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Johdanto 

Historiallinen tausta 

Ruotsi kohosi 1600-luvulla suurvallaksi käymissään suurvaltasodissa. Sotien takia 

kruunulla oli tarve lisätä verotulojaan. Kruunun rahantarvetta helpottamaan perustettiin 

uusia kaupunkeja, joista yksi oli Kokkola. Ruotsin kuningas Kustaa II Adolf allekirjoitti 

Kokkolan kaupungin perustamisasiakirjan syyskuun seitsemäntenä päivänä vuonna 

1620.
1
 Nuori Kokkolan kaupunki paloi pahoin vuonna 1664, ja vuonna 1665 Kokkolalle 

laadittiin uusi asemakaava
2
. Asemakaavan laati maanmittaaja Johan Persson Gädda, 

joka oli perehtynyt renessanssin eurooppalaiseen kaupunkirakennustaiteeseen, ja hän 

laati Kokkolan uuden asemakaavan näiden ihanteiden pohjalta.
3
 Gäddan asemakaava 

näkyy edelleen Kokkolan vanhassakaupungissa
4
, joka on yksi suomen merkittävimpiä 

1600-luvulta periytyviä puukaupunkialueita.  

Kokkolan vanhankaupungin rakennuskanta on pääosin peräisin 1800-luvulta, mutta 

muutamia vanhempia rakennuksia on säilynyt, kuten esimerkiksi 1600-luvun lopulla 

rakennettu vanha pedagogiotalo.
5
  Gäddan asemakaavassa asuinrakennukset 

rakennettiin katujen varsille ja ulkorakennukset asuntojen sisäpihalle. KRISTINA 

AHMAKSEN mukaan tämä edusti ajalle tyypillistä uutta kaupunkirakennusmallia, jossa 

luovuttiin yhden tontin syvyisistä kortteleista. Gäddan kaavassa oli kaikkiaan 20 

suorakaiteen muotoista korttelia. Gäddan asemakaava toimi Kokkolan kaupungin 

kehittymisen ohjenuorana yli 200 vuoden ajan.
6
   

Suuri muutos Kokkolassa koettiin, kun satama siirtyi kaupunginsalmelta Ykspihlajaan. 

Kaupunginsalmi oli liian matala toimiakseen enää kunnollisena satamana. 

Kaupunkilaiset päättivät siirtää satamatoiminnan Ykspihlajaan vuonna 1824. 

Ykspihlajan etuna oli se, että alue oli aiemmin toiminut talvisatamana. Anders Roos ja 

Anders Donner halusivat aloittaa satamatoiminnan Ykspihlajassa jo vuonna 1824. 

                                                 
1
 Möller 1951, 10–14. 

2
 Asemakaavassa määritellään yksityiskohtaisesti, miten aluetta tullaan käyttämään. Kaava osoittaa 

rakennusten, puistojen ja katujen sijainnin, koon ja käyttötarkoituksen, joita rakentamisessa on 

noudatettava. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta tai joskus jopa vain yhtä tonttia 
3
 Ahmas 1992, 12. 

4
 Vanhalla kaupungilla tarkoitetaan Kokkolan kaupungin III kaupunginosan kortteleita 1–10. 

5
 Ahmas 1992, 14. 

6
 Ahmas 1992, 12–13. 
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Tarpeellisten mittauksien jälkeen he saivat maistraatilta luvan toimintaansa sillä 

edellytyksellä, että toiminta sallitaan muillekin kaupunkilaisille.
7
  

Kokkola oli pitkään perinteinen puutalovaltainen kaupunki. Vaurastumisen myötä alkoi 

myös ensimmäisiä kivitaloja ilmestyä Kokkolaan.
8
 Kokkola oli vauraimmillaan 1800-

luvun alkupuolella. Se oli tärkeä kauppamerenkulun ja tervakaupan keskus.
9
  Kokkolan 

kaupungin asemakaava oli kasvanut Gäddan kaavoittamasta alueesta vain yhden 

korttelirivin laajennuksella pohjoiseen vuonna 1765. Kaupungissa tapahtui ainoastaan 

eriarvoistumista, kun osa kortteleista jaettiin pienempiin tontteihin.  Uusi tonttijako 

muodosti selkeästi köyhemmän ja rikkaamman väestön kaupunginosat. 

Asemakaavoitukseen tehtiin muutoksia lähinnä vain tulipalojen seurauksena. 

Muutoksilla pyrittiin parantamaan paloturvallisuutta.
10

 Asemakaavaa muokattiin ja 

laajennettiin 1800-luvun lopulla, mutta väestönkasvun myötä nousi tarve vielä aiempaa 

suurempiin laajennuksiin. Asemakaavan laajennuksia tehtiin muun muassa vuosina 

1901 ja 1909. Merkittävin näihin asemakaavoihin liittyvä uudistus oli Mäntykankaan 

kaupunginosan muodostaminen. AHMAKSEN mukaan Mäntykankaasta luotiin 

eräänlainen huvilakaupunginosa kaupungin keskustaan.
11

   

Hakalahti liitettiin Kokkolaan valtioneuvoston päätöksellä 1.1.1931. Kaupunki päätti 

tilata arkkitehti Birger Brunilalta huomattavan asemakaavan laajennuksen. Brunilan 

asemakaava vahvistettiin valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1933. Birger Brunilan työ 

Kokkolan asemakaavan parissa jatkui, kun hän sai vastuulleen uuden Hakalahden 

alueen kaavoittamisen. Brunilan urakka Kokkolan asemakaavan parissa päättyi vasta 

vuonna 1940, jolloin valtioneuvosto hyväksyi viimeisen Brunilan Kokkolalle tekemän 

kaavalaajennuksen.
12

 Brunilan laatimassa asemakaavassa muodostettiin kaupungille 

uudet kaupunginosat VII–XVI
13

, jotka tulivat liitetystä Hakalahden alueesta. Kaupungin 

länsipuolelle muodostettiin kaupunginosat IV–VI ja XXXIII. Tulevaa laajenemista 

ajatellen varattiin vielä kaupunginosat XXIII–XXVI. Nämä alueet tuotiin asemakaavan 

piirin Brunilan vuoden 1940 uudistuksessa yhdessä XXVII kaupunginosan kanssa.
14

  

                                                 
7
 Möller 1970, 146. 

8
 Ahmas 1992, 21. 

9
 Kauppi 2013, 36–37. 

10
 Ahmas 1992, 13–16. 

11
 Ahmas 1992, 24–25. 

12
 Korpela 1994, 624–637. 

13
 Katso liite 1. 

14
 Ahmas 1992, 22–29. 
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Kokkolaan rakennettiin useita merkittäviä ja kaupungin profiilia korottavia rakennuksia 

1900-luvun alkupuolella. Kokkolan ensimmäinen monikerroksinen asuintalo valmistui 

vuonna 1908.
15

 Klassismin
16

 tyypillisiä piirteitä omaavia rakennuksia rakennettiin 

Kokkolassa 1920-luvulla. Näistä huomattavimpiin kuului suojeluskunnan käyttöön 

vuonna 1926 valmistunut vartiolinna.
17

   KRISTER KORPELAN mukaan Kokkola oli 

pieni kaupunki, jolla oli unelma kasvaa suureksi. Brunilan uusi moderni asemakaava 

piti sisällään suurkaupunkimaisia piirteitä. Kokkolan keskustasta haluttiin luoda 

moderni kivitalokeskusta, minkä seurauksena uusia rakennuksia alkoi nousta 1930-

luvun lopulla ja 1940-luvun alussa. Pitkänsillankadun varteen
18

 nousseet Hotelli 

Grandin ja Keskipohjanmaan kirjapainon painotalon rakennukset olivat Kokkolan 

muuhun rakennuskantaan ja tonttikokoon nähden huomattavan suuria. Ne olivat 

viisikerroksisia ja hyvin massiivia rakennuksia. KORPELAN mukaan rakennukset 

sopivat kokoluokaltaan paremmin Helsinkiin kuin Kokkolaan, ja hänen mielestään 

Kokkolassa tavoiteltiin ”suurkaupunkimaista” tunnelmaa.
19

 

Voimakas rakentaminen Kokkolassa keskeytyi 1940-luvun alussa sodan aiheuttamien 

haasteiden takia. Sotien seurauksena Kokkolassa kärsittiin säännöstelystä sekä 

työvoiman ja rakennustarvikkeiden puutteesta. Rakentaminen rajoittui vain kaikkein 

välttämättömimpään. Kaupungissa oltiin kuitenkin optimistisia, ja niin julkisia kuin 

yksityisiä rakennushankkeita suunniteltiin toteutettavaksi sodan jälkeen.
20

 Sota-aika ei 

aiheuttanut Kokkolan kaupunkikuvaan merkittäviä muutoksia. Kaupunki säästyi 

pommituksilta ja muilta sotatoimilta. Osa julkisista rakennuksista oli sota-aikana 

sotasairaaloina ja sotamajoitus käytössä, mutta ne palautuivat pian sodan päätyttyä 

normaaleihin käyttötarkoituksiinsa.
21

 Kokkola ei ollut minkään yksittäisen 

siirtoväkiryhmän keskus, mutta Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alkaessa kesällä 1944 

Kokkolassa asui vajaa 400 siirtoväkeen kuulunutta. Kokkolaan saapuvien siirtolaisten 

määrä kuitenkin kasvoi vielä sodan lopulla ja sodan jälkeen, mikä vaikeutti kaupungin 

hankalaa asuntotilannetta.
22

 

                                                 
15

 Ahmas 1992, 75. 
16

 Yksi eurooppalaisen rakennustaiteen päälinjoista, joka ammentaa lähtökohtansa antiikin Kreikasta ja 

Roomasta.  
17

 Korpela 1994, 681–683. 
18

 Katso liite 4. 
19

 Korpela 1994, 684–685. 
20

 Korpela 1994, 707. 
21

 Korpela 1994, 710. 
22

 Mutka 2011a, 6. 
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Tutkimusajanjakson hallitseva tyylisuunta rakentamisessa oli funktionalismi ja sen 

myöhäisemmät kehityssuunnat, kuten esiteollinen modernismi ja teollinen rationalismi. 

Näissä molemmissa heijastui myös funktionalismille tyypillisiä piirteitä. Funktionalismi 

syntyi vastavoimana aiemmin vallinneille liian pinnallisiksi mielletyille tyylisuunnille. 

Suomeen funktionalismi rantautui 1920-luvun lopulla. Funktionalismille keskeistä oli 

valoisuuden, terveellisyyden ja luonnonläheisyyden korostaminen. Funktionalismi 

korosti rationaalisuutta ja vähätteli rakentamisen taiteellista roolia. Esiteollinen 

modernismi ja teollinen rationalismi korostivat vielä funktionalismia enemmän 

rakentamisen tehokkuutta ja rationalismia.
23

 

Kokkola 

Kokkola oli kaksikielinen kaupunki, mutta ruotsinkielisen väestön osuus kaupungin 

asukkaista väheni tutkimusajanjakson aikana. Ruotsinkielisiä asukkaita oli vielä 1940-

luvulla noin 40 %, mutta vuonna 1976 enää vain 14 %.
24

 Tutkimuksen kannalta 

merkittäviä kieliriitoja ei kaupungissa esiintynyt. Kuten taulukosta 1 voi nähdä, 

Kokkolan väkiluku kasvoi voimakkaasti melkein koko tutkimusajanjakson ajan. 

Taulukko 1. Kokkolan väkiluvun kehitys vuosina 1946 – 1975 

Vuosi 1946 1950 1955 1960 1965 1970 1975 

Väkiluku 11 771 12 841 14 749 15 802 18 770 20 932 22 094 

Lähde: Mutka 2011b, 15. 

Kokkola oli poliittisesti oikeistolaisten hallitsema kaupunki. Vasemmistopuolueet 

nousivat enemmistöön ainoastaan vuoden 1964 kunnallisvaaleissa. Oikeiston 

valtuustopaikat jakautuivat 1940-luvulla Ruotsalaisen kansanpuolueen
25

 ja 

Kokoomuksen kesken. Vasemmiston paikat jakautuivat Suomen Sosiaalidemokraattisen 

Puoleen ja Suomen Kansan Demokraattisen Liiton kesken. Vuoden 1950 

kunnallisvaaleissa Kokkolan suomenkieliset oikeistopuolueet perustivat vaaliliiton, joka 

sai eniten paikkoja kunnallisvaaleissa aina hajoamiseensa asti vuonna 1968. Kokkolan 

alueiden sisällä esiintyi suurta poliittista hajontaa. Vasemmiston kannatus oli 

                                                 
23

 Kahri & Pyykkönen 1984, 131, 143–145. 
24

 Mutka 2011b, 11. 
25

 Myöhemmin tekstissä RKP. 
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Ykspihlajassa erityisen suurta. RKP oli perinteisesti suosittu Hakalahdessa ja 

ydinkeskustassa, mutta se menetti kannatustaan suomenkielisille puolueille. 
26

 

Kokkola oli teollistunut kaupunki, ja se jatkoi teollistumistaan läpi koko 

tutkimusajanjakson. Merkittävä työnantaja Kokkolassa oli Ykspihlajassa vuonna 1945 

toimintansa aloittanut Rikkihappo Oy, jonka tulo Kokkolaan oli merkittävä lähtölaukaus 

kaupungin kemianteollisuuden kasvulle. Toinen merkittävä teollisuuden ala, joka 

työllisti erityisesti naisia, oli nahka- ja vaateteollisuus.
27

 Kuten taulukosta kaksi voi 

nähdä, palvelualat ja teollisuus olivat Kokkolan merkittävimpiä työllistäjiä.  Erityisesti 

1970-luvulla oli teollisuuden työllistävä rooli erittäin suuri. 

Taulukko 2. Elinkeinorakenne muuttumien prosentteina (1950-1970) 

 1950 1960 1970 

Teollisuus 33 31 37 

Maa- ja metsätalous 2  2  1 

Rakennustoiminta 9  12  10 

Kauppa, Palvelut 42  42  43 

Liikenne 14  13  9 

Lähde: Saloranta 2012, 7. 

Tutkimusajanjakson Kokkola oli maantieteellisesti hyvin erilainen kuin mitä se on tänä 

päivänä. Kokkolaa ympäröi tuolloin Kaarlelan kunta, joka liitettiin Kokkolaan vuonna 

1977.
28

 Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kunnat liittyivät osaksi Kokkolaa vuonna 2010.  

Tutkimustehtävä 

Tutkin, miten Kokkola rakentui vuosina 1945–1976. Aikakausi oli suuren murroksen 

aikaa Suomessa. Ruokakuntien lukumäärä kasvoi vuosittain noin kahdellakymmenellä 

tuhannella ja asuntokuntien koko pienentyi. Ihmiset muuttivat maalta kaupunkiin ja 

asuntojen lukumäärä liki kaksinkertaistui.
29

 Nämä valtakunnalliset muutoksen näkyivät 

myös Kokkolan muuttumisessa.  

Kaupunkisuunnittelun kannalta keskeisiä termejä ovat yleiskaava, asemakaava ja 

rakennusjärjestys. Yleiskaava on kaupungin yleisen alueellisen kehittymisen ohjenuora. 

                                                 
26

 Wiirilinna & Järvi 1979, 153. 
27

 Saloranta 2012, 13.  
28

 Katso liite 2. 
29

 Kahri & Pyykkönen 1984, 37. 
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Asemakaavassa annetaan yleiskaavaa tarkempia määräyksiä, jopa tonttikohtaisia 

määräyksiä alueiden käytöstä ja rakentamisesta. Rakennusjärjestyksessä annetaan loput 

rakentamista ohjaavat tarpeelliset määräykset. 

Tutkin Kokkolan kaupungin asemakaavan ja kaavoituksen kehittymistä vuosina 1945–

1976. Keskityn tutkimuksessa kaupunginvaltuuston päätöksiin ja rooliin 

asemakaavoituksessa. Kaavoituksen osalta keskityn yleis- ja asemakaavoitukseen sekä 

rakennusjärjestykseen, koska ne vaikuttivat kaupunkiin kaikista voimakkaimmin.  

Selvitän myös, miksi kaupunki teki uusia kaavoitustöitä. 

Olennaisia kysymyksiä ovat, kuinka paljon asemakaavoitettu alue laajeni ja minne. Mitä 

olivat kaavoitukseen liittyvät ristiriidat ja ongelmatilanteet? Keskityn myös siihen, 

miten kaavoituspäätökset etenivät kaupunginvaltuustossa, missä kaikki tärkeimmät 

päätökset tuli rakennuslain mukaan tehdä. Nostan myös esiin kaupungin omia 

toimenpiteitä asemaakaavoituksen kehittämiseksi. Keskityn tutkimuksessani 

kaavoituksen pääpiirteisiin ja taustoihin, enkä erityisesti teknisiin yksityiskohtiin. 

Tutkimuksen kannalta ei ole myöskään olennaista nostaa esiin kaikkia 

kaavoituspäätöksiä. Tavoitteenani on esitellä tyypillisiä ja kuvaavia esimerkkejä uusista 

asemaakaavoituksista. 

Nostan esiin keskeisiä rakennushankkeita ja uusien asuinalueiden nousua. 

Havainnollistan, mitä rakennettiin, minne rakennettiin ja miksi rakennettiin. Huomio on, 

sekä yksityisissä että julkisissa rakennushankkeissa. Tuon esille minkälaisia 

rakennuksia Kokkolaan nousi ja millaiset hankkeet jäivät vain suunnitelmien tasolle. 

Esittelen myös keskeisiä prosesseja, joita erilaiset kaupungin rakennushankkeet 

joutuivat käymään läpi ennen toteutumistaan. Tutkimuksessa tuon esiin kaupungin 

näkökulman rakennushankkeissa. Millaiset motiivit ohjasivat kaupunkia Kokkolan 

rakentamisen ohjaamisessa ja julkisessa rakentamisessa vuosina 1945–1976? 

Luon tutkimuksessani yleiskuvaa Kokkolan keskustan ja muiden Kokkolan alueiden 

rakentamisesta, sekä rakennuskannan kehittymisestä. Tarkoituksenani on myös 

selvittää, mitä ongelmia ja haasteita liittyi sodanjälkeiseen rakentamiseen. 

Rakentaminen liittyy myös erittäin läheisesti asumiseen, joten tutkimuksessa käsittelen 

myös Kokkolan asunto- ja asumistilanteen kehittymistä, joissa 

huoneenvuokralainsäädännöllä ja kaupungin huoneenvuokralautakunnalla oli 

merkittävä rooli. 
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Päätöksenteko kaavoitusasioissa pohjautui rakennuslakiin. Kokkolassa 

asemakaavapäätökset tuotiin kaupunginvaltuustolle kaupunginhallituksen käsittelyn 

jälkeen. Lausuntonsa kaavoituspäätöksiin antoivat myös useat lautakunnat, kuten 

esimerkiksi tekninen lautakunta ja palolautakunta. Kaupunginvaltuuston päätökset 

alistettiin vielä sisäministeriön vahvistettavaksi.
 30

 

Aloitan tutkimuksen vuodesta 1945, jolloin toinen maailmansota oli päättynyt ja Suomi 

kohtasi suuria haasteita, kuten siirtoväen ja sotaveteraanien asuttamisen. Päätän 

tutkimukseni vuoteen 1976, koska vuodenvaihteessa 1977 Kokkolan kaupunki yhdistyi 

Kaarlelan kunnan kanssa. 

Teen tutkimukseni Kokkolan kaupungin käyttöön. Tutkimusta on tarkoitus hyödyntää 

Kokkolan kaupunginhistorian viidennessä osassa. Käytän tutkimuksessani päälukujen 

osalta kronologista jaottelua. Päälukujen sisällä käytän systemaattista jaottelua. 

Alalukujen teemat jakautuvat kaupungin rakentamisen säätelyyn, merkittäviin 

rakennushankkeisiin ja julkiseen rakentamiseen.  

Lähteet  

Tutkimuksessani päälähteenä käytän Kokkolan kaupunginvaltuuston pöytäkirjoja ja 

Keskipohjanmaa lehtiä. Apunani minulla on myös Kokkolan kaupungin 

kunnalliskertomukset, joista löytyy muun muassa kaupungin rakennustoimiston 

toimintakertomukset. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat löytyvät koko 

tutkimusajanjaksolta, ja ne sisältävät varsin kattavasti tietoa, kuten 

kaupunginhallituksen esitykset päätöksiin. Liitteissä on myös muita käsiteltävään asiaan 

liittyviä yleistietoja. Varsinaiset pöytäkirjat ovat niin sanottuja päätöspöytäkirjoja, eikä 

niistä ilmene esimerkiksi asiasta käytyjä keskusteluja. Kaupunginhallituksen ja 

teknillisen lautakunnan pöytäkirjat, jotka myös käsittelisivät kaavoitukseen ja 

rakentamiseen liittyviä asioita, jätän tässä tutkimuksessa lähes huomiotta. Keskityn 

kaupunginvaltuuston päätöksiin, koska tärkeimmät päätökset tehtiin siellä. 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat lähteenä luotettavat, mitä tulee ainakin 

rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyviin perustietoihin. Mahdollisissa ristiriita- ja 

ongelmatilanteissa sekä erilaisissa henkilökohtaisissa kysymyksissä, on kuitenkin 

                                                 
30

 Finlex, Oikeusministeriö 2012.  
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huomioitava kaikkien osapuolien näkökulmat. Samat näkökulmat pätevät myös muihin 

käyttämiini kaupungin materiaaleihin. 

Keskipohjanmaa lehti nostaa uutisoinnissaan esiin rakennusprojekteja ja kaupungin 

päätöksentekomenettelyjä. Lehden uutisoinnin perusteella voi nostaa esiin merkittäviä 

ja poikkeuksellisia rakennusprojekteja. Keskipohjanmaa oli tutkimusajanjakson aikana 

Maalaisliiton äänenkannattaja, mikä näkyy osittain lehden linjauksissa uutisoinnissaan. 

Kokkolan rakennus- ja kaavoitusasioiden uutisoinnissa lehdessä kuitenkaan ei suoraan 

näkynyt poliittisia tarkoitusperiä. Keskipohjanmaa ilmestyi vuoden 1945 alusta alkaen 

kuusi kertaa viikossa, ja lokakuussa 1955 Keskipohjanmaa alkoi ilmestyä seitsemänä 

päivänä viikossa. Keskipohjanmaa oli hyvin voimakkaasti maakunnallinen lehti, jossa 

Kokkolan asioita käsiteltiin kattavasti.
31

 Keskipohjanmaa toimii hyvin yhteen 

kaupungin materiaalien kanssa, koska se säännöllisesti uutisoi kaupungin valtuuston ja 

hallituksen päätöksistä. Keskipohjanmaa tarjosi välillä lisätietoa liittyen kaupungin 

päätöksiin, jotka pöytäkirjoissa olivat vain yksittäisiä merkintöjä.  

Määrällistä tietoa Kokkolassa toteutuneista rakennushankkeista on saatavilla useista 

lähteistä. Tietoa löytyy muun muassa Suomen tilastollisesta vuosikirjasta vuodesta 1967 

eteenpäin. Sosiaalinen aikakauskirja julkaisi lukutietoja vuoteen 1967 asti. Kokkolan 

kaupungin kunnalliskertomuksista löytyy tietoa vuodesta 1974 eteenpäin, ja kaupungin 

asuntotuotanto-ohjelmasta on tietoja saatavilla vuodesta 1969 lähtien. Pääasiallisena 

tietojen lähteenä käytän kuitenkin Keskipohjanmaa lehteä, jonka tarjoamia tietoja 

hyödynnän vuodesta 1958 lähtien. Aiempien vuosien osalta käytän sosiaalista 

aikakauskirjaa, koska Keskipohjanmaa lehdestä puuttui tuota aiemmin säännölliset 

esitykset Kokkolan rakentamisen määrällisestä kehityksestä.  Eri lähteiden välillä 

esiintyy myös ristiriitaisia tietoja, mistä johtuen käytän Keskipohjanmaa lehteä. 

Keskipohjanmaa tarjoaa eheimmät ja kattavimmat lukutiedot Kokkolaan valmistuneista 

rakennuksista.  

Tutkimuskirjallisuus ja tutkimustilanne 

Aiheestani ei ole tehty kokonaisvaltaista tieteellistä tutkimusta. Aiheeseen sopivan 

tutkimuskirjallisuuden löytäminen oli yksi tutkimuksen haasteista. KRISTIINA 

AHMAS käsittelee kirjassaan Kokkolan rakennuskulttuuria yleisesti Kokkolan 

rakennuskantaa ja asemakaavoituksen kehitystä Kokkolan kaupungin perustamisesta 

                                                 
31

 Nieminen 2012, 4–5. 
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lähtien. AHMAKSEN teos kuitenkin keskittyy yksittäisiin ja pääosin omaa 

tutkimusajankohtaani vanhempiin rakennuksiin. Asemakaavoituksessa keskitytään 

myös pääosin vanhempiin asemakaavoihin. Kokkolan kaupunki on laatinut vuoden 

2030 yleiskaavaa varten rakennusinventointeja muun muassa Kiviniityn ja Keski-

Pohjanmaan keskussairaalan alueista, joita hyödynnän tutkimuksessani.   

Muiden kaupunkien historioissa asemakaavoitusta ja rakentamista on käsitelty varsin 

kattavasti. Samalle aikavälille oman tutkimukseni kanssa löytyy osuus esimerkiksi 

kirjasta Turun kaupungin historia 1917–1970 ja Oulun kaupungin historian kuudennesta 

osasta.    

Tärkeä teksti apunani on entisen Kokkolan kaupungin asemakaava-arkkitehdin RISTO 

TILUKSEN laatima käsikirjoitus Kokkolan rakentaminen 1945–1976. TILUS on 

alallaan pätevä ammattilainen, mutta hänen tekstinsä ei ole tieteellisesti pätevää, joten 

joudun hyödyntämään tekstiä hyvin harkiten ja voimakasta lähdekritiikkiä käyttäen. 

Apunani tutkimuksessa käytän myös entisen Kokkolan kaupunginarkkitehdin NILS-

ERIK STENMANIN laatimaa Kokkolan vanhankaupungin saneeraussuunnitelmaa.  

Valtakunnallisella tasolla rakentamista ja asutuspolitiikkaa käsittelee ANTTI 

PALOMÄEN väitöskirja Juoksuhaudoista jälleenrakennukseen. Hänen väitöskirjansa 

käsittelee rintamamiesten ja siirtoväen asutuksen ja asumisen järjestämistä vuosina 

1940–1960, sekä sitä millainen vaikutus sillä oli kaupunkirakentamiseen ja 

asuntopolitiikkaan. Hyödynnän myös Suomen kaupunkilaitoksen historiaa osa 3, missä 

myös käsitellään kaupunkisuunnittelua ja -rakentamista. Kerrostalorakentamista on 

tutkittu Rakennustieto Oy:n toimesta. Heidän julkaisuistaan hyödynnän teoksia 

Kerrostalot 1940–1960 ja Kerrostalot 1960–1975.   Näiden lisäksi hyödynnän myös 

ESKO KAHRIN ja HANNU PYYKÖSEN teosta Asuntoarkkitehtuuri ja suunnittelu, 

missä nostetaan esiin erilaisia asuntopolitiikkaan ja asuntorakentamiseen liittyviä 

näkökulmia. 

Tutkimuksessani tärkeässä roolissa ovat myös muiden Kokkolan kaupungin historian 

viidennen osan kirjoittajien käsikirjoitukset. Kokkolan kaupungin sivistystoimenjohtaja 

PETER JOHNSON kirjoittaa Kokkolan kouluista. SEPPO MUTKA kirjoittaa väestöstä, 

muuttoliikkeestä ja siirtoväestä. JUSSI WIIRILINNA kirjoittaa kuntien yhteisistä 

toiminnan muodoista, jotka olivat keskeisiä Kokkolan terveydenhuollon ja ammatillisen 

koulutuksen kehittymisessä. ALEKSI VALTOSEN käsikirjoitus sisältää tietoa 
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Kokkolan sosiaalihuollosta, mihin sisältyy muun muassa vanhusten- ja lastenhoidon 

järjestämiset Kokkolassa. ANNA NIEMINEN käsittelee tekstissään Kokkolan 

kulttuurielämää, ja ESSI SALORANTA kirjoittaa Kokkolan liikenteestä, 

elinkeinoelämästä ja teollisuudesta. Kaikki edellä mainitut tekstit ovat vielä 

käsikirjoitusvaiheessa, mutta ne tarjoavat tutkimukselleni korvaamatonta apua.   
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1. SODAN JALOISTA KASVAVAAN KOKKOLAAN (1945–1958) 

 

Kokkola oli ennen sotia elänyt vahvaa kasvukautta ja sodan jälkeen se pyrki palaamaan 

samalle tielle. Keskipohjanmaa lehti kuvailee Kokkolaa joulukuussa 1945 seuraavasti: 

”Kokkola ei ole suuri vieläkään varsinkaan maailmalta palaavan siirtolaisen silmin 

katsottuna, mutta mukava ja kotoinen paikka tämä on. Ja kasvaa kuin riivattu, ja 

kasvaisi monin verroin jos rakennustarvikkeita olisi runsaammin saatavissa.”
32

   

 

1.1. Kaupunki luo edellytyksiä kasvulle 

 

1.1.1. Rakennusjärjestyksen päivittäminen 

Jatkosodan päätyttyä Kokkolan väkiluku kasvoi voimakkaasti. Vuoden 1944 alussa 

Kokkolassa oli 9962 asukasta, mutta jo vuotta myöhemmin asukasluku oli yli 11 000. 

Kasvuun osansa antoi Kokkolaan majoittunut siirtoväki.
33

  Kokkolassa oli tuolloin 

voimassa Brunilan laatima asemakaava, joka oli vielä riittävä. Kaupungin vuoden 1874 

rakennusjärjestys
34

 oli kuitenkin päivityksen tarpeessa. Vuonna 1945 

sosiaaliministeriöltä tuli kiertokirje Kokkolan kaupungille, missä vaadittiin tehokkaasti 

poistamaan esteitä yksityiseltä asunnontuotannolta. Ministeriön toiveena oli, että 

voimassaolevaa rakennusjärjestystä ja asemakaavaa muutettaisiin, jotta ne lisäisivät 

asumistehokkuutta. Kaupunginvaltuusto muutti rakennusjärjestystä ministeriön 

toiveiden mukaisesti. Rakennusjärjestyksen muutos salli ullakkorakentamisen ja 

maistraatin luvalla talojen korottamisen neljällä metrillä.
35

 Rakennusjärjestyksen 

muutos ei kuitenkaan mennyt sellaisenaan läpi, vaan sisäasiainministeriö palautti asian 

kaupungille uudelleen käsiteltäväksi 24.7.1945. Tämä johtui siitä, ettei muutoksessa 

oltu erikseen rajattu sitä, että talon korkeus ei saa ylittää kadun leveyttä tai talojen 

välistä etäisyyttä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarpeelliset muutokset ja lähetti 

                                                 
32

 Otto Eemeli ”Miltä Kokkola nyt näyttää” (art.) Keskipohjanmaa (KP) 1.12.1945. 
33

 Mutka 2011b, 3. 
34

 Rakennusjärjestyksessä annetaan asemakaava- ja rakennuskaava-aluetta varten rakennustoiminnasta, 

rakennusvalvonnasta, rakennustavasta, tontin ja rakennuspaikan aitaamisesta ja järjestelystä, kaduista ja 

muista liikenneväylistä sekä viemäreistä ja muista johdoista sekä niihin liittyvistä laitteista ne paikallisista 

oloista johtuvat ja muut määräykset, jotka sen lisäksi, mitä laissa tai asetuksessa on säädetty, katsotaan 

tarpeellisiksi. 
35

 Kokkolan kaupunginvaltuuston pöytäkirjat (Kkv ptk) 2.3.1945, 41, liite A (esityslista) § 41 Ca:19. 

Kokkolan kaupungin arkisto (KKA). 
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ehdotuksen uudelleen ministeriöön.
36

 Sisäasiainministeriö vahvisti muutoksen 

kaupungin rakennusjärjestykseen 15.10.1945.
37

 Rakennusjärjestyksen muutos oli 

tarkoitettu voimaan viideksi vuodeksi.
38

 

Kattavampaa rakennusjärjestyksen muutosta alettiin valmistella sisäasianministeriön 

kehotuksesta vuonna 1946. Rakennusjärjestystä oli yritetty uudistaa aiemminkin, 

esimerkiksi vuonna 1905, mutta uutta rakennusjärjestystä ei saatu tuotettua 

lainvoimaiseksi ennen vuotta 1947.
39

 Uuteen rakennusjärjestykseen otettiin mallia 

Helsingin ja Porvoon rakennusjärjestyksistä.
40

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden rakennusjärjestyksen 30.7.1946, ja 

sisäasianministeriö vahvisti tämän 26.4.1947.
41

 Uudessa rakennusjärjestyksessä 

annettiin tarkkoja määräyksiä rakentamisesta ydinkeskustan alueelle
42

, muulle 

asemakaavoitetulle kaupunkialueelle ja kaavoittamattomalle alueelle. 

Rakennusjärjestyksessä puututtiin tarkkaan muun muassa rakennusten korkeuksiin ja 

palonkestävyyteen. Rakennusjärjestys käsitteli myös viemäröintiä, tontinmittauksia, 

katujen ja puistojen kunnossapitoa sekä rakennustöiden valvontaa. Kaupunki ilmoitti 

rakentavansa yleiset viemärijohdot sitä mukaa, kun tarve vaatii ja kaupungin varat sen 

sallivat.
43

 Jatkosodan jälkeen viemäröintitöitä tehtiin paljon työttömyystöinä, jotta 

ihmisillä olisi vaikeina aikoina edes jotain työtä tehtävänään. Rakennusjärjestys toimi 

kaupungeissa yleissääntönä, joka oli tehty normaalitapauksia varten. Erikoistapauksia, 

joita tuli hoitaa asemakaavamääräyksillä, esiintyi yleisesti.
44

 Rakennusjärjestyksen 

muutoksen avulla pyrittiin helpottamaan kaupungin tulevaa kehitystä ja selkeyttämään 

rakentamisen ohjeistusta. Kaupunki onnistui muutoksessa muuten hyvin, mutta monia 

rakennuspäätöksiä jouduttiin edelleen toteuttamaan asemakaavan muutoksien avulla. 

 

                                                 
36

 Kkv ptk 28.7.1945 § 176 ja liite A (esityslista) § 176 Ca:19. KKA. 
37

 Kkv ptk 27.11.1945 § 251 Ca:19. KKA. 
38

 Korpela 1994, 710. 
39

 Korpela 1994, 638. 
40

 Kkv ptk 27.6.1946 § 134 ja liite A (esityslista) § 134 Ca:19. KKA. 
41

 Korpela 1994, 638. 
42

 Kaupunginosat I, II, III, VII. 
43

 Kkv ptk 27.6.1946 § 134 ja liite A (esityslista) § 134 Ca:19. KKA. 
44

 Laakso 1980, 101. 
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1.1.2. Uusi yleiskaava luomaan pohjaa kaupungin kehittymiselle 

Kokkolassa tiedostettiin uuden yleisasemakaavan
45

 tarve jo vuonna 1948. Vuosilta 

1933–1940 peräisin olevalle Brunilan asemakaavalle oli tiedossa isoja muutostarpeita, 

mutta kaupungin rakennustoimistolla ei silloisilla resursseilla ollut kunnollista 

mahdollisuutta parantaa tilannetta. Huono kaavoitustilanne Kokkolassa näkyi muun 

muassa siinä, että Ykspihlajan alueen asemakaavaa ei lainkaan saatu alistettua 

valtioneuvostolle. Isoja muutoksia oli edessä myös kaupungin ratapihan muutostöiden 

takia.
46

 Asemakaavan kehittämistarve oli yksi merkittävimmistä syistä, miksi 

kaupunginvaltuusto päätti perustaa kaupunginarkkitehdin viran vuonna 1949. 

Yleiskaavatöiden ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.9.1952. Tärkeimpänä 

huomioitavana seikkana olivat liikenneolosuhteet. Ohjelma piti sisällään ennusteet 

liikenneolosuhteiden ja väkiluvun kehittymisestä. Erityisesti huomioitavia seikkoja 

olivat kaupungista lähtevät ja kaupungin ohittavat päätiet sekä rautatien 

laajentamistarve. Näiden lisäksi asemakaavassa tuli huomioida uusien asuinalueiden ja 

julkisten rakennusten sijoittaminen. Tärkeää oli myös rakennusjärjestyksen ja vanhan 

asemakaavan muuttaminen siten, että ne paremmin palvelisivat kaupungin kehitystä. 

Yleiskaavatöiden ohjelmassa velvoitettiin tekemään suunnitelma asuin- ja 

teollisuusalueiden viemäröimiseksi. Kaupungin tavoitteena oli, että yleisasemakaava 

valmistuisi kahdessa vuodessa.
47

 

Kaupunginarkkitehti Paavo Henrik Salminen laati uuden yleiskaavan. Uusi yleiskaava 

hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa teknisen lautakunnan tekemin muutoksin 

yksimielisesti 19.10.1954. Keskeisimpiä uudistuksia laaditussa yleiskaavassa olivat 

Pohjoisen ohikulkutien merkitseminen pikatieksi ja Marian hautausmaan 

pohjoispuoleiselle alueelle suunniteltu teollisuusalue. Uusi yleiskaava oli ristiriidassa 

rautatien ja muun tiestön suhteen jo aiemmin valmistuneen yli-insinööri Dunckerin 

ratapihasuunnitelman kanssa. Näissä tapauksissa tekninen lautakunta muutti Salmisen 

ehdotusta säilyttäen Dunckerin suunnitelmat ennallaan. Yleiskaavaa hyväksyttäessä 

todettiin, että yksityiskohtia ratkaistaessa kaavaan voidaan tehdä muutoksia.
48

 

                                                 
45

 Yleisasemakaava=yleiskaava, Vuodesta 1958 lähtien pakollinen kaava, joka osoittaa alueiden käytön 

pääpiirteet kunnassa. 
46

 Kkv ptk 21.6.1949 § 91 ja liite A (esityslista) § 91 Ca:21. KKA. 
47

 Kkv ptk 23.9.1952 § 175 ja liite A (esityslista) § 175 Ca:22. KKA.  
48

 Kkv ptk 28.9.1954 § 191 ja liite A (esityslista) § 191 Ca:23. KKA. 
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Kaupunginarkkitehti Salminen oli eronnut toimestaan jo ennen yleiskaavan 

hyväksymistä. Salmisen ehdotus toimi kuitenkin yleiskaavan runkona. Salmisen ja 

kaupungin välille oli tullut vuonna 1953 erimielisyyksiä yleiskaavaan liittyvien 

liikenneratkaisujen kanssa. Salmisen ja kaupungin välillä oli myös mielipide-eroja 

liittyen kaupungin puolikunnallisten talojen suunnittelupiirustuksien oikeuksien 

suhteen.
49

 Salminen koki tulleensa ohitetuksi ja samalla loukatuksi Pohjoisen 

ohikulkutien suunnitteluun liittyvässä päätöksenteossa.
50

 Erimielisyydet liittyivät 

eriävyyksiin Dunckerin laatiman ratapihasuunnitelma kanssa. Eroanomuksessaan 

Salminen kritisoi myös apulaiskaupunginjohtajan toimintaa, minkä hän koki 

epäammattimaiseksi ja loukkaavaksi. Teknisen lautakunnan näkemyksen mukaan 

tarpeellista syytä kaupunginarkkitehdin eroon ei ollut, mutta se katsoi että anomukseen 

on myönnyttävä.
51

 Kaupunginvaltuusto myönsi Salmiselle eron kokouksessaan 

24.11.1953.
52

 Salmisen eron taustalla oli lukuisia tekijöitä, mutta yksi oli varmasti 

yleiskaavan laatimisen vaativuus. Kaupungille laadittava yleiskaava on hankkeena 

erittäin kuluttava ja ristiriitoja herättävä, mikä selittää Salmisen eroa 

kaupunginarkkitehdin virasta.  

 

1.1.3. Asemakaava-alueen maltillinen laajeneminen 

Väkiluku kasvoi Kokkolassa lähes vuosittain. Väkiluku oli vuonna 1944 miltei 10 000, 

ja vuoteen 1958 mennessä väkiluku nousi 15 441 asukkaaseen.
53

 

Asemakaavoituksellisesti Kokkola kasvoi kuitenkin hyvin maltillisesti. Uusia alueita 

kaavoitettiin verkkaiseen tahtiin. Uudelle omakotialueelle Tullimäellä
54

 saatiin 

asemakaava kaupunginvaltuustossa 21.3.1950. Alueelle muodostettiin 40 uutta tonttia.
55

 

Tullimäen aluetta laajennettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 18.10.1955. 

Asemakaavalaajennus kasvatti Tullimäen aluetta 47 uudella tontilla. Tullimäkeä 

laajennettiin vielä kahdesti 1960-luvun alussa. Vuonna 1961 sitä laajennettiin 6,2 

hehtaarilla lisäämällä LIX kaupunginosaan korttelit 8–11. Lisätty alue määrättiin 

                                                 
49

 Kkv ptk 17.2.1953 § 48, § 49 ja liitteet A (esityslista) § 48, A (esityslista) § 49 ca:23. KKA. 
50

 Kokkolan kaupunginhallitus 2.9.1953 § 1162 ja liite A (Paavo-Henrik Salmisen kirje 

kaupunginhallitukselle) § 1162 Cc:20. KKA. 
51

 Kkv pöytäkirjanliitteet 24.11.1953 Cb:48. KKA.  
52

 Kkv ptk 24.11.1953 § 225 Ca:23. KKA. 
53

 Mutka 2011b, 15. 
54

 Katso liite 3. 
55

 Kkv ptk 21.3.1950 § 51 ja liite A (esityslista) § 51 Ca:21. KKA. 
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sisältämään 40 omakotitonttia, kahdeksan rivitalotonttia ja kaksi kerrostalotonttia.
56

 

Vuonna 1962 lisätty alue käsitti korttelit 12–19.
57

  

Junnilan alueelle hyväksyttiin asemakaava kaupunginvaltuustossa 16.5.1950. Junnilan 

alue oli luovutettu valtion rautateiden käyttöön vuonna 1949, ja se oli tarkoitettu 

rautatieläisten omakotiasutusta varten. Alueelle muodostettiin 30 omakotitonttia. 

Viemäröintiä alueelle ei kuitenkaan vielä päätetty suorittaa.
58

 Näiden lisäksi XV 

kaupunginosaa Hakalahdessa laajennettiin vajaan yhdeksän hehtaarin alalla. Alue 

varattiin kaavoituksessa asuintaloja ja liikehuoneistoja varten.
59

 

Vuonna 1957 kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan, joka koski XX 

kaupunginosan kortteleita 2–4, XXI kaupunginosan kortteleita 1–3, urheilupuistoa ja 

Halkokarin tietä. Asemakaava sisälsi myös muutoksen, joka koski osia VII 

kaupunginosasta ja XX kaupunginosan ensimmäistä korttelia. Kaavan keskeisenä 

sisältönä oli tuoda asemakaavan piiriin kaupunginsalmen länsirannalle tuleva 

urheilualue, joka jatkuisi vihervyöhykkeenä kaupungin sydämeen saakka. Mallia tähän 

”kaupungin keuhkoon” otettiin Helsingin Töölöstä. Alueen koko oli 25 hehtaaria, ja 

sinne oli määrä tulla myös kerrostaloja.
60

  Sisäministeriö kuitenkin palautti kaavan 

takaisin kaupunginvaltuustolle, koska sillä oli erinäisiä huomautuksia muun muassa 

alueen rakennustapaan nähden. Kaupungin rakennustoimisto huomioi ministeriön 

muutosvaatimukset, ja valtuusto hyväksyi uudistetun asemakaavan 15.4.1958.
61

 

Ykspihlajaan alettiin valmistella kunnollista asemakaavaa vuonna 1955. Suunnitelma 

kaavasta oli jo olemassa, mutta koska rakennustoimisto ei silloisilla resursseillaan 

kyennyt hyväksyttävän ajan puitteissa laatimaan kunnollista asemakaavaa, päätti 

kaupunginhallitus sopia Ykspihlajan asemakaavoittamisesta ulkopuolisen arkkitehdin 

kanssa. Tehtävään kaupunginhallitus valitsi Leo Jacobsonin, joka valittiin tehtävään 

kaupunginvaltuuston vahvistettua valinnan.
62

 Jacobsonin suunnitelma esitettiin 

kaupunginvaltuustolle 25.10.1956. Kaupunginvaltuusto palautti kuitenkin asian 

kaupunginhallitukselle, jotta se saisi perehtyä suunnitelmaan paikan päällä. Valtuuston 

kokouksessa 20.11.1956 kaupunginhallitus ilmoitti kaupunginvaltuustolle, että se ei voi 

                                                 
56

 Kkv ptk 19.9.1961 § 249 ja liite A (esityslista) § 249 Ca:30. KKA. 
57

 Kkv ptk 18.12.1962 § 308 ja liite A (esityslista) § 308 Ca:31. KKA. 
58

 Kkv ptk 16.5.1950 § 73 ja liite A (esityslista) § 73 Ca:21. KKA. 
59

 Kkv ptk 19.4.1955 § 82 ja liite A (esityslista) § 82. Ca:24. KKA. 
60

 Kkv ptk 30.9.1957 § 212 ja liite A (esityslista) § 212 Ca:26. KKA. 
61

 Kkv ptk 15.4.1958 § 86 ja liite A (esityslista) 86 Ca:27. KKA. 
62

 Kkv ptk 6.9.1955 § 158 ja liite A (esityslista) § 158 Ca:24. KKA. 
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tuoda esitystä Ykspihlajan yleissuunnitelmasta ennen kuin Ykspihlajan sataman 

laajentamissuunnitelma valmistuisi ja sitä olisi verrattu yleissuunnitelmaan.
63

 

Jacobsonin suunnitelma ei koskaan päätynyt sellaisenaan menemään valtuustossa läpi, 

vaan se päätyi osaksi muita suunnitelmia. Se päätyi toimimaan vain yleisenä 

ohjenuorana myöhemmässä Ykspihlajan kehittämisessä. Ykspihlajaan saatiin kuitenkin 

asemakaavoitettua 14,2 hehtaarin alue vuonna 1957. Alueelle kaavoitettiin 49 

omakotitonttia, neljä rivitalotonttia sekä kaksi myymälätonttia.
64

  

Asemakaavoitettu alue kasvoi maltillisesti sodan jälkeisinä vuosina. Uusilla 

asemakaavoituksilla pyrittiin helpottamaan Kokkolan vaikeaa asuntotilannetta, ja 

luomaan tontteja joille rakentaa pientaloja. Ykspihlaja oli yksi kaupungin kehittymisen 

painopistealueista, mutta sille ei vielä saatu tuotettua valmista kaavaa. Kaupungin 

panostus alueen suunnittelun parantamiseksi kuitenkin helpotti alueen suunnittelutyötä 

jatkossa.  

1.2. Rakentamalla asuntopulaa helpottamaan 

 

Jokamiehen rakennusoppaassa vuodelta 1946 kirjoitettiin seuraavasti: ”Edessämme 

oleva jälleenrakennus on tavattoman laaja. Hävittävien sotavuosien jälkeen on meidän 

saatava rakennetuksi suuri määrä uusia rakennuksia ja samalla myös saatava korjatuksi 

vanhat, viime vuosina rappeutumaan päässeet rakennuksemme.”
65

 Nämä teemat pätivät 

hyvin myös Kokkolassa. 

 

1.2.1. Rakentamista pulan keskellä – asevelikylä ja perheasuntotalot 

Asuminen on tärkeä sosiaalipolitiikan osa-alue, jonka tarkoituksena on lisätä pääväestön 

hyvinvointia yhteiskunnassa. Asumisen sosiaalista ja yhteiskunnallista roolia 

korostettiin jo 1900-luvun alkupuolelle, mutta sen merkitys kasvoi erityisesti sotien 

jälkeen. Asuntopolitiikan keskeiset teemat ovat olleet kustannukset ja ahtaasti 

asuminen.
66

 Sodan aikana, ja välittömästi sen jälkeen, rakentamisella riitti haasteita. 

Yleisti ajanjaksoa 1940–1952 voidaan pitää jälleenrakentamisen aikakautena. 
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Kokkolassa ei varsinaisia sodan vauriota ollut, mutta muut sodan tuomat vaikeudet 

näkyivät kaupungin rakentamisessa. Sotien seurauksena asumisesta ja rakentamisesta 

tuli aiempaa enemmän yhteiskunnallinen kysymys.
67

 

Asuntotilanne sodanjälkeisessä Kokkolassa oli huono, ja se hankaloitui sodan jälkeen 

huomattavasti. Kesäkuussa 1944 Kokkolassa oli 195 asunnonhakijaa
68

, mutta 

maaliskuussa 1945 lukumäärä oli jo 468.
69

 Tilannetta korjatakseen kaupunki päätti 

lähteä osalliseksi yleishyödylliseen asuntokeskuskuntaan keväällä 1945.
70

 Nimeksi 

perustetulle asunto-osakeyhtiölle annettiin Asunnonhankinta Oy Kokkolan Haka. 

Asuntojen tuotantoon osallistumalla kaupunki pyrki edesauttamaan kaupungissa 

vallinneen asuntopulan helpottamista.
71

 Haka Oy rakennutti muun muassa Urheilukadun 

ja Katariinankadun risteykseen 12 huoneiston asuintalon.
72

 Yksityinen asunnontuotanto 

oli kaupungissa suhteellisen hiljaista ja keskittyi pääasiallisesti omakotitaloihin. 

Merkittävimmät rakennusalueet omakotitaloille olivat Katariinankatu ja Ykspihlaja. 

Rakentaminen oli hiljaista erityisesti välittömästi sotaa seuranneina vuosina, jolloin 

rakennustarpeiden saaminen oli erityisen vaikeaa. Rakennuslupiakaan ei voitu myöntää, 

koska tarvittavia rakennustarvikkeita ei ollut saatavilla.
73

  

Merkittävimpiä rakennusprojekteja sodan jälkeisessä Kokkolassa oli jo sodan aikana 

aloitettu Asevelikylän rakentaminen. Aloitteen tekijänä rakennushankkeessa oli 

Kokkolan aseveljet ry. ja Karleby och Gamlakarleby Vapenbröder rf. He anoivat 

kaupungilta lahjaksi tontteja, joihin oli tarkoituksena rakentaa kymmenen kappaletta 

kahden perheen asuintaloja.
74

  Kokkolan Aseveljet Ry:n johtaja Kauppaneuvos Evald 

Vainio totesi Kokkola-lehdessä 18.4.1944, että ”asevelikylä on sosiaalisesti merkittä, ja 

sen rakentaminen on velvollisuus ja kunnia maansa puolesta uhrauksia tehneitä, ja 

heidän perheitään kohtaan.” Kaupunginjohtaja Jarl Emerik Jaatinen oli samoilla linjoilla 
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Vainion kanssa. Jaatinen kehui aluetta, koska sinne oli nousemassa myös Hollihaka 

yhtymän asunnot. Jaatinen ennakoi alueesta tulevan hyvin viihtyisän. 
75

 

Sodan päätyttyä Aseveliliitto ja sen alajärjestöt lakkautettiin. Tämä tarkoitti muutoksia 

myös asevelikylän osalta, koska kylän rakentaminen oli vielä kesken. Kylän otti 

hallintaansa Sankarivainajien muistosäätiö. Säätiö sitoutui vuokraamaan kylän asunnot 

suuriperheisille sotaleskille, