aikataulu ja kohteet 
saattavat muuttua 

työn kuluessa, 
seuraa kaupunki-

suunnittelua 
www.kokkola.fi.

https://kartta.kokkola.fi/IMS/?layers=Opaskartta&lon=Vireill%C3%A4%20olevat%20asemakaavat&cp=7081928,23506440&z=2
https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/
https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/


Asemakaavoitus 
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1. Höyläämönkatu 
Asemakaavan muutoksella on tarkoitus 
tutkia alueen tuleva käyttötarkoitus, 
tehokkuudet ja kerrosluvut sekä 
liikennejärjestelyt Kokkolan kaupungin ja 
ELY –keskuksen yhdessä laatiman ja 
vuonna 2017 valmistuneen Valtatien 8 
Kirkkolehdon kiertoliittymän ja Kosilan
alustavan yleissuunnitelman sekä 
meneillään olevan tiesuunnitelman 
pohjalta. 

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi 
ovat tehneet Höyläämönkadun varren 
kiinteistön omistajat. Hakijoiden 
tavoitteena on muuttaa alue asuin- ja 
liikealueeksi ”Kaupungin Kärkipaikaksi”, 
koska alue sijaitsee sisääntuloteiden 
varrella.

Lue 
lisää!

Kaavamuutosalueen sijainti

2. Ipark ympäristöineen

Asemakaavan muutoksella tutkitaan 
alueen käyttötarkoitusta, kiinteistöjen 
rajoja, rakennusoikeuksia ja kerroslukuja 
sekä liikennejärjestelyjä. Alue sisältyy 
syyskuussa 2018 valmistuneeseen 
Kosilan alueen ideasuunnitelmaan, jossa 
aluetta on tutkittu osaamisen ja 
tapahtumien keskittymänä.

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi 
ovat tehneet Kokkolan Teollisuuskylä Oy 
ja Kirjapaino Antti Välikangas Oy. ”-
Hakijoilla on tavoitteena kehittää aluetta 
vetovoimaiseksi ja viihtyisäksi liike- ja 
toimistotilojen, kulttuurin ja asumisen 
muodostamaksi kokonaisuudeksi.

Vastuuhenkilö: Jouni LaitinenVastuuhenkilö: Jouni Laitinen

Lue 
lisää!

Suunnittelualue.

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Suunnittelualue.

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

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus 
tutkia alueen kehittämistä osana 
asemanseutua sekä mahdollistaa 
rakenteellista pysäköintiä Vaasantien
sillan päässä.

Alue siirtyi kaupungin omistukseen 
syksyllä 2021. 

Lue 
lisää!

Kaavamuutosalueen sijainti

4. Pohjoisväylä

Kaavamuutoksen tarkoituksena on 
muuttaa yleisen tien (LT) merkintä 
tekninen katu –merkinnäksi ja tehdä 
samalla mahdolliset teknisluonteiset 
tarkistukset. Aloite on kaupungin. 
Pohjoisväylä palvelee nykyisin 
Satamatien valmistuttua pääasiassa 
paikallista liikennettä eikä se enää täytä 
yleisen tien kriteeristöjä.

Kaupunki on velvollinen ottamaan väylän 
itselleen kaduksi mikä tapahtuu 
asemakaavan muutoksen kautta. Väylän 
kehittäminen on jatkossa mahdollista 
katuverkon kaupungin omien 
kehittämisperiaatteiden pohjalta.
Kadunpitopäätös tehdään asemakaavan 
aloituspäätöksen yhteydessä.

Vastuuhenkilö: Tanja HakalaVastuuhenkilö: Jouni Laitinen

Lue 
lisää!

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Suunnittelualue.

Suunnittelualue.

https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/
https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/
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5. Puntusrannan pientaloalue 

Asemakaavatyöllä tutkitaan alueen 
soveltuminen pääosin 
pientalorakentamiseen. Uudet tontit 
pyritään alustavan aikataulun mukaan 
saamaan tontinluovutukseen viimeistään 
vuonna 2023.

