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1 JOHDANTO 

Kokkolan suurteollisuusalue (KIP) on alueellinen ja valtakunnallinen vetovoimatekijä sekä yritysten että 
työväestön näkökulmasta. Alueella on pitkät perinteet varsinkin kemianteollisuuden keskittymänä. Kas-
vunäkymät ovat hyvät ja alueen kehittäminen uusien työpaikkojen, ja sitä kautta uusien asukkaiden saami-
sen kannalta, on tärkeää sekä Kokkolan kaupungin että koko työssäkäyntialueen kannalta. Keskeinen osa 
suunnittelua on teollisuuden ja muun maankäytön yhteensovittaminen, tämän takia suunnittelussa on kes-
keisesti huomioitu KIP:n eteläpuolella olevan Ykspihlajan alueen hyvän elinympäristön säilymisen turvaa-
minen. Suunnittelun yhteydessä on huomioitu alueen nykyiset toiminnot ja laadittu selvityksiä, joiden tu-
lokset on huomioitu kaavaratkaisua tehtäessä.  

Kaupunginhallitus on päättänyt (21.2.2022 § 96) käynnistää asemakaavan laajennuksen ja muutoksen suur-
teollisuusalueen (KIP) itäisellä osalla. Kaavamuutoksella tutkitaan nykyisen teollisuusalueen osalta kortteli-
rakenne ja käyttötarkoitukset siten, että alueelle voidaan sijoittaa tehokkaammin uusi tai uusia tehdasyk-
sikköjä (T/kem merkinnän laajennus), katualueen siirto tai poisto ja Kokkolan Voiman varastokentät sekä 
muut esiin tulevat tarkistukset. Alueelle sijoittuvan dyynin osalta tutkitaan ekologisena kompensaationa 
vastaavan luontokohteen suojelua kaavan laajennusalueella eteläosassa Ykspihlajan vanhan koulun lähei-
syydessä.  Kaavan laajennusalueella tutkitaan junaradan eteläpuoliset alueet ja yhteensovitetaan asukkai-
den ja sataman tarpeita dyynikompensaatio huomioiden. 

Asemakaavan laadinta on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä helmikuussa 2022, jonka jälkeen 
on laadittu selvityksiä ja suunnitelmia kaupunkisuunnittelun johdolla konsulttityönä. Kaavakonsulttina on 
toiminut Plandea Oy ja ympäristösuunnittelusta on vastannut Envineer Oy. 
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2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

2.1 TUNNISTETIEDOT 
Kaavan nimi: Asemakaavan muutos ja laajennus, KIP itäinen 

Kaavan päiväys: 31.10.2022 

Alueen määrittely: 

Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan rautatiealuetta, 43. kaupunginosan osaa korttelista 1, 
satama-, suojaviher- ja katualuetta, 44. kaupunginosan satama-aluetta ja katualuetta sekä 49. kaupun-
ginosan katualuetta. 

Asemakaavan laajennus koskee kiinteistöjä 272–401–1–192, 272–401–1–232, 272–871–1–2 ja 272–895–
2–26. 

Kaavoittaja: 

Kokkolan kaupunki  
Kauppatori 5,  
PL 43 67100 Kokkola 

Kaupunkisuunnittelupäällikkö 
Jouni Laitinen 
+358 44 780 9360 
jouni.laitinen@kokkola.fi 

Yleiskaava-arkkitehti 
Päivi Cainberg 
+358 44 780 9364 
paivi.cainberg@kokkola.fi 

Projektin johto / Kaavakonsultti: 
Plandea Oy 
Pitkänsillankatu 1–3 G 
67100 Kokkola 

Työryhmän projektipäällikkö 
Minna Vesisenaho 
+358 50 537 4491 
minna.vesisenaho@plandea.fi 
Kaavoitusinsinööri, YKS 691 
Ville Vihanta 
+358 50 590 6214 
ville.vihanta@plandea.fi  
  

Ympäristösuunnittelu / Vaikutusten arviointi: 
Envineer Oy 
Vaasantie 6 
67100 Kokkola 

Projektipäällikkö 
Teea Uusimäki 
+358 400 654 365 
teea.uusimaki@envineer.fi  
 

Vireilletulo:  

Valmisteluvaiheen 

nähtävilläolo: 
 

Ehdotusvaiheen 

nähtävilläolo: 
 

Hyväksyntä:  
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2.2 ALUEEN SIJAINTI  
Suunnittelun kohteena oleva alue (n. 85 ha) sijaitsee Ykspihlajan kaupunginosassa noin viisi kilometriä kau-
pungin keskustasta länsi-luoteeseen Kokkolan suurteollisuusalueella, Kokkola Industrial Parkissa (KIP). Ase-
makaavan muutosalue rajautuu Satamatien pohjoispuolelle Kemirantien ja Ykspihlajan väliratapihan välisel-
le alueelle, pohjoisessa aluetta rajaa Nesteen säiliöalue. Asemakaavan laajennusaluetta suunnittelualueen 
eteläosassa Satamatie, Ykspihlajan rata sekä Metsäkatu, Satamakatu ja Sahakatu.  

 

 

Kuvapari 1. Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. © MML 

2.3 KAAVAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa suunnittelualueelle tarpeelliset alueet eri toimintoja varten sekä 
ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä kaavan tavoitteiden mukaisesti huomioiden paikalliset olosuh-
teet. 

Asemakaavan muutosalueen osalta tavoitteena on mahdollistaa Satamatien pohjoispuolella olevalla teolli-
suusalueella T/kem* toimintojen laajentuminen sekä Kemirantien varrella sijaitsevan suojellun dyynimuo-
dostuman suojelumerkinnän (S) poistaminen ja korvaaminen suunnittelualueen eteläosassa. 

Asemakaavan laajennusalueen (Satamatie ja sen eteläpuoliset alueet) osalta tavoitteena on satama-alueen 
teollisten toimintojen eriyttäminen alueen muusta toiminnasta ja alueella olevan dyynimuodostelman suo-
jeleminen. Lisäksi tavoitteena on osoittaa osalle aluetta mm. sataman tukitoimintoja. 

*T/kem = teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia 
kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.  

2.4 VAIKUTUSALUE 
Asemakaavan toteuttamisen välittömät vaikutukset keskittyvät suunnittelualueelle sekä sen läheisyyteen. 
Välilliset vaikutukset tulevat lähinnä kaupungin maankäytön ohjauksen kautta ympäröiville alueelle, kun 
suuronnettomuuksien osalta tunnistetut herkät toiminnot (koulu, päiväkoti tms.) on ohjattu kauemmas 
KIP:n alueesta. Muita välillisiä vaikutuksia voivat olla vaikutukset suhteessa työpaikkoihin ja väestöön ja sitä 
kautta yhdyskuntarakenteeseen ja kuntatalouteen sekä vaikutukset liikennemääriin. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

3.1.1 Luonnonympäristö  

3.1.1.1 Maisemarakenne  

Suomi on jaettu valtakunnallisesti kymmeneen eri maisemamaakuntaan, joista osa jakautuu maisemaseu-
tuihin. Suunnittelualue sijoittuu tässä jaossa Pohjanmaa-maisemamaakuntaan ja Keski-Pohjanmaan joki-
seutu ja rannikko -maisemaseutuun. Maisemaseudulle tyypillisiä piirteitä Kokkolan kohdalla ovat mereen 
asti työntyneet harjujaksot, joiden liepeille on muodostunut laajoja hiekkaisia rantakerrostumia ja hiekka-
dyynimuodostumia. Alueella sijaitsevat metsäalueet ovat havupuuvaltaisia, ja aluskasvillisuus on varsin 
tyypillistä puolukka- tai kanervatyypin kangasmetsää.  

Alue on suurimmaksi osaksi melko tasaista, lukuun ottamatta alueella sijaitsevia dyynimuodostumia ja Kok-
kolan voimalaitoksen alueen tuntumaan sijoittuvaa yksittäistä kalliokohoumaa, jotka noin 5 m ympäröivää 
maanpintaa korkeampina erottuvat ympäröivästä maastosta.   

Itä-länsisuunnassa alue sijoittuu Kemirantien ja Ykspihlajan väliratapihan väliselle alueelle. Alueen länsi- ja 
pohjoispuolella sijaitsee Kokkolan suurteollisuusalueen teollisuuslaitoksia. Etelässä alueen poikki kulkee 
rata Ykspihlaja tavara -liikenneasemalle, ja alue rajautuu Ykspihlajan asuinalueeseen. Alueen maisemaa 
hallitsevat teollisuusrakennukset, rautatiealueet ja havumetsät.  

3.1.1.2 Maisemakuva  

Suunnittelualueen maisemakuva muodostuu melko sulkeutuneiden metsäalueiden ympäröimistä tie-, rau-
tatie- ja teollisuusalueista. Metsäalueet ovat havupuuvaltaisia, ja puusto on pääosin melko nuorta. Paikoi-
tellen metsäalueilla on tehty harvennushakkuita.  

Ykspihlaja väliratapihan länsipuolella sijaitsee Kokkolan voimalaitos ja sen toimintaan liittyvät varastointi-
alueet sekä teollisuusvarastoja. Metsäalueiden maisemakuvassa erottuvat ihmisen toiminnan vaikutukset, 
esimerkiksi Ykspihlaja väliratapiha -liikenneaseman länsipuoleisella alueella metsäalueiden maasto on pai-
koin hyvinkin kulunutta ja teollisuuden läheisyys on johtanut mm. kitukasvuiseen puustoon ja puiden run-
kojäkälien puuttumiseen. Ykspihlaja väliratapihan viereisessä dyynimuodostumassa on myös havaittavissa 
ihmisen toiminnan vaikutukset mm. kaivutoiminnan jälkinä.  

Ykspihlaja tavara -liikenneasemalle kulkevan radan ja Ykspihlajan asuinalueen väliin sijoittuu mm. Ykspihla-
jan koulu sekä Ykspihlajan Puuhatalo. Alueella on melko avoimia metsäalueita sekä dyynimuodostuma. 
Dyynimuodostuman lakialueella kasvaa muutamia 200–400-vuotiaita mäntyjä, muualla puusto on nuoreh-
koa mänty-koivusekametsää. Dyyniin on muodostunut ihmisen toiminnan vaikutuksesta polkuja ja tieuria.  

3.1.1.3 Arvokkaat maisema-alueet  

Suunnittelualueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.  

3.1.1.4 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Suunnittelualueen kasvillisuus ja luontotyypit on kartoitettu 28.7.2022 (Envineer Oy 2022). Alueella on vain 
vähän metsäisiä kokonaisuuksia ja niiden pinta-ala on pieni. Alue on pääasiassa vanhaa merenpohjaa, joka 
on hiljalleen metsittymässä mäntykankaiksi. Metsittyminen on pisimmälle kehittynyttä suunnittelualueen 
eteläosassa, jossa voidaan tunnistaa jo kangasmetsätyyppejä. Suunnittelualueen pohjoisimmassa osassa on 
avohakattu aukea, jonka eteläpuolella kulkee metsäinen dyyni. Teollisuusalueen vaikutus suunnittelualueen 
metsiin on ollut voimakas, joten luontotyyppien luonnontilaisuus ja luonnontilaisuuteen pohjautuva luon-
nonsuojelullinen arvo on näiltä alueilta menetetty.   

Alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain tai vesilain suojaamia arvokkaita luontokohteita tai metsälain mu-
kaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Alueella ei myöskään esiinny suojelullisesti arvokkaita kasvilajeja.   
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Kuva 2. Variksenmarja-puolukkatyypin (EVT) kuivahkoa 

kangasmetsää. © Envineer / Teemu Mäkinen. 

 

Kuva 3. Sukkessiovaiheiden kautta kangasmetsäksi 

muuttuvaa metsää, jonka podsolimaa ei ole kehittynyt 

kangasmetsille tyypilliseen vaiheeseen. Kenttäkerrosta 

hallitsee metsälauha (Avenella flexuosa). © Envineer / 

Teemu Mäkinen. 

3.1.1.5 Eläimistö 

Suunnittelualueen eläimet ovat teollisuusalueen läheisyyteen sopeutunutta lajistoa. Alueella tavataan 
muun muassa nisäkäs- ja lintulajeja, jotka viihtyvät rakennetun ja metsäisten alueiden rajamailla, eivätkä 
ole erityisen vaateliaita elinympäristönsä suhteen.   

Suunnittelualueen linnusto on kartoitettu kesällä 2022 (Envineer Oy 2022). Linnustokartoituksessa sovellet-
tiin kartoituslaskentamenetelmää ja pistelaskentaa. Laskennat alueella tehtiin kahtena laskentakertana. 
Lisäksi alueen linnustoa tarkasteltiin aiemmin alueella tehdyn selvityksen ja Suomen lajitietokeskuksen ai-
neistojen perusteella. Alueen linnusto on pääasiassa elinvoimaista lajistoa. Huomion arvoisin havainto teh-
tiin erittäin uhanalaisesta tervapääskystä (Apus apus) suunnittelualueen eteläosasta läheltä liikenneympy-
rää Satamatien ja Kemirantien väliltä. Laji pesii todennäköisesti suunnittelualueen lähistöllä. Lisäksi aiem-
min suunnittelualueen lähistöllä on havaittu uhanalaisuudeltaan vaarantunutta valkoselkätikkaa (Dendro-
copos leucotos). Laji ei kuitenkaan esiintynyt alueella pesivänä. Suunnittelualueella ei selvitysten perusteel-
la ole sellaisia linnustollisia arvoja, joilla olisi vaikutusta alueen maankäyttöön.  

Suunnittelualueen lepakot on kartoitettu kesällä 2022 (Envineer Oy 2022). Lepakkokartoitus suoritettiin 
kahtena yönä lepakoiden kaikuluotaukseen perustuvan laitteen avulla sekä etsimällä papanoita potentiaali-

silta lisääntymis- ja levähdyspaikoilta. Suunnittelualueen kaakkoiskulmassa (varsinaisen kaava-alueen 
ulkopuolella/reunalla) Satamatien pohjoispuolella havaittiin kahtena eri yönä pohjanlepakko (Eptesicus 
nilssonii) saalistamassa junaradan ja metsän välissä. Tämä alue on arvotettu lepakolle tärkeäksi ruokailu-
alueeksi tai siirtymäreitiksi. Alueen arvo on huomioitava maankäytön suunnittelussa.  

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitysten perusteella alue ei ole erityisen hyvää elinympäristöä muille luonto-
direktiivin IV-liitteen lajeille (esim. liito-orava ja viitasammakko). Alueen elinympäristöt ovat pienialaisia, 
melko nuoria ja suurimmaksi osaksi pitkään jatkuneen ihmistoiminnan vaikutuksen alaisia. Alueella ei ole 
esimerkiksi liito-oravalle sopivaa vanhempaa sekametsää, jossa olisi kolopuita suojaksi tai haapaa ravinnok-
si. Alueella ei myöskään ole viitasammakolle erityisen sopivia kosteita elinympäristöjä.  

3.1.1.6 Topografia ja geologia  

Suunnittelualue on topografialtaan melko tasaista ja alueen maanpinnan korko vaihtelee +2,5…+10 mpy. 
Alueen luoteis-/pohjoisosassa, Kemirantien varressa, sijaitsee dyynimäinen harjumuodostuma, joka kulkee 
noin 5 m ympäröivää maanpintaa korkeammalla. Dyyniaines koostuu pääosin hyvin lajittuneesta karkeasta 
hietasta/hiekasta.  
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Kallioperän kivilajina alueella on kiilleliuske. Suunnittelualueen maaperä on pääosin hiekkaa ja alueen itä-
osassa hiekkamoreenia. Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita tai suojeltavia kallio-
perän muodostumia. Suunnittelualueen läheisyydessä ei sijaitse alueen luoteis-/pohjoisosan dyynimuodos-
telmaa lukuun ottamatta muita arvokkaita tai suojeltavia maaperän muodostumia.  

Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys alueella on kohtalainen. GTK on tehnyt alueen 
läheisyydessä happamien sulfaattimaiden kartoitusta kairauksin. Yksi kartoituspiste sijaitsee asemakaava-
alueen koillisosassa. Kartoituspisteessä sulfidikerroksen alkamissyvyys maanpinnasta on >1,0–1,5 m.   

3.1.1.7 Pinta- ja pohjavedet 

Suunnittelualue sijoittuu Perämeren rannikkoalueen päävaluma-alueelle (84) kuuluvan välialueeseen 
(84V044). Suunnittelualueen kaakkoisosassa kulkee syvä avo-oja, joka purkaa vetensä Ykspihlajan Pottiin, 
joka sijaitsee lähimmillään noin 50 m etäisyydellä suunnittelualueen eteläpuolella. Alueella ei sijaitse muita 
avo-ojia eikä pohjavesilammikoita.   

 

Kuva 4. Ilmakuva suunnittelualueelta vuonna 2022. 

Suunnittelualueen itäpuolella, asemakaava-alueen pohjoisosan välittömässä läheisyydessä, sijaitsee veden-
hankinnan kannalta tärkeä 1-luokan pohjavesialue Patamäki (1027251). Patamäen pohjavesialue sijaitsee 
harjujaksolla, joka kulkee Kokkolan Harrinnimeltä Kruunupyyn ja Kaustisen kautta Veteliin. Harjujakso on 
vettä keräävä muodostuma. Pohjavesialueella on yhteensä kolme vedenottamoa; Patamäki, Saarikangas ja 
Galgåsen, joista tällä hetkellä käytössä on pääosin vain Patamäen ottamo. Muodostuvan pohjaveden mää-
räksi on arvioitu 11 000 m3/d. Patamäen pohjavesialueella on tehty useita selvityksiä mm. pohjavesialuei-
den geologinen rakenne (GTK 2009), virtausmalli (GTK 2011, GTK 2014) ja suojelusuunnitelma (GTK 2015, 
luonnos). Suojelusuunnitelmaluonnosta ollaan tällä hetkellä päivittämässä.   

Patamäen pohjavesialueen geologisen rakenteen selvityksessä on tutkittu pohjavedenpinnantasoja. Suun-
nittelualueen pohjavedenpinnan syvyys maanpinnasta vaihtelee 1,5–6 metrin välillä. GTK:n tutkimuksen 
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mukaan Patamäen pohjavesialueen länsireunalla, Koivuhaka-Nuolipuro-Ykspihlaja, sijaitsee pohjoisete-
läsuuntainen vedenjakaja-alue, mistä pohjavesien virtaus suuntautuu itään ja länteen. Pohjavedenpinta 
viettää suunnittelualueelta ja käytännössä koko suurteollisuusalueelta melko tasaisesti länteen, kohti mer-
ta, poispäin Patamäen pohjavesialueesta.   

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen pohjavesien toimenpideohjelmaehdotuksessa (2022–2027) Pata-
mäen pohjavesialueen kemiallinen tila on luokiteltu huonoksi ja määrällinen tila hyväksi. Alue on luokiteltu 
riskialueeksi. Suurimpia riskejä ovat teollisuus, asutus, pilaantuneet maat, liikenne ja jätevedenpuhdistamo. 
Tilaa heikentäviä aineita ovat ammonium, arseeni, kadmium, kloridi, koboltti, kromi, kupari, nikkeli, sinkki, 
sulfaatti, öljyjakeet ja liuottimet.  

 

Kuva 5. Patamäen pohjavesialueen sijoittuminen. Pohjaveden virtaussuunnat esitetty mustilla nuolilla.   

3.1.1.8 Luonnonsuojelu   

Suunnittelualueen länsipuolella sijaitseva Ykspihlajan lahti kuuluu osittain kansainvälisesti tärkeisiin lintu-
alueisiin (IBA) ja Suomen tärkeisiin lintualueisiin (FINIBA). Lähin Natura-alue sijaitsee noin 2,2 km päässä 
suunnittelualueesta pohjoiseen. Kyseinen Rummelön - Harrbådan Natura-alue luokitellaan luontodirektiivin 
mukaiseksi erityiseksi luonnonsuojelualueeksi (SAC) ja lintudirektiivin mukaiseksi suojelualueeksi (SPA). 
Myös Rummelön - Harrbådan Natura-alue kuuluu kansainvälisesti tärkeisiin lintualueisiin ja Suomen tärkei-
siin lintualueisiin.  
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Kuva 6. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat Natura 2000-alueet.  
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Kuva 7. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat tärkeät lintualueet.  

3.1.2  Rakennettu ympäristö 

 
Kuva 8. Ortokuva suunnittelualueelta © MML. Suunnittelualueen rajaus punaisella katkoviivalla. 

Suunnittelualuetta jakaa kaupungista satamaan kulkeva Satamatie sekä rautatie. Alueen pohjoisosa on 
maankäytöltään teollisuustoimintavaltaista, nykytilassa sinne sijoittuu Kokkolan Energia Oy:n voimalaitos, 
Adolf Lahden toimisto- ja varastorakennus sekä varastokenttiä. Pohjoisosaan on rakentumassa Keliberin 
tehdasalue, jonka rakennuspaikalta puusto on ilmakuvasta poiketen poistettu. Kemirantien varrella suun-
nittelualueen länsiosassa sijaitsee suojeltu dyynimuodostuma, jonka läpi kulkee asemakaavakatu voimalai-
tokselle. Suunnittelualueen eteläosa jakautuu satamatoimintojen ja yleisten alueiden kesken, toimintojen 
välisellä alueella on dyynimuodostelma. Eteläosassa on toimintakeskus Puuhatalo sekä Yksipihlajan vanha 
koulurakennus, jonka pihassa on ulkorakennus, avointa pysäköintialuetta sekä koulun käytössä ollut soras-
tettu liikunta/oleilupiha. 

Suunnittelualueen rakennettua ympäristöä on esitetty kuvissa 9–14. 
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Kuva 9. Ykspihlajan vanha koulurakennus. 

 

Kuva 10. Koulurakennuksen pihassa oleva talousrakennus. 

 

Kuva 11. Ykspihlajan Puuhatalo. 
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Kuva 12. Junaradan varren teollisuusrakennuksen julkisivu Metsäkadun suuntaan. 

 

Kuva 13. Adolf Lahden toimisto- ja varastorakennus. 

 

14. Kokkolan Voima Oy:n voimalaitos suunnittelualueella. (kuva Kokkolan Energian nettisivuilta) 
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3.1.2.1 Yhdyskuntarakenne 

 

Kokkolan kaupunkialueen yhdys-
kuntarakenteellinen kokonaisuus 
muodostuu liikekeskustaa ympä-
röivistä laajoista asuin-, työpaikka-, 
asiointi- ja virkistysalueista sekä 
niitä yhdistävistä liikenteen ja tek-
nisen huollon järjestelmistä. Suun-
nittelualue sijoittuu Ykspihlajan 
kaupunginosaan suurteollisuusalu-
een tuntumaan.  

Kuva 15. Suunnittelualueen 

sijoittuminen Kokkolan taajama-

alueella. 

3.1.2.2 Väestö ja asuminen  

Kokkolan kaupungin väkiluku oli 47 915 asukasta vuoden 2021 lopussa ja ennusteen (MDI) mukaan Kokko-
lan väestönkehitys on lievästi positiivinen ja väkiluku kasvaa 1,4 prosentilla vuoteen 2040 mennessä eli 
+691 asukkaalla (48 425 as vuonna 2040). 

Kaupungin tavoitteena on kuitenkin väestömäärän kasvu 50 000 asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä. 
Kokkolan kasvun mahdollistajana toimii vahvan syntyvyyden lisäksi muuttovoitot muista Keski-Pohjanmaan 
kunnista sekä erillisten kärkihankkeiden toteuttaminen. Kokkolan keskustaajaman alueella asuu n. 35 000 
asukasta. Asuminen jakautuu keskustan ja palvelukeskusten välille. Suunnittelualuetta lähimpänä on Yks-
pihlajan palvelukeskuksenalue, missä asuu noin 1200 asukasta.  

 

Kuva 16. Suunnittelualueen sijoittuminen Kokkolan taajama-alueella. 



Asemakaavan muutos ja laajennus – KIP itäinen 
Kaavaluonnos 15.11.2022  

  14 

 

Ykspihlajassa asutus on tiivistä ja matalaa, kerrostaloja alueella ei ole. Vanhempi asutus on sijoittunut pää-
katuna toimivan Satamakadun ympäristöön ja Potin rannalle. Uusimmat asuinalueet sijoittuvat taajaman 
eteläosaan. Ykspihlajan kaupunginosan historiaa, kaupunkikehitystä satamapaikasta nykyiseen rakentee-
seensa on käsitelty kohdassa 3.1.3. 

 

Kuva 17. Asuinrakentaminen suunnittelualueen lähialueella  

3.1.2.3 Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Kokkolan vahvuutena on monipuolinen elinkeinorakenne ja sen erityispiirteenä voimakas vientiteollisuus. 
Kokkolan elinkeinorakenne pohjautuu useaan vahvaan toimialaan, joita ovat mm. kemianteollisuus, metalli-
teollisuus, veneteollisuus, logistiikka, turkistuotanto sekä maa- ja metsätalous. Kokkolan edustan merialu-
eella harjoitetaan myös kalastusta. Kemian alan osaaminen on Kokkolassa kansainvälisesti korkealla tasolla 
ja suurteollisuus toimii alueen viennin veturina. Kokkolan kaupungin suurimpia työnantajia ovat Kokkolan 

kaupunki, KeskiPohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite sekä useat Kipin alueen yrityk-
set. (Kokkolan kaupunki, 2017)  

KIP:n suurteollisuusalueen viennin arvo on 1,75 miljardia euroa vuodessa (2018) ja alueella toimivat yrityk-
set työllistävät suoraan noin 2 300 henkilöä. Suurteollisuusalueella toimii kemianteollisuuden yritysten li-
säksi palveluyhtiöitä, joiden kautta alueella toimivilla yrityksillä on käytössään alueen hyödyke- ja viemäri-
verkostot, putkisillat, rautatiet, KIP teollisuuspalokunta sekä vartiointi. Myös Kokkolan Satama sijaitsee 
KIP:n alueella. Satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama. (KIP, 2017; STT Info 2019) 

Kokkolan suurimmat työpaikka/palvelualueet sijaitsevat keskusta-Kosilan, KIP:n, Valtatien 13 varren, Närvi-
län sekä Mesilä-Jänismaa-Lahdenperän alueella lisäksi keskeisiä palvelualueita ovat Sairaalanmäki ja Kam-
pusalue. Kruunuportin alueelle on hyväksytty kemianteollisuutta mahdollistava asemakaava, joka mahdol-
listaa uuden työpaikkakeskittymän syntymisen alueelle. 

Vuonna 2019 Kokkolassa asuvan työllisen työvoiman määrä oli 19 898 ja alueella olevien työpaikkojen lu-
kumäärä vuonna 2018 oli 21 040, työpaikkaomanvaraisuuden ollessa 105 %.  
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Kuva 18. Kokkolan työpaikka- ja palvelualueet. 

3.1.2.4 Virkistys 

Suunnittelualueelle ei sijoitu varsinaisia virkistysalueita, kuitenkin eteläosan dyynin aluetta käytetään var-
sinkin talviaikaan virkistykseen. Samoin merenrannasta Ykspihlajan asuinalueen länsipuolelta pohjoisen 
suuntaan kulkeva epävirallinen maastopyöräilyreitti kulkee suunnittelualueen läpi edelleen Sannanrannan 
kautta Harrinniemeen. Santahaka-Harrinniemen ulkoilualueella on hiihtolatuja sekä retkeilyreittejä (mm. 
Vanhan Kallen kinttupolku). Suunnittelualueesta itään Hopeakivenlahdentien itäpuolella on ulkoilureittejä. 
KIP:n alueen pohjoispuolella Kaustarinlahden rannalla sijaitsee Rummelö- Harrbådan lintuvesialue ja luon-
topolku, jonka lähtöpaikka on Villa Elban nuorisokeskuksella. Luontopolun varrella sijaitsevat Harrbådan ja 
Rummelön kaksi lintutornia sekä lintujenkatselulava. Lisäksi suunittelualueen eteläpuolella Ykspihlajan alu-
eella on Potin venesatama ja uimaranta. 

Suunnittelualueen läheiset virkistysalueet, -reitit ja -paikat on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 19. Virkistysalueet ja -kohteet suunnittelualueen lähialueella. 

3.1.2.5 Liikenne 

 
Kuva 20. KIP:n alueen liikennöintiin liittyvä keskeinen liikenneverkko. Tieverkko mustalla ja rautatiet punaisella. 

Suunnittelualue osoitettu punaisena alueena. 
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Ajoneuvo-, kevyt- ja joukkoliikenne 

Suunnittelualueen pohjoisempi osa liittyy pääväylästöön valtatielle 8 ja edelleen valtatielle 13 Kemirantien 
ja Satamatien kautta. Myös eteläiseltä alueelta on pääsy rautatien yli Satamatielle. Ykspihlajan asutuksen 
pääväylänä toimii Satamakatu.  

KIP:n alueen tavaraliikenteessä käytetään myös rautateitä, mm. Kantasatamaan sekä syväsatamaan on 
yhteydet rautateitä pitkin. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee KIP:n pohjoisosaan kulkeva rata ja Yks-
pihlajan väliratapiha. Väliratapihaa käytetään raakapuun kuormaukseen. KIP:n alueella junia käytetään ma-
teriaalien, kuten rikasteiden ja kemikaalien, kuljetukseen.  

Kokkolan Satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama. Sataman kokonaistavaraliikennemäärä 
vuonna 2018 oli 7,3 milj. tonnia. Aluksia satamassa kävi vuonna 2018 yhteensä 603 kpl. Kokkolan Satamalla 
on käytössään kolme satamaa: Kantasatama, Hopeakiven satama ja Syväsatama. (Kokkolan Satama, 2018). 

KIP:n alueella työskentelee noin 2300 ihmistä ja suurin osa työmatkaliikenteestä tehdään henkilöautoilla. 
Joukkoliikenteen kehittäminen alueelle on tuotu osaksi Kokkolan strategista aluerakenneyleiskaavaa, jossa 
KIP:n alue on osoitettu joukkoliikenteen laajennusalueena. Nykytilassa joukkoliikenteen reitistöt ulottuvat 
lähimmillään Ykspihlajan alueelle. KIP:n alue on myös hyvin saavutettavissa kävellen tai pyöräillen. Kaupun-
ki edistää tavoitteellisesti pyöräilyreittejä pyöräilyn kehittämisohjelmaan perustuen. Pyöräilyväylän suun-
nittelu kaava-alueen itäreunaan on suunnitteluohjelmassa vuodella 2023. 

Liikennesuunnitelmat 

Suunnittelualueen liikenteellisiä oloja on käsitelty kolmen eri suunnitelman yhteydessä.  

• Hopeakivenlahdentien ja Satamatien liittymän eritasosuunnitelmassa vuonna 2012 (kuva 21) kier-

toliittymän ja Port Towerin liittymien välisellä alueella Satamatie ylittäisi rautatien. 

• Vuonna 2019 kaupunkisuunnittelu ja Väylävirasto ovat yhteistyössä tasoristeyssuunnittelun kautta 

tutkineet mahdollisuutta tehdä eritasojärjestelyjä entisen koulun ja Puuhatalon länsipuolelle. 

Suunnitelman toteuttaminen johtaisi kuitenkin kalliisiin ja monimutkaisiin järjestelyihin.  

• Kaupunkisuunnittelu on laatinut tiesuunnitelmaluonnoksen vuonna 2021 suojeltavan dyynin vierit-

se suunnitellusta tieyhteydestä (kuva 22). 

• Rautatien osalle olisi suunnitelmien mukaisesti tulossa kaksi eritasoristeystä (kuvat 23 ja 24).  

 

Kuva 21. Ote Hopeakivenlahdentien ja satamatien liittymän eritasosuunnitelmasta 2012. 
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Kuva 22. 

Kaupunkisuunnittelun 

laatima 

tiesuunnitelmaluonnos 

vuodelta 2021. 

Suojeltava dyyninalue 

esitettynä mustalla 

rajauksella. 

 

Kuva 23. Kokkolan 

strategisessa 

rakenneyleiskaavassa 

Ykspihlajan raiteen 

osalle esitetyt uudet 

eritasoristeykset. 

 

Kuva 24. Raiteen 

likimääräinen sijainti 

suunnittelualueella. 

3.1.2.6 Tekninen huolto 

Suunnittelualue on kunnallisteknisten verkostojen piirissä.  
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3.1.3 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kokkolan suurteollisuusalue 

Kokkolan suurteollisuusalue on saanut alkunsa 1940-luvulla. Valtionyhtiö Rikkihappo Oy (myöhemmin Ke-
mira) perusti Kokkolaan rikkihappo ja superfosfaattitehtaan alueelle. Toinen valtionyhtiö, Outokumpu pe-
rusti rikkitehtaan Kokkolaan vuonna 1962. Lisäksi alueelle rakennettiin 1960-luvulla voimalaitos, natrium-
sulfaattitehdas, kalsiumkloriditehdas, kobolttitehdas ja sinkkitehdas. Natriumsulfaattitehdas muutettiin 
kaliumsulfaattitehtaaksi 1970-luvulla ja 1980-luvulla alueella käynnistyi kaasutuotantoa ja hienokemikaali-
tehdas. Rehufosfaattia ja kalkkia alueella alettiin valmistaa 1990-luvulla. 2000-luvulla alueelle rakennettiin 
biovoimalaitos, happilaitos, hiilidioksiditehdas ja jokasään - satamaterminaali. Nykyään Kokkola Industrial 
Park (KIP) on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemi, jossa toimii useita 
kemian- ja metallien jalostusteollisuuden huippuyrityksiä. Alueelle on sijoittunut 19 teollisuuslaitosta (14 
tuotannollista yritystä) sekä noin 60 palveluyritystä tukemaan tuotantoyrityksien ydintoimintoja. 

Teollisuusalueen voimakas kasvu on keskittynyt pääasiassa suunnittelualueen ympäristöön, suunnittelualu-
eella toimiva voimalaitos on rakennettu 2000-luvun alussa ja Adolf Lahden hallirakennus 2020-luvulla. Suur-
teollisuusalueen voimakas kasvu on hyvin nähtävissä alla olevien peruskarttojen otteista. 

  

Kuva 25. Peruskartta vuodelta 1949. Kuva 26. Peruskartta vuodelta 2022. 
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Ykspihlaja 

Ykspihlajan sataman historia ulottuu aina 1700-luvulle, jolloin siellä toimi talvisatama. Satamatoiminta 
säännöllistyi 1820-luvulla, kun sinne johtava tie kunnostettiin ja Potin rannalta otettiin aluetta vientitava-
roiden varastoa varten. Sataman käyttö vilkastui edelleen 1870-luvulla, koska mm. höyrylaivaliikenne käyn-
nistyi Etelä-Suomeen ja Pietariin. Tämän seurauksena perustettiin Hotelli Hietala vuonna 1878, koska epä-
säännöllisen laivaliikenteen vuoksi tarvittiin matkustajille majoitustilat satamaan. Alueelle oli rakennettu 
1860-luvulta alkaen kauppiaitten huviloita ja sataman vilkastumisen myötä alueelle rakennettiin yhtä 
enemmän makasiineja ja muita satamalaitteita, ja vähitellen myös asuinrakennuksia. Kun liikenne jatkuvasti 
kasvoi, katsoi maistraatti tarpeelliseksi alueen kartoituksen ja asemakaavan laatimisen. Työn suoritti alikap-
teeni Maximov 1873. Kartan mukaan alueella oli kymmenkunta makasiinia ja muuta ulkorakennusta. Huvi-
loita oli kuusi, joista osa sijaitsi laiturin lähellä, osa Yxpilavikin eli Potin rannalla. Tervahovi oli sijoitettu Potin  

 

ja meren väliselle kannakselle. Suunni-
telmassa makasiinit sijoitettiin suoriin 
riveihin rannan suuntaisesti, kun taas 
huviloille osoitettiin paikka hieman 
etäämpää. Pysyvän asutuksen osalta 
ratkaiseva käänne oli Pohjanmaan ra-
dan Kokkolaan ulottuvan osuuden sekä 
Yksipihlajan sivuraiteen rakentaminen 
ja käyttöönotto 1885. Ykspihlajan taa-
jaman kehitys vuodesta 1949 tähän 
päivään on nähtävissä peruskarttaot-
teista. 

 

Kuva 27. Ykspihlajan satamasta vuonna 

1873 laadittu kartta /asemakaava. 

 

 

Hotelli Hietalan ohella Ykspihlajassa 
toimi myös hotelli "Hvalfisken". Kuvassa 
näkyy, että hiekkarannan vaikeakulkui-
suutta pyrittiin helpottamaan tekemällä 
kulkuväylät laudasta. Ainakin vuonna 
1880 rannalle kylvettiin myös ranta-
kauraa hiekkaa sitomaan.Conrad Sove-
liuksen akvarelli. K.H.Renlundin museo. 

 

Kuva 28. Hotelli Hvalfisken. Conrad 

Soveliuksen akvarelli.  
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Kuva 29. Peruskartta Ykspihlajasta vuodelta 1949 

 

Kuva 30. Peruskartta Ykspihlajasta vuodelta 1979. 
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Kuva 31. Peruskartta Ykspihlajasta vuodelta 2022. 

  

 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ra-

kennukset 

Metsäkadun varrella sijaitsevat Koulu 
(1920-luku) ja ent. Ykspihlajan lastenta-
lo (1930-luku) kuuluvat Ykspihlajan 
tärkeimpiin julkisiin rakennuksiin. 
Omalta osaltaan ne kertovat alueen 
kehityksestä eri vuosikymmeninä. Yks-
pihlajan koulun toiminta siirtyi väistöti-
loihin vuonna 2014 ja uusi kouluraken-
nus taajaman eteläosassa otettiin käyt-
töön keväällä 2021. Ent. Lastentalo 
toimii nykyisin Puuhatalon nimellä ja 
siellä on harrastetiloja asukkaiden käy-
tössä. Kumpaakin rakennusta on laa-
jennettu myöhempinä vuosikymmeninä 
(1950–60-l) ja rakennusten väliselle 
alueelle on rakennettu koulun talous-
rakennus. 

Kuva 32. Metsäkadun varren rakennukset. 

Ykspihlajan vanha koulu 

Ensimmäinen kaupungin omistama alakansakoulu perustettiin Ykspihlajaan vuonna 1909. Koulurakennuk-
sena toimi Hotelli Hietala vuodesta 1913 lähtien. Suunnittelualueen eteläosassa oleva vanha punatiilinen 
koulurakennus on rakennettu 1920-luvulla, ja sen on suunnitellut Kokkolan ensimmäinen kaupunginraken-
nusmestari Alvar Åkerman (1876–1940), joka suunnitteli virkatyössään ja sen ohella Kokkolaan lukuisia 
rakennuksia. 

Ykspihlajan koulu rakennettiin tiilestä vuonna 1926 Satamakadun ja Metsäkadun kulmaukseen. Se on klas-
sistinen tiilirakennus, jossa on yhtymäkohtia esimerkiksi tullipakkahuoneen rakennukseen. Kaksikerroksi-
sessa rakennuksessa on loiva aumakatto ja katolla pieniä lunetti-ikkunoita. Kerrokset on fasadissa erotettu 
toisistaan horisontaalisella kerroslistalla. Sisäänkäynnit on koristeltu päätykolmioaihein. Rakennuksessa on 
vahva 1920-luvun klassistisen rakennustaiteen leima. 

Alun perin koulu oli todennäköisesti mitoitettu 240 oppilaalle, mutta oppilasmäärien kasvaessa kouluun 
rakennettiin lisäsiipi 1954. Vuonna 1966 keittiö peruskorjattiin ja juhlasalia suurennettiin.  

Ykspihlajan lastentalo 

1930-luvun loppupuolella Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kokkolan osasto ryhtyi suunnittelemaan Yks-
pihlajan alueelle lastentarhaa eli nk. Lastentaloa naisten työssäkäynnin mahdollistamiseksi. Rakennus val-
mistui todennäköisesti vuonna 1938. Sota-aikana Lastentalo toimi sotasairaalana, rakennuksessa on toden-
näköisesti toiminut myös Suomen Punaisen Ristin lastensairaala. Myöhemmin rakennus on toiminut kun-
nallisena päiväkotina, jossa oli tilat äitiys- ja lastenneuvoalle ja kouluterveydenhoitajan vastaanotolle. Päi-
väkotitoiminta Lastentalossa lopetettiin 1980-luvulla, koska sen sijainti radan läheisyydessä katsottiin liian 
vaaralliseksi. 

Rakennuksen länsipäädyn myöhemmästä laajennuksesta huolimatta pääosin alkuperäisen ilmeensä säilyt-
tänyt, sekä arkkitehtoniselta asultaan harkittu ja viimeistelty rakennus. Rakennushistoriallisesti ja -
taiteellisesti arvokkaalla rakennuksella on lisäksi sosiaalihistoriallista todistusarvoa.  
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Kokkolan vanha asevarikko 

Suunnittelualueesta itään sijoittuu Kok-
kolan vanhan asevarikon alue, joka on 
kooltaan n. 78 hehtaaria. Alue on maas-
toltaan hyvin samankaltaista kuin ympä-
röivä metsäalue. Tyypiltään alue on 
pääosin mäntykangasta, jonka seassa 
kasvaa myös joitakin lehtipuita- ja pen-
saita. Koska alue on ollut pitkään puolus-
tusvoimien käytössä, se on aidattu kor-
kealla aidalla, eikä ole avoimessa käytös-
sä. Aitojen sisäpuolisella alueella sijait-
see noin 70 eri-ikäistä ja vaihtelevan 
kuntoista rakennusta, joista lähes kaikki 
ovat aikoinaan olleet puolustusvoimien 
varikon käytössä. Rakennusten välillä 
risteilee pääosin hiekkapintainen kapea 
tiestö, jonka vähemmän käytetyt osuu-
det ovat paikoin kasvaneet umpeen. Osa 
alueella sijainneista rakennuksista on 
purettu, mutta joidenkin niistä raken-
nuspaikat ovat yhä erotettavissa maas-
tosta. Lisäksi alueella on joitain muitakin 
suurempia aukeita, joita on aiemmin 
käytetty varikon sekä siellä asuneiden ja 
työskennelleiden erilaisissa toiminnois-
sa.  

 

Sodan aikana asevarikko on ollut huo-
mattavasti laajempi. Aidatulla alueella 
rakennukset ja tieverkosto ovat säily-
neet. Aidatun alueen ulkopuolella ra-
kennuskantaa ei enää ole, mutta tiever-
kosto on edelleen nähtävissä ja se on 
nykyisin virkistyskäytössä. Peruskartta 
otteet vuosilta 1949 ja 2022 kertovat 
alueen historiasta ja muutoksesta suh-
teessa nykypäivään. 
 

 

Ylhäällä kuva 33. Alueen pohjakartta 

vuodelta 1949. 

 

Kuva alhaalla 34. Alueen pohjakartta 

vuodelta 2022. 
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3.1.4 Muinaisjäännökset 

 

Suunnittelualueella ei ole muinaisjäännöksiä. Alu-
etta lähimpänä olevat muinaisjäännökset ovat 
historiallisen ajan (1900-luku) teollisuuskohteita 
Potin lahdelle johtavan kanavan rantavedessä ja 
Sahaniemen etelärannalla. 

Sahaniemi 1; Tunnus 1000031965 
Sahaniemi 2; Tunnus 1000031967 
 
Kuva 35. Muinaisjäännöskohteet Potin rannalla 

suunnittelualueen ulkopuolella. 

3.1.5 Ympäristöhäiriöt 

Suunnittelualueella keskeisimmät ympäristöhäiriölähteet ovat lähialueen teollisuus- ja satamatoiminta 
ilmapäästöineen ja meluineen, raideliikenne meluineen ja tärinöineen sekä KIP:n alueen liikenne meluineen 
ja ilmapäästöineen. Teollisesta toiminnasta aiheutuvat päästöt leviävät ympäristöön ja suunnittelualueelle 
ilmateitse laskeuman myötä. KIP:n alueen pitkän toiminnallisen historian myötä haitta-aineiden leviäminen 
näkyy pitoisuuksina niin maaperässä, pohjavedessä kuin pintavesissä. Teollisuusalueen ilmapäästöjä tark-
kaillaan jatkuvasti. Teollisuuden ja liikenteen Ilmapäästöjen leviämistä ja vaikutuksia seurataan mm. bioin-
dikaattori- ja hajapäästöselvityksin. Lisäksi Ykspihlajan ilmanlaatua mitataan jatkuvatoimisesti. 

Suunnittelualueen metsäisillä alueilla on tehty maaperätutkimuksia. Näytteistä analysoitiin ns. PIMA-
metallit: arseeni, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki, antimoni, elohopea, kadmium, koboltti ja vanadiini. 
Maaperän haitta-ainepitoisuudet alittivat pääosin PIMA-asetuksen (Vna 214/2007) mukaiset kynnys- ja 
ohjearvot tutkituissa näytteissä. Selvityksen perusteella suunnittelualueen maaperän nykytila edustaa lähes 
luonnontilaista maaperää, eikä alueella ole sellaisia merkkejä maaperän pilaantumisesta, joilla olisi vaiku-
tuksia alueen maankäyttöön. 

Pohjaveden laatua tarkkaillaan Patamäen pohjavesialueen yhteistarkkailussa. Suunnittelualueella sijaitse-
vien pohjavesiputkien (4 kpl) perusteella paikoin pohjavedessä sähkönjohtavuus, ammoniumtyppi-, sulfaat-
ti- ja sinkkipitoisuudet ovat olleet varsin korkeat, ylittäen ympäristölaatunormit vuosittain. Pohjaveden 
laadussa voidaan arvioida näkyvän alueen ajallisesti pitkä teollinen toiminta mm. ilmapäästöjen kautta. 

Suunnittelualueen pintavesien laatua ei ole säännöllisesti seurattu. Vuonna 2020 on tutkittu näytteet suun-
nittelualueelta Pottiin johtavasta ojasta, jonne suunnittelualueen valumavedet päätyvät. Pintavesinäytteis-
sä sähkönjohtavuus oli koholla (22,4 ja 25 mS/m), mikä viittaa korkeaan suolapitoisuuteen. Vesinäytteissä 
kalsium, kalium, magnesium ja natriumpitoisuudet olivat koholla. Sähkönjohtavuus korreloi suolapitoisuuk-
sien kanssa. Veden pH oli näytteissä 4,82 ja 4,87, mikä viittaa varsin happamaan pintaveteen. Ojasta otettu-
jen vesinäytteiden rautapitoisuudet (13 600 ja 16 100 µg/l) olivat huomattavan korkeita. Sisävesien tyypilli-
nen rautapitoisuus vaihtelee välillä 500–1000 µg/l. Ojan mangaanipitoisuudet olivat 271 ja 272 µg/l. On 
todennäköistä, että ojaan purkautuu myös pohjavettä. Patamäen pohjavesi on rauta- ja mangaanipitoista. 
Tutkimusten yhteydessä ojan pohjalla oli punaruskeaa sakkaa. Sakka on todennäköisesti rautasakkaa, jota 
syntyy erityisesti hapettomassa tilassa olevan pohjaveden purkautuessa maan alta. Rautapitoiseen veteen 
kertyy rautaa hapettavia rautabakteereja. Pohjaveden mukana ojastoon tuleva rauta on lähtökohtaisesti 
ympäristölle vaaratonta. Alueen pitkä teollinen toiminta arvioidaan näkyvän myös osittain pintavesien laa-
dussa mm. ilmapäästöjen kautta. 

Teollisuus- ja satamatoiminta sekä rata- ja tieliikenne aiheuttavat melua suurteollisuusalueella ja sen ympä-
ristössä. Melutasoa seurataan alueella tehtävin säännöllisin melumittauksin. Melun leviäminen päästöläh-
teiltä huomioidaan myös teollisuuslaitosten ympäristöluvissa ja alueen asemakaavoituksessa melumallin-
nuksin. 
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3.2 MAANOMISTUS 

 

Suunnittelualueella pääosan alueesta 
omistaa Kokkolan kaupunki ja Kokko-
lan energia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 36. Maanomistus suunnitelualueella 

ja sen ympäristössä. 

3.3 SUUNNITTELUTILANNE 

3.3.1 Keski-Pohjanmaan maakuntakaava 

Kokkolan kaupunki kuuluu Keski-Pohjanmaan 
maakuntaan ja alueella on voimassa Kes-
ki-Pohjanmaan maakuntakaava. Maakuntakaa-
voitus Keski-Pohjanmaalla on edennyt vaiheit-
tain siten, että ensimmäinen vaihekaava vah-
vistettiin ympäristöministeriössä 24.10.2003, 
toinen 29.11.2007, kolmas 8.2.2012 sekä neljäs 
22.6.2016. Viides maakuntakaava on saanut 
lainvoiman 3.1.2022. 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitet-
tu ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teolli-
suustoimintojen alueeksi (TT), logistiikka-
alueeksi (lo) T/kem alueen sisällä  ja satama-
alueeksi (LS). Ykspihlajan rata on osoitettu pa-
rannettavana rataosuus ja liikennepaikka -
merkinnällä. Alueen itäpuolelle sijoittuu tärkeä 
tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue 
(pv). 

 
 

  

Kuva 37. Ote vahvistettujen vaihemaakuntakaavojen 

yhdistelmästä. 
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3.3.2 Yleiskaava 

3.3.2.1 Strateginen aluerakenneyleiskaava 2040 

Strateginen aluerakenneyleiskaava 2040 on koko kunnan kattava yleispiirteinen maankäytönsuunnitelma, 
joka on laadittu oikeusvaikutteisena. Aluerakenneyleiskaavan esitystapa poikkeaa perinteisestä yleiskaavas-
ta ja kaavassa alueidenkäyttövarauksia tarkastellaan strategisella, yleispiirteisellä tasolla avainteemoittain. 
Strateginen aluerakenneyleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.3.2022. 

Strateginen aluerakenneyleiskaava ei korvaa alueellaan olevia oikeusvaikutteisia yleiskaavoja annettuun 
kaavamääräykseen perustuen. 

Liikenne avainteemassa suunnittelualueen lounaisosa on osoitettu satamaksi, jota kehitetään niin, että 
satama säilyttää statuksen Suomen suurimpana irtotavara- eli bulkkisatamana, Suomen suurimpana transi-
toliikennesatamana sekä vähintään 3. suurimpana yleissatamana. 

Kaksoisraide Kokkola-Ykspihlaja-merkinnällä on osoitettu yhteysväli Kokkola–Ykspihlaja siihen liittyvine 
eritasotarpeineen. Kehittämistoimien ensisijainen tavoite on Kokkola–Ykspihlaja –rataosan välityskyvyn 
parantaminen. Kehittämistoimiin liittyy keskeisesti eritasojen toteuttaminen, joilla parannetaan liikenne-
turvallisuutta ja sujuvoitetaan muuta liikennettä. Rataosaan liittyvät eritasotarpeet suunnittelualueella tai 
sen välittömässä läheisyydessä: 

• Satamatien ja Ykspihlajan ratapihan eritaso (kiireellisyysluokka2) 

• Sataman alikulku / Metsäkatu (kiireellisyysluokka2) 

 
 

Kuva 38. Liikenne avainteema, laiva- ja veneliikenne. 

Satama-alue punaisella rajauksella 

 

Kuva 39. Liikenne avainteema, raideliikenne. Kaksoisraide 

Kokkola-Ykspihlaja punaisella katkoviivalla ja uudet 

eritasoristeykset punaisella neliöllä. 
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Työpaikka-alueet avainteemassa pääosa suunnittelualueesta on 
osoitettu KIP:n alueeksi, jota kehitetään suurteollisuuden monipuo-
lisena toimintaympäristönä, jossa toimii korkeatasoinen teollinen 
infrastruktuuri ja palvelutarjonta. Sekundääritoimintoina alueella 
kehitetään suurteollisuutta tukevia palveluja, muita logistisia toi-
mintoja sekä alueen oman prosessijätteen sijoittamismahdollisuuk-
sia. Kaavoituksessa ja muussa maankäytössä mahdollistetaan myös 
uusien toimintojen sijoittuminen, ympäristönäkökohdat sekä lähi-
alueen asukkaiden elinympäristö huomioiden. Alueen itäosaa kehi-
tetään pohjavesialueen asettamin rajoituksin. 

Kuva 40. Työpaikka-alueet avainteema. KIP:n alue harmaalla rajauksella. 
 

 

3.3.2.2 Suurteollisuusalueen osayleiskaava 

Suunnittelualueen pohjoisosa sijoittuu oikeusvaikut-
teisen suurteollisuusalueen osayleiskaavan alueelle 
(vahv. 6.12.1995), jossa suunnittelualue on osoitettu 
teollisuus- ja varastoalueeksi (T) sekä ympäristöhäi-
riöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueeksi (TY), 
rautatieliikenteen alueeksi (LR) ja katualueeksi. Li-
säksi alueen reunassa kulkee suurjännitelinja. 

 

 

 

Kuva 41. Ote suurteollisuusalueen osayleiskaavasta. 

Suunnittelualueen likimääräinen rajaus punaisella. 

  

3.3.2.3 Kokkolan yleiskaava 2010 

 

Pieneltä osin suunnittelualueen eteläosassa on 
13.1.1992 hyväksytty oikeusvaikutukseton Kok-
kolan yleiskaava 2010, jossa suunnittelualue on 
selvitysaluetta (ES), rautatiealuetta (LR) ja vesi-
liikenteen aluetta (LV).  

 

 

Kuva 42. Ote oikeusvaikutuksettomasta Kokkolan 

yleiskaava 2010:stä. Suunnittelualueen likimääräinen 

rajaus punaisella. 
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3.3.3 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa useita asemakaavoja: 

- Hyväksytty 28.2.1989, osoitettu katualuetta.  

- Hyväksytty 30.11.1994, osoitettu katualuetta. 

- Hyväksytty 12.5.2003, osoitettu teollisuusrakennusten 

korttelialuetta, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, 

vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan lai-

toksen (T/kem).  

- Hyväksytty 30.8.2010, osoitettu teollisuus- ja varastora-

kennusten sekä logistiikkatoimintojen korttelialuetta 

(T/log), rautatiealuetta (LR), suojaviheraluetta (EV) ja 

energiahuollon korttelialuetta (EN).  

- Hyväksytty 29.9.2014, osoitettu energiahuollon kortte-

lialuetta (EN) ja katualuetta. 

Kuva 43. Ote asemakaavayhdistelmästä. Suunnittelualueen 

likimääräinen rajaus on osoitettu punaisella. 

 

3.3.4 Rakennusjärjestys 

Kokkolan kaupungissa on voimassa 1.7.2020 voimaan tullut rakennusjärjestys.  

3.3.5 Pohjakartta 

Kaavatyössä käytetään Maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset täyttävää hyväksyttyä pohjakart-
taa. 

4 SELVITYKSET  

4.1 AIEMMIN LAADITUT SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT 
Luettelo suunnitteluun vaikuttavista aiemmin laadituista selvityksistä: 

• Maakunta- ja yleiskaavat 
• Kokkolan kaupungin meluselvitys 2014 ja ennuste vuodelle 2030, WSP Finland, 2014 
• Dyynikompensaatio-selvitys 29.12.2020, Envineer Oy; liite 7. 

Envineer Oy on laatinut vuonna 2020 kompensaatioselvityksen Kokkolan kaupungin suurteollisuus-
alueella, Kemirantien varressa, sijaitsevan suojellun dyynialueen kaavamerkinnän purkamisen eko-
logisista perusteista. Kompensaation tavoitteena on esittää suojelun purkamisen seurauksena ih-
mistoiminnasta luonnon monimuotoisuudelle korvaava alue heikennyksen välttämiseksi. 

Selvityksen mukaan nykyisessä asemakaavassa suojelluksi osoitetulla dyynimuodostumalla ei ole 
erityisiä luonnonarvoja ja kohteen luonnontilaisuus on arvioitu korkeintaan välttäväksi. Potentiaa-
liseksi kompensaatiokohteeksi esitetään kohteen luonnonarvojen ja luonnontilan perusteella Yks-
pihlajan vanhan koulun läheisyydessä sijaitsevaa dyynimuodostumaa. Selvityksen mukaan esittä-
mällä kyseinen dyynimuodostuma kompensaatiokohteeksi, saavutetaan luontotyypin suojelun osal-
ta suotuisampi taso, kuin mikä nykyisellä suojelukohteella saavutetaan.  

4.2 KAAVAPROSESSIN AIKANA LAADITUT SUUNNITELMAT 

4.2.1 Luontoselvitys 

Suunnittelualueen ja sen ympäristössä tehtiin luontoselvitys vuoden 2022 aikana asemakaavan muutosta ja 
laajennusta varten. Alueella tehtiin maastokartoituksia seuraavista ryhmistä: 

• Linnusto 7.6. ja 16.7.2022: kartoituslaskenta ja pistelaskenta 
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• Lepakot 28.7.-29.7.2022 

• Kasvillisuus- ja luontotyypit 28.7.2022. 

Lisäksi hyödynnettiin alueella aiempina vuosina tehtyjä luontoselvityksiä. Alueen uhanalaisten, silmälläpi-
dettävien ja puutteellisesti tunnettujen lajien havainnoista tehtiin aineistopyyntö Suomen lajitietokeskuk-
selle. Aineiston perusteella selvitysalueella ei ole rajauksen mukaisia lajeja. 

Alueen linnusto on tyypillistä lajistoa mäntypuuvaltaiselle alueelle. Selvityksessä havaittiin yksi uhanalainen 
laji (EN), tervapääsky, joka todennäköisesti pesii lähellä selvitysaluetta esim. suurteollisuusalueen korkeissa 
rakennuksissa. Lisäksi selvitysalueella havaittiin kaksi västäräkkiparia, joiden uhanalaisuusluokitus on silmäl-
läpidettävä (NT). 

Suunnittelualueen itäpuolella havaittiin kolme pohjanlepakkoa. Eteläisimmällä alueella on tehty havaintoja 
pohjanlepakosta myös aiempina vuosina. Havaitut pohjanlepakot olivat kulkureitillään aukeiden ja teiden 
yläpuolella. Havaintojen lähiympäristöt luokitellaan luokkaan III, muu lepakoiden käyttämä alue. Alueella 
on paljon rakennuksia, jotka voivat olla potentiaalisia lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, mutta 
niistä ei selvityksen yhteydessä tehty lepakkohavaintoja. Pohjanlepakko on luontodirektiivin IV-liitteen laji.  

Luontotyyppien osalta suunnittelualueella ei ole suojelullisesti arvokkaita kohteita. Alue kuuluu Keskibore-
aaliseen Pohjanmaan (3a) metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen. Metsät ovat metsätalouskäytössä ja sisältävät 
kuivaa, kuivahkoa ja tuoretta kangasta. Luonnontilaisuudeltaan alue on voimakkaasti muuttunut. Alueella ei 
ole suojelullisesti arvokkaita metsäkuvioita, joilla olisi vanhaa tai eri-ikäisrakenteista puustoa sekä merkittä-
vissä määrin lahopuuta. Selvitysalueen metsätyyppikuviot:  

• Tuoreen kankaan puolukka-mustikkatyyppi (VMT) 

• Kuivahkon kankaan variksenmarja-puolukkatyyppi (EVT) 

• Kuivan kankaan variksenmarja-kanervatyyppi (ECT) (Voimakkaasti muuttuneet) 

Lisäksi alueella on maankohoamisrannikon metsien kehityssarjaan kuuluvaa hiekkapohjaista monin paikoin 
mäntyvaltaista primäärisukkessiometsää.  

Maankohoamisrannikon metsien kehityssarja -niminen luontotyyppiyhdistelmä sisältää merestä paljastu-
van maan luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset kasvittumisen vaiheet rannan pensastoista erilaisten 
metsien sukkessiovaiheiden kautta kangasmetsäksi. Kyseinen luontotyyppi kuuluu vuoden 2018 luonto-
tyyppien uhanalaisluokituksen mukaan erittäin uhanalaisiin (EN) luontotyyppeihin. Alueen luontotyypin 
luonnontilaisuus on kuitenkin heikko, koska alueella tapahtuva ihmistoiminta on vaikuttanut luontotyyppiin 
useiden vuosikymmenten ajan. 

Selvitysalueella sijaitsee kaksi erillistä dyyniä. Alueen dyynit kuuluvat metsäiset dyynit -nimiseen LuTU-
luokittelun mukaiseen luontotyyppiin, jonka uhanalaisuus on vaarantunut (VU). Rannikon kuivan kankaan 
koivikot ovat uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäviä (NT) ja rannikon tuoreen kankaan koivikot vaarantunei-
ta (VU). Alueen dyynit ovat ihmistoiminnan vaikutuksen alaisia.  

Alueen luontotyypit katsotaan niin pitkälle muuntuneiksi, ettei niiden uhanalaisuuden tarkastelu ole miele-
kästä. Luonnonsuojelulain suojaamia luontotyyppejä alueella ei esiinny. 

Luontoselvitys liitteenä 2. 
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4.2.2 Hulevesisuunnitelma 

 

Envineer Oy on laatinut tarkastelualueelle asema-
kaavatasoisen hulevesisuunnitelman syksyllä 2022. 
Selvityksessä mitoitussateena on käytetty kerran 
10 vuodessa toistuvaa 10 min kestävää rankkasa-
detta (216 l/s/ha) ja keskimäärin valumakertoime-
na 0,8. Tarkastelualue on jaettu viiteen valuma-
alueeseen. Kaava-alueelta tulevia hulevesiä syntyy 
mitoitussateella yhteensä noin. 11,4 m3/s. Noin 
puolet hulevesistä on katolta tulevaa vettä.  

Hulevedet tullaan johtamaan viivytyksen kautta 
KIP-Infran hule- ja prosessivesin viemäriverkos-
toon. Viivytysalueita varataan tarkastelualueen 
reunoille, sekä vesien purkukohtiin. Viivytysaluei-
den mitoituksena on käytetty 1,5 m3/100m2. Täl-
löin hulevesialtaiden yhteistilavuudeksi tulee n. 
9800 m3. Altaiden tilavuuksissa on varauduttu sii-
hen, että kaikki mitoittavan rankkasateen aikana 
syntyvät hulevedet mahtuvat kokonaisuudessaan 
altaisiin. Viivytysaltaiden tilavarauksissa on huomi-
oitu myös onnettomuustilanteessa mahdollisesti 
aiheutuvat sammutusvedet. Onnettomuustilan-
teessa syntyvät sammutusvedet johdetaan huleve-
sialtaista erillisiin, sulkuventtiilein varusteluihin, 
sammutusvesialtaisiin, jonka jälkeen ne voidaan 
hallitusti käsitellä, imeä imuautoihin tai johtaa vie-
märiverkostoon.  

Kuva 44. Ote hulevesisuunnitelmasta. 

Osa altaisiin kierrätettävistä vesistä imeytetään paikan päällä, osa johdetaan KIP-Infran hule- ja prosessive-
sien viemäriverkostoon. Viivytysaltaista vedet johdetaan viemäriverkostoon purkuputkilla, jotka mitoite-
taan ottaen huomioon KIP-infran viemäriverkoston kapasiteetti. Suunnittelualueen itäreunaan sijoitettu 
hulevesiviemäri on suunniteltu siten, että se kiertää alueella olevan kalliopaljastuman, jolloin putkelle ei 
tarvitse louhia kaivantoa. Valuma-alueiden 2, 4 ja 5 vedet johdetaan pumppaamalla viemäriverkostoon. 
Myös hulevesipumppaamon mitoituksessa on otettava huomioon viemäriverkoston kapasiteetti.  Huleve-
sialtaiden purkuputkiin asennetaan sulkukaivot mahdollisten häiriötilanteiden varalle. 

Pysäköintipaikkojen ja rekkojen lastaus-/-purkupaikkojen hulevedet käsitellään lietteen ja öljynerottimissa 
ennen johtamista viivytysaltaisiin/kosteikkoihin. Tonttien pihasuunnittelussa tulisi huomioida, että pintava-
lumisvedet johdettaisiin toteutettavien viheralueiden läpi, jotka viivyttävät hulevesien kulkua. Kasvualus-
toihin on mahdollista lisätä biohiiltä tai hiekkaa, jotka vähentävät hulevesien epäpuhtauksia sekä niiden 
ravintopitoisuuksia. 

Hulevesiselvitys on liitteenä 3. 

4.2.3 Tärinäselvitys 

Envineer Oy on laatinut suunnittelualuetta koskevan tärinäkartoituksen syksyllä 2022 arvioimalla raidelii-
kenteen tärinävaikutusten suuruutta suunnittelualueella. Tärinäkartoitus on tehty puoliempiirisillä lasken-
takaavoilla, joiden lähtötietoina on käytetty alueen juna- ja maaperätietoja. Laskentatulosten perusteella 
suunnittelualue on rajattu ja luokiteltu kolmeen vyöhykkeeseen, joiden perusteella voidaan arvioida suun-
nittelualueen soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin. Tärinäkartoituksen tavoitteena on ollut niiden alueiden 
tunnistaminen, joilla voi jatkosuunnittelun yhteydessä olla tarpeen tehdä tärinämittauksia tai tärinän vai-
mentamiseen liittyviä toimenpiteitä mm. maa-alueisiin, rakenteisiin ja laitteisiin liittyen.  
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Raideliikenteen aiheuttaman tärinän syntymiseen vaikuttavat pääosin junakalusto, ratarakenne sekä radan 
kunto ja alueen maaperäolosuhteet. Maaperäolosuhteet vaikuttavat värähtelyn leviämisen lisäksi myös 
ympäristöön välittyvän värähtelyn taajuuteen. (Törnqvist & Talja 2006, Törnqvist & Talja 2014)  

Suunnittelualue sijaitsee Kokkola-Ykspihlaja-rataosan Ykspihlaja tavara- ja Ykspihlaja väliratapiha -
ratapihojen vieressä. Ratapihoilla suurin sallittu akselipaino on 22,5 tonnia ja maksiminopeus 35 km/h. 
(Väylävirasto 2022) Laskelmissa on käytetty radan suurinta mahdollista junapainoa ja tämän tarkasteltavan 
junan suurinta mahdollista nopeutta. Tarkasteltavana junatyyppinä on käytetty rautapellettejä kuljettavaa 
tavarajunaa. Kokonaismassaltaan suurimman tavarajunan paino täyden kuorman kanssa on noin 5 400 
tonnia, ja tavarajunan pituus on noin 875 m.   

Tärinän leviäminen maaperässä on merkittävintä pehmeissä ja vesipitoisissa maalajeissa, kuten savessa, 
siltissä, liejuissa ja turpeessa. Lisäksi tärinä leviää merkittävästi myös vedellä kyllästyneillä, löyhillä hiekka-
alueilla. Tärinän kannalta olennaisia maaparametreja ovatkin maalajin ja rakeisuuden lisäksi maan ja maa-
kerrosten tiiveys ja lujuus sekä vesipitoisuus. (Törnqvist & Talja 2006, Törnqvist & Talja 2014)  

Lähtötietojen perusteella arvioitujen maaperäolosuhteiden perusteella määräävänä tärinää johtavana maa-
lajina on laskelmissa käytetty löyhää, hienoa hiekkaa. Pohjavedenpinta on Ykspihlaja väliratapiha -radan 
vieressä alle 1,5 m syvyydellä maanpinnasta ja Ykspihlaja tavara -radan vieressä 1,5…3,0 m syvyydellä 
maanpinnasta, joten maakerrokset on oletettu veden kyllästämiksi.  

Laskennan tuloksena suunnittelualueelle on määritetty kolme tärinävyöhykettä:  

• V-vyöhykkeellä tärinä voi aiheuttaa vahinkoriskin rakenteille tai rakennuksille.   

• H-vyöhykkeellä tärinä voi olla selkeästi havaittavissa, mutta hyväkuntoisiin tai tavanomaisiin raken-

nuksiin ei yleensä aiheudu käyttökelpoisuutta haittaavia vaurioita. Tärinä voi kuitenkin rajoittaa 

toimintaa, erityisesti jos vyöhykkeelle suunnitellaan tärinälle herkkiä toimintoja, kuten tärinäherk-

kiä laitteita.   

• E-vyöhykkeellä tärinä ei aiheuta normaalikuntoisten rakenteiden vaurioitumista, mutta voi olla ha-

vaittavissa ja huomioitava suunnittelussa, mikäli alueella tärinälle herkkiä toimintoja tai laitteita.    
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Tärinäkartoituksen tulosten perus-
teella kaavamerkinnän T/kem mu-
kaisen vaarallisia kemikaaleja kä-
sittelevän ja varastoivan laitoksen 
sijoittaminen suunnittelualueelle 
on mahdollista. Tärinäkartoituk-
seen liittyy epävarmuustekijöitä, 
sillä selvitys on tehty asemakaa-
vamuutoksen yhteydessä saatavilla 
olleiden tietojen pohjalta.  Alueelta 
on ollut saatavilla hyvin rajallisesti 
pohjatutkimustietoja, joten pohja-
olosuhteiden tarkennettua tulee 
alueelta tarvittaessa tehdä jatko-
suunnittelun yhteydessä (käytän-
nössä erillisen YVA – menettelyn) 
tarkentavia tärinäkartoituksia 
ja/tai tärinämittauksia.  

Tärinäkartoituksen tulokset on 
esitetty kartalla viereisessä kuvas-
sa ja tärinäselvitys on liitteenä 4.   

 

 

Kuva 45. Tärinäkartoituksen tulokset. 

Alueen rajaus esitetty vihreällä. 

4.2.4 Meluselvitys 

Meluselvitys perustuu asemakaavan muutosalueen melumallinnukseen. Mallinnuksissa huomioitiin KIP:n 
alueen eri laitosten melupäästöt, auto- ja junaliikenteen, puunlastaustoiminnan sekä suunnittelualueen 
toimintojen melupäästöt. Seuraavissa kuvissa on esitetty mallinnetut melutasot eri tilanteille.  

Ympäristömelun ohjearvoja (993/1992) sovelletaan maankäytön, rakentamisen ja liikenteen suunnittelussa 
sekä rakentamisen lupamenettelyissä ja ympäristölupaharkinnassa. Melutasojen ohjearvot on annettu erik-
seen päiväaikaiselle (klo 07–22) 55 dBA ja yöaikaiselle (klo 22–07) 50 dBA keskiäänitasolle. Melutasot eivät 
ylitä päivä- tai yöaikaisia ympäristömelun ohjearvoja Satamatien eteläpuolen asuinalueella millään mallin-
nustilanteella.  

Meluselvitys on liitteenä 5. 
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Kuva 46. Kaavamuutoksen mukaisen toiminnan 

aiheuttama päiväaikainen melu. 

Kuva 47. Kaavamuutoksen mukaisen toiminnan sekä 

auto- ja raideliikenteen aiheuttama päiväaikainen melu 

ilman meluvalleja. 

 

 

Kuva 48. Kaavamuutoksen mukaisen toiminnan sekä 

auto- ja raideliikenteen aiheuttama päiväaikainen melu, 

kun suojana on meluvallit. 

 

4.2.5  Suuronnettomuusselvitys 

Envineer Oy on laatinut KIP-itäisen asemakaavoitusta tukevan suuronnettomuusselvityksen syksyllä 2022 
(liite 7). Selvityksessä on huomioitu Maankäyttö- ja rakennuslain antamat lähtökohdat terveellisen ja turval-
lisen elinympäristön aikaansaamiseksi sekä kemikaaliturvallisuuslaissa (390/2005) ja -asetuksessa 
(856/2012) esitetyt vaatimukset (Tukesin opas ”Tuotantolaitosten sijoittaminen”). Ympäristön haavoittu-
vuutta on selvityksessä analysoitu terveysvaikutusten, ympäristövaikutusten ja infrastruktuuriin kohdistu-
vien vaikutusten osalta. Laitoksen sijoittumisen arviointiin liittyen onnettomuuksien tarkasteltavat vaiku-
tustavat selvityksessä ovat lämpösäteily, painevaikutukset sekä kemikaalien aiheuttama terveys- ja ympä-
ristövaara. Lisäksi suuronnettomuusselvityksessä on huomioitu suunnittelualueen ulkopuoliset riskit ja tuo-
tu esille asemakaavan toteuttamisesta seuraavat ympäristön maankäyttöön kohdistuvat rajoitteet. 
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Ympäristön lähimpinä terveysvaikutuksille herkkinä kohteina on tunnistettu suunnittelualueen ympäristöön 
sijoittuvat seuraavat kohteet: 

• Ykspihlajan koulu, päiväkoti ja esiopetus n. 1,2 km etäisyydellä 

• Keski-Pohjanmaan keskussairaala n. 2,4 km etäisyydellä 

• Kokkolan terveyskeskus – Soite n. 2,4 km etäisyydellä 

Seuraavassa kuvassa on esitetty lähimpien herkkien kohteiden sijoittuminen suhteessa tarkastelualuee-
seen.  

 
Kuva 49. Suunnittelualuetta lähimmät herkät kohteet. 

Tarkastelualue sijoittuu noin 4 km etäisyydelle Kokkolan keskustasta. Tarkastelualueen eteläpuolella, suun-
nittelualueen rajalla sijaitsee kolme asuinrakennusta. Lisäksi 1 km säteellä T/kem tarkastelualueesta sijait-
see yli 400 asuinrakennusta. Asutus sijoittuu suunnittelualueen eteläpuoleiselle asuinalueelle Ykspihlajaan. 
Tarkastelualueen läheisyydessä ei sijaitse lomarakennuksia. Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat etelässä 
noin 1,7 km etäisyydellä.  

Tarkastelualue sijaitsee Kokkolan suurteollisuusalueella. Kokkolan suurteollisuusalueelle sijoittuu 19 teolli-
suuslaitosta ja 60 palveluyritystä, jotka yhdessä työllistävät noin 2 300 henkilöä. T/kem kaavamerkinnän 
alueelle sijoittuu Kokkolan Energia Oy:n voimalaitoslaitos sekä varastohalleja ja -kenttiä. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty suunnittelualuetta lähimmät asuin- ja lomarakennukset, työpaikkakohteet 
sekä taajamat. 
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Kuva 50. Suunnittelualuetta lähimmät asuin- ja lomarakennukset, työpaikkakohteet sekä taajamat. 

Ympäristön herkkyyttä on lisäksi analysoitu selvityksessä infrastruktuuriin, ympäristöön, pinta- ja 
pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten osalta. Suunnittelualuetta ympäröivän infrastruktuurin osalta 
suuronnettomuusvaikutusten arvioinnissa on huomioitu aluetta idässä rajaava Kokkola-Ykspihlaja välinen 
rautatie. Lisäksi on huomioitu suunnittelualueen laidalla kulkeva Satamatien sekä Kemirantien suuntaisesti 
kulkeva voimalinja ja kaksi suunnittelualueen läpi, Kokkolan voiman alueelle, kulkevaa voimalinjaa. 

Tarkastelualuetta lähimmät virkistysalueet ovat tarkastelualueen eteläpuolella noin 500 metrin etäisyydellä 
sijaitseva Ykspihlajan urheilukenttä ja reilun 500 metrin päässä sijaitseva Ilmarisen leikkipuisto. Luonnon-
suojelualueiden osalta selvityksessä on huomioitu lähin noin 2 km suunnittelualueesta koilliseen sijoittuva 
Rummelön-Harrbådan Natura 2000 -alue (FI1000003). 

Tarkastelualueen pintavedet virtaavat suunnittelualueen kaakkoisosassa sijaitsevan syvän avo-ojan kautta 
Ykspihlajan Pottiin. Alueella ei sijaitse muita avo-ojia eikä pohjavesilammikoita. Tarkastelualueen itäpuolella 
sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeä 1-luokan pohjavesialue Patamäki (1027251). Pohjavesialueella on 
yhteensä kolme vedenottamoa; Patamäki, Saarikangas ja Galgåsen, joista tällä hetkellä käytössä on pääosin 
vain Patamäen ottamo. Pohjaveden virtaussuunta alueella on länteen, kohti merta, poispäin Patamäen 
pohjavesialueesta.  

Tarkastelualuetta lähin valtakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön alue on Sannanranta, 
joka sijaitsee noin 2 km koilliseen. Tarkastelualueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä. Lähimmät kulttuuripe-
rinnöllisesti arvokkaat kohteet sijoittuvat noin kilometrin etäisyydelle tarkastelualueesta lounaaseen.  
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Kuva 51 . Suunnittelualuetta lähimmät suojelualueet, kulttuurihistorialliset kohteet sekä pohjavesialueet. 

Tuotantolaitosten sijoituksessa on otettava huomioon laitoksessa mahdollisesti tapahtuvien onnettomuus-
riskien vaikutukset ympäristössä sekä näiden onnettomuusriskien ajallinen kehittyminen. Huomioon tulee 
ottaa myös tuotantolaitoksessa käytössä olevat järjestelmät tai tekniset tekijät ja laitteet onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Onnettomuusriskien yhteydessä tarkasteltavia vaikutustapoja ovat läm-
pösäteily, painevaikutukset sekä kemikaalien aiheuttama terveys- ja ympäristövaara ja keskeisiä suuronnet-
tomuusvaaraa aiheuttavia onnettomuustilanteita ovat räjähdykset, tulipalot, kaasuvuodot ja suuret liuos-
vuodot. Selvityksessä on huomioitu myös ympäristöön kohdistuvat vaikutukset yleisimmissä häiriötilanteis-
sa. 

Merkittävimmät tarkastelualueen ulkopuoliset riskit muodostuvat sen läheisyydessä sijaitsevista suuron-
nettomuusvaaraa aiheuttavista laitoksista sekä suunnittelualuetta sivuvavan rautatien ja tiestön vaarallis-
ten aineiden kuljetuksista (VAK-kuljetus). Tarkastelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee useita suur-
onnettomuusvaaraa aiheuttavia, Seveso III-direktiivin mukaisia laitoksia. Suunnittelualueen ohittavilla rata-
osuuksilla liikkuu vaarallisten aineiden kuljetuksia mm. Kokkolan satama-alueelle. Radalta suistuva juna 
voisi aiheuttaa suuronnettomuusvaaran tarkastelualueella. Lisäksi suunnittelualueeseen rajautuvalla Sata-
matiellä ja Kemirantiellä liikkuu VAK-kuljetuksia. VAK-kuljetuksen onnettomuustilanteessa voisi muodostua 
kemikaalivuoto, joka aiheuttaa suuronnettomuusvaaran kaava-alueen välittömässä läheisyydessä.  

Suuronnettomuusselvityksessä määritetyt suunnittelualueen ympäristön toimintaa rajoittavat vaikutusalu-
eet on arvioitu varovaisperiaatetta noudattaen. KIP-itäisen kaava-alueen ympäristöön esitetyt, ympäristön 
olemassa oleviin herkkiin kohteisiin perustuvat, AEGL-3 ja AEGL-2 vyöhykkeet on esitetty kuvassa 49. Pu-
naisella esitetylle AEGL-3 vyöhykkeelle saa sijoittua teollisuutta ja oranssilla esitetylle AEGL-2 vyöhykkeelle 
asutusta. 



Asemakaavan muutos ja laajennus – KIP itäinen 
Kaavaluonnos 15.11.2022  

  37 

 

 

Kuva 52. Suunnittelualueen ympäristön herkät kohteet ja niiden avulla määritetty AEGL-3 ja AEGL-2-vyöhykkeet. 

Suuronnettomuusselvitys liitteenä 6. 
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5 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

5.1 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

5.1.1 Osalliset 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta mielipi-
teitä (luonnosvaihe) ja muistutuksia (ehdotusvaihe) sekä viranomaisten ja yhteisöjen antaa lausuntoja. 

Osallisia ovat (MRL 62 §): 

• alueen maanomistajat  

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

• ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

o Kokkolan kaupungin eri hallinto-
kunnat  

o Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
o Keski-Pohjanmaan liitto 
o K.H. Renlundin museo 
o Väylävirasto (tie- ja rataverkko) 
o Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-

virasto 
o Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren 

alueen pelastuslaitos 
o Traficom 
o Fintraffic 
o Fingrid Oyj 

o Kokkolan Energia Oy 
o Suomen Erillisverkot Oy /  

Suomen turvallisuusverkko Oy 
o Digita Oy 
o Telia Finland Oyj 
o Elisa Oyj 
o DNA Oy 
o Edzcom Oy 
o Cinia Group Oy 
o Kokkolan yrittäjät ry 
o Keski-Pohjanmaan kauppakamariosasto 

• muut osalliset  

5.1.2 Vireilletulo 

Asemakaava kuulutetaan vierille kaupunginhallituksen päätöksellä.  

5.1.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 

5.1.3.1 Valmisteluvaihe 

Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään alustavan aikataulun mukaan vuoden 2022 lopulla. 

5.1.3.2 Ehdotusvaihe 

Ehdotusvaiheen kuuleminen järjestetään alustavan aikataulun mukaan vuoden 2023 alussa. 

5.1.3.3 Hyväksyminen 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen ja laajennuksen alustavan aikataulun mukaan ke-
väällä 2023. 
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5.2 KAAVARATKAISU 

5.2.1 Kaavan rakenne 

 

Asemakaavan pohjoisosa osoitetaan teollisuusalueek-
si ja pieneltä osin energiahuollon korttelialueeksi. 
Tiestö ja rautatiealueet osoitetaan omilla merkinnöil-
lään ja asemakaavan eteläosa osoitetaan sataman ja 
sen tukitoimintojen korttelialueena. 

Asemakaava-alueet liittyvät aluetta ympäröivään ka-
tuverkkoon ja edelleen valtakunnan tieverkostoon 
Satamatielle ja edelleen valtatielle 8 Kokkolan keskus-
tan eteläosassa. 

 

 

 

Kuva 53. Kaavan aluevaraukset. 

5.2.2 Mitoitus 

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella mahdollistuu noin 200–300 uuden työpaikan sijoittuminen 
alueelle, alueella ei ole asutusta. 

Taulukko 1. Mitoitustiedot 

Kortteli Käyttötarkoitus tehokkuus Pinta-ala (m2) Rak.oik. (k-m2) 

43 T/kem 0,6 534240 320544 
43 T/log 0,6 81300 48780 

Pohjoisempi LS 0,3 51983 15595 

Eteläisempi LS 0,3 48774 14632 

 LS-1 0,3 42724 12817 

43 EN 0,5 7200 3600 

Pohjoisempi LR  9829  

Eteläisempi LR  45932  

 LT  24989  

 Katu  5569  

   852541  

5.2.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavalla mahdollistetaan Satamatien pohjoispuolisella alueella *T/kem- merkinnän mukaisen toi-
minnan laajentuminen. Kaavaratkaisun taustalle on laadittu hulevesi- ja suuronnettomuusselvitykset, joi-
den kautta on määritelty kaavamerkinnät siten, että tavoitteet terveellisen ja turvallisen elinympäristön 
osalta täyttyvät. 

*T/kem = teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia 
kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.  

Asemakaavalla mahdollistetaan Satamatien pohjoispuolella sijaitsevan dyynimuodostuman suojelumerkin-
nän (S) poistaminen ja korvaaminen suunnittelualueen eteläosassa sijaitsevan dyynimuodostuman suoje-
lumerkinnällä (S) ekologisen kompensaation perusteella. Kaavaratkaisu perustuu Envineer Oy:n laatimaan 
kompensaatioselvitykseen.  
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Yksityiskohtaiset aluevaraukset ja kaavamääräykset on esitetty seuraavassa kappaleessa. 

5.2.4 Aluevaraukset ja yleismääräys 

Teollisuusalue 

T/kem 
Teollisuusalueesta on osoitettu laaja osa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueena, jolle saa sijoittaa 
merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.  

Korttelialueelle saadaan sijoittaa toimintaa, jota koskee EU-direktiivi vaarallisten aineiden aiheuttamien 
suuronnettomuuksien torjunnasta.  

Lisäksi alueelle saadaan sijoittaa energiahuollon alueita, muita teollisuus- ja varastorakennuksia, toimintoja 
tukevia tai palvelevia rakennuksia, rakennelmia, liikenneyhteyksiä ja verkostoja.  

Pelastustiet tulee hyväksyttää rakennusluvan yhteydessä. Rakentamisen sijoittelussa tulee huomioida tar-
vittavat alueen sisäiset suojaetäisyydet kemikaalivarastojen ja prosessitilojen kesken ja näihin liittymättö-
miin toimintoihin, kuten toimistotiloihin ja parkkipaikkoihin. 

Korttelialueen tehokkuus on e=0,60 ja rakennusten julkisivun enimmäiskorkeus on 70 m.  

TY/log 
Satamatien puoleinen osa teollisuusalueesta on osoitettu ympäristöhäiriötä tuottamattomien teollisuus- ja 
varastorakennusten, toimistorakennusten sekä logistiikka- ja pysäköintitoimintojen korttelialue. 

Alueelle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. 

Korttelialueiden tehokkuus on e=0,60 ja rakennusten julkisivun enimmäiskorkeus on 50 m. 

Satama-alue 

Satama-alueita on osoitettu suunnittelualueen eteläosaan junaradan molemmin puolin. Raiteen eteläpuoli-
nen satama-alue jakautuu kahteen osaan, meren puoleinen osa on satama-aluetta, jolle saa rakentaa sata-
man toimintaan liittyviä terminaali-, varasto- ja toimistorakennuksia (LS). Mantereen puolinen osa puoles-
taan on osoitettu sataman tukitoimintojen korttelialueena (LS-1). Alueella saa sijoittaa satamakaupunkipe-
rinteet huomioivia sataman tukitoimintoja kuten toimisto- ja varastotiloja, logistiikka-aluetta sekä kulttuuri- 
ja harrastustiloja. Raiteen pohjoispuolen alue on osoitettu myös satama-alueena (LS). 

Liikenne 
Satamatie on osoitettu yleisen tien alueena (LT) ja raidealueet rautatiealueena (LR). Muutoin liikenne kul-
kee satama-alueen (LS) kautta. 

Korttelialueiden sisäisen liikenteen pääreittejä on osoitettu ajoyhteys-merkinnällä, joista osa on ohjeellisi-
na. Lisäksi satama-alueen liikennettä varten varatut ajoyhteydet on osoitettu merkinnällä ajo/LS.  Rautatie-
alueelta on varattu ohjeellisena alueen osa satamaraiteelle. 

Kaava-alueen eteläosassa Satamatie on osoitettu yleisen tien alueena (LT). Ajoneuvoliittymä on osoitettu 

Satamatien ja satama-alueen välille vuoden 2012 suunnitelman mukaan, lisäksi Kemirantien varrelle on 
osoitettu laaja pysäköintialue. 

Energiahuolto 
Kemirantien varrella oleva sähköasema on osoitettu energiahuollon korttelialueena (EN) ja alueen sähkölin-
jasto on osoitettu omilla merkinnöillään. 

Suojelu 
Junaradan eteläpuolen LS-1 alueesta osa on osoitettu suojeltavana alueen osana, jolla sijaitsevat hiekka-
dyynit tulee säilyttää.  

Ykspihlajan vanha punatiilinen koulurakennus Satamakadun ja Metsäkadun risteyksessä, sekä Puuhatalo 
Metsäkadun ja junaradan risteysalueella on osoitettu suojeltavina rakennuksina. Suojeluarvojen säilymistä 
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on turvattu kaavamääräyksellä, jonka mukaisesti rakennusluvan yhteydessä tulee esittää koko tonttia kos-
keva pihasuunnitelma, jossa on suunniteltu piha-alueiden jäsentely, pysäköinti, aitaaminen, pihapintojen 
korkeusasemat, istutukset, kalustus ja hulevesien viivyttäminen sekä viereisten tonttien kulun varmistavat 
jäsentelyt (myös rakennusaikana). 

Yleismääräys 
Hulevesien osalta on määrätty, että tonttien hulevedet tulee viivyttää tontti- tai korttelialueilla. Viivytysra-
kenteiden mitoitus tulee olla vähintään 1,5 m3/100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa kohti. Pysäköinti- sekä 
lastaus- ja purkualueiden hulevedet tulee käsitellä lietteen- ja öljynerottimin, ennen johtamista viivytysal-
taisiin/kosteikkoihin. Alueelta pois johdettavien hulevesien purkupisteissä tulee olla mahdollisuus virtauk-
sen sulkemiseen. Hulevesien johtaminen maantieojiin ei ole sallittua. 

Rakennusten perustamiskorkeuden osalta tulee huomioida hulevesien hallintasuunnitelman ratkaisut.  

6 KAAVAN VAIKUTUKSET 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti laadittavan kaavan vaikutuksia tulee selvittää MRL 9 
§ (6.3.2015/204) mukaisesti siten, että kaava perustuu kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnit-
teluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon 
kaavan tehtävä ja tarkoitus. Seuraavaan on koottu asemakaavan toteuttamisen keskeiset vaikutukset, yksi-
tyiskohtainen MRL ja MRA mukainen vaikutusten arviointi on liitteenä 10. Arvioinnissa huomioidaan lähtö-
kohtaisesti alueen nykytila sekä osalla aluetta voimassa olevan asemakaavan varaukset.  

Asemakaavan kokonaisvaikutukset 

Asemakaavaratkaisulla T/kem toimintojen alue laajenee jonkin verran nykykaavaan verrattuna. Muutos 
mahdollistaa laajemman, kemianteollisuuteen liittyvän toiminnan kasvun jatkumisen suurteollisuusalueella. 
Muutos lisää alueen houkuttelevuutta toimijoiden keskuudessa ja alueen rakentumisen todennäköisyys 
kasvaa. Rakentumisen myötä alueen työpaikkamäärä nousee ja välilliset vaikutukset nostavat jonkin verran 
Kokkolan asukaslukua ja sitä kautta myös palvelujen käyttöastetta. Suurteollisuusalueen kasvu vahvistaa 
koko KIP:n alueen kasvua ja nostaa Kokkolan asemaa merkittävänä teollisuuskaupunkina.  

Muutos myös lisää kemianteollisuudelle tyypillisten riskien (esim. suuronnettomuusvaara) kasvua alueella. 
Laaditun suuronnettomuusselvityksen tulokset on kuitenkin huomioitu kaavaratkaisussa määrittelemällä 
kemianteollisuuden sijainti siten, että muutoksen vaikutukset jäävät vähäisiksi. Asemakaavan muutoksen 
kokonaisvaikutukset verrattuna nykykaavan mahdollistamiin vaikutuksiin ovat myönteiset. 

Asemakaavaratkaisulla poistetaan nykykaavassa teollisuusalueella oleva dyynimuodostelman suojelu ja se 
kompensoidaan suunnittelualueen eteläosassa kaavan laajennusalueella. Muutoksella suojellaan suojeluar-
voiltaan merkittävämpi dyynimuodostelma. Kaavaratkaisun vaikutukset ovat tältä osin myönteisiä. 

Asemakaavaratkaisulla Satamatien eteläpuoliset satama-alueen teolliset toiminnat eriytetään alueen muus-
ta toiminnasta ja osoitetaan aluetta myös Ykspihlajalaisten käyttöön (vanhan koulu alue). Muutos mahdol-
listaa sekä sataman että sen tukitoimintojen paremmat kehittämismahdollisuudet omilla alueillaan. 

Ykspihlajan vanhan koulun ja Puuhatalon suojeleminen vaikuttavat myönteisesti rakennetun kulttuuriym-
päristön säilymiseen. 

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella ei muodostu merkittäviä vaikutuksia verrattuna nykytilaan tai 
voimassa olevan asemakaavan mahdollistamaan tilanteeseen. 
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7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Asemakaava toteutuu erillisten ympäristö- ja rakennuslupaprosessien kautta. Kokkolan kaupunki valvoo ja 

seuraa alueen rakentumista viranomaistehtäviensä kautta. 

7.1 HAVAINNEKUVA 

 
Havainnekuva alueesta on esitetty myös liitteenä 8. 

Kokkolassa 15.11.2022       

 
 Jouni Laitinen Minna Vesisenaho 
 Kaupunkisuunnittelupäällikkö Kaavoituspäällikkö 
 Kokkolan kaupunki Plandea Oy      
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