Tavoitteena on lisätä kaupungin 
pientalotonttitarjontaa
kaupunginvaltuuston 14.6.2021 § 61 
hyväksymän Kokkolan maa- ja 
asuntopoliittisen MASTO –ohjelman 
2021-2024 mukaisesti.

KH päätti käynnistää asemakaavoituksen 
23.8.2021 § 375.

Lue 
lisää!

Vastuuhenkilöt: Jenny Jungar ja Jouni Laitinen

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Suunnittelualue.

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

7. Urheilupuiston eteläosa

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on 
tutkia voitaisiinko alueelle sijoittaa myös 
majoitustoimintaa. Majoitustilat 
palvelisivat myös uimahallia 
”kylpylähotellin” hengessä. 

Samassa yhteydessä voidaan tarpeen 
mukaan tehdä teknisiä tarkistuksia 
kahden eri ajalta olevan kaavan 
rajapinnassa (korttelialueen rajan 
poistaminen). Alueen 
pääkäyttötarkoitusta, rakennusoikeutta tai 
liikennejärjestelyjä ei ole tarkoitus 
muuttaa.

Aloitteen asemakaavamuutostyön 
käynnistämiseksi on tehnyt Kokkolan 
Urheilupuisto Oy.

Vastuuhenkilö: Jenny Jungar

Lue 
lisää!

Kaavamuutosalueen sijainti

6. Torikatu 50 ympäristöineen

Asemakaavatyöllä tutkitaan voimassa 
olevan yleiskaavan mukaisesti tarvittavat 
käyttötarkoituksen muutokset, 
rakennusoikeudet, mahdollinen 
lisärakentaminen ja pysäköintijärjestelyt 
sekä yksittäisiin rakennuksiin ja 
laajemmin korttelialueisiin osoitettavat 
suojelumerkinnät.

Aloitteen asemakaavamuutostyön 
käynnistämiseksi on tehnyt Kiinteistö Oy 
Torikatu 50.

KH päätti käynnistää 
asemakaavamuutoksen 23.8.2021 § 374.

Vastuuhenkilöt: Jenny Jungar

Lue 
lisää!

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Suunnittelualue. Suunnittelualue.

https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/
https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/
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8. Suurteollisuusalue - itäinen 

Kaavamuutoksella tutkitaan 
korttelirakenne ja alueen 
käyttötarkoitukset siten, että alueelle 
voidaan sijoittaa tehokkaammin uusi 
tehdasyksikkö, katualueen siirto ja 
Kokkolan Voiman varastokentät sekä 
muut esiin tulevat tarkistukset.

Dyynin osalta tutkitaan ekologisena 
kompensaationa vastaavan 
luontokohteen suojelua lähialueella.

Aloite on kaupungin.

Lue 
lisää!

Vastuuhenkilö: Jouni Laitinen ja Päivi Cainberg

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Suunnittelualue.

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

9. Kirkonmäen urheilualue

Vastuuhenkilöt: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen

Lue 
lisää!

Alueella on voimassa vanhoja 
asemakaavoja jotka eivät mahdollista 
alueen kehittämistä. Kaupunki on 
myös ostanut kriittiseltä paikalta nyt jo 
puretun omakotitalon. Myös 
asumiskäytön 
tehostamismahdollisuuksia alueen 
pohjoisreunassa.

Lisäksi K-P koirakilta on esittänyt 
asemakaavan muutosta 
lisärakennusoikeudesta 
kehittämishankkeidensa 
mahdollistamiseksi.

Maankäyttötiimi käsitteli asiaa 
kokouksessaan 9.6.2021 ja se etenee 
KH:lle aloituspäätöksenä 2021.

Kaavamuutosalueen sijainti

10. Seurakunnan hautausmaat

Vastuuhenkilöt: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen

Lue 
lisää!

Seurakuntayhtymä on esittänyt Annan 
ja Elisabethin  hautausmaa-alueiden 
laajentamista. Aiheeseen liittyy tarvetta 
myös laajemmalle yleissuunnittelulle ja 
maakaupoille kaupungin kanssa.

Maankäyttötiimi käsitteli asiaa 
kokouksessaan 9.6.2021 ja puolsi 
kaava-aloitetta.

Kaavat etenevät lähivuosien aikana.

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Suunnittelualue.
Suunnittelualue.

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

Lue 
lisää!

Vastuuhenkilö: Jouni Laitinen

Alueen kaavoittamisella varaudutaan 
merkittävän tai merkittävien uusien 
toimijoiden sekä hankkeiden 
toteutumiseen ja uusien työpaikkojen 
luomiseen Kokkolaan. Alueelta on jo 
laadittu suuri määrä perusselvityksiä; 
mm. aluesuunnitelma, liikenteelliset 
tarkastelut, luonto ja ympäristöselvitys 
sekä arkeologinen selvitys.

Maakuntakaavan lisäksi aluetta 
käsitellään myös strategisessa 
aluerakenneyleiskaavassa.

Aloite on kaupungin. KH päätti 
käynnistää asemakaavan 11.1.2021 §
8. Tavoite valmistumiselle on 
alkuvuodesta 2022.

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Suunnittelualue.

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

12. Donnerskan koulun alue ja puisto

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on 
tutkia koulun alueen rakennusoikeutta ja 
koko suunnittelualueen pysäköinti- ja 
liikennejärjestelyjä. Kaavamuutos on 
tullut ajankohtaiseksi koulun 
peruskorjauksen ja laajennushankkeen 
johdosta. 

Aloite on kaupungin. KH päätti käynnistää 
asemakaavamuutoksen 11.1.2021 § 7. 
Tavoite valmistumiselle on alkuvuodesta 
2022. 

Vastuuhenkilöt: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen

Lue 
lisää!

Kaavamuutosalueen sijainti

13. Kaarlelan kirkon eteläpuoli

Vastuuhenkilöt: Ingela Borgmästars-Hagnäs ja Jouni Laitinen

Lue 
lisää!

Asemakaavamuutostyössä tutkitaan 
tyhjäksi jääneen koulun tontin 
jatkojalostusmahdollisuudet. 
Ensisijaisena vaihtoehtona on uuden 
päiväkodin sijoittaminen alueelle. Alue 
on kaupungin omistuksessa. 

Aloite on kaupungin. KH päätti 
käynnistää asemakaavamuutoksen 
23.3.2020 § 140. Tavoite 
valmistumiselle on alkuvuodesta 2022.

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Suunnittelualue. Suunnittelualue.

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

14. Torikatu 40

Vastuuhenkilö: Tanja Hakala

Lue 
lisää!

Alueen käyttötarkoitusta toivotaan 
muutettavan siten, että se paremmin 
vastaisi nykyistä käyttöä ja 
mahdollistaisi laajemmin mm. 
asuntojen toteutuksen. 
Rakennuksessa on tällä hetkellä mm. 
toimistotilaa, asuntoja ja ravintola.

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).

KH päätti käynnistää 
asemakaavamuutoksen 30.11.2020 §
526. Tavoite valmistumiselle on
vuodenvaihteessa 2021-22.

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Suunnittelualue.

https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/
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16. Isokyläntie 1 ja 
Torpparintie 
Alue muutetaan asemakaavamuutoksella 
suojaviheralueeksi. Alueella on voimassa 
2.2.1998 hyväksytty asemakaava. 
Asemakaavassa alue on osoitettu 
huoltoasemarakennusten korttelialueeksi 
(LH) ja sinne on osoitettu 
rakennusoikeutta 600 k-m2.

Aloite on Kokkolan kaupungin. 
Maankäyttötiimi käsitteli aloitteen 
12.6.2019.

Lue 
lisää!

Vastuuhenkilöt: Tanja Hakala ja Jouni Laitinen

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Kaavamuutosalueen sijainti

15. Leenala, itä

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena 
on tutkia periaatteet alueen maankäytölle 
ja täydennysrakentamiselle sekä 
määritellä tarkemmin alueen ja 
rakennuskannan kulttuurihistorialliset 
arvot.

Aloite on kaupungin. KH päätti käynnistää 
asemakaavamuutoksen  25.1.2021 § 53. 
Tavoite valmistumiselle on vuoden 2022 
aikana.

Vastuuhenkilöt: Ingela Borgmästars-Hagnäs ja Jouni Laitinen

Lue 
lisää!

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Suunnittelualue.

Suunnittelualue.

https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/
https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/
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Tankarin ranta-
asemakaava
Ranta-asemakaavan laatiminen on 
tullut ajankohtaiseksi, koska  
omistusolosuhteet ovat selvenneet ja 
alueelle on viime vuosina tullut paine 
rakennushankkeiden luvitukselle.

Erityisten kulttuuri- ja 
luonnonympäristöarvojen sekä 
matkailullisen merkittävyyden 
johdosta ranta-asemakaava on 
vaikutuksiltaan merkittävä ja sen 
hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Tavoite ranta-asemakaavan 
valmistumiselle on 2022 vuoden 
alussa.

Vastuuhenkilö: Päivi Cainberg

Lue 
lisää!

Aloitus-
vaihe

Hyväksy-
misvaihe

Ehdotus-
vaihe

Luonnos-
vaihe

Voimaan-
tulo

Suunnittelualue.

https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/yleiskaavoitus/vireilla-olevat-yleiskaavat/
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Tiesitkö, että 
Suomen UNICEF myönsi 

Kokkolalle 
Lapsiystävällinen kunta 
–tunnustuksen 1.9.2020?

Tunnustus on voimassa 
kaksi vuotta.
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Tonttitarjonta
Kaupungilla on tällä hetkellä hieman yli 80 vapaasti varattavaa 
asuinrakennukselle tarkoitettua tonttia. Tarjontaa löytyy niin Kanta-
Kokkolasta kuin Kälviältä, Lohtajalta ja Ullavastakin. Tonttien 
myyntihinnat ja niihin sidotut vuosivuokrat vaihtelevat alueittain. 
Tontin voi yleensä joko vuokrata tai ostaa. Vuokratontin voi myös 
ostaa myöhemmin ostohetkellä voimassa olevalla hinnalla. 
Maksettua vuokraa ei hyvitetä kauppahinnassa.

Kaavaotteiden tilaus Kaupunkialueet –vastuualueelta: 
karttatilaus@kokkola.fi

Seuraa ajantasaista 
tonttien 

varaustilannetta 
kaupungin 

karttapalvelussa: 

www.kartta.kokkola.fi

Kaavoitettujen kaupungin omistamien varattavissa 
olevien tonttien lukumäärä (11/2021):

Omakoti- ja paritalotontit 76 kpl ja yhtiömuotoiseen 
rakentamiseen tarkoitetut tontit 7 kpl.

https://kartta.kokkola.fi/IMS/?REQUEST=SiteSearch
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Tiesitkö, 
että Kokkolan kaupunki 
kehittää pyöräreittien 

jatkuvuutta ja sujuvuutta 
esimerkiksi rakentamalla lisää 

jalankulusta erotettuja 
pyöräväyliä ydinkeskustaan?

Kuntalaiskyselyssä lähes 
90 % kokkolalaisista piti 
Kokkolan kehittämistä 

pyöräilykaupunkina
tärkeänä!



Yhteystiedot

Kaupunkisuunnittelu

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

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

toimistosihteeri Saija Pölkki 040 489 2315 saija.polkki@kokkola.fi
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Meillä on

laajempi horisontti.

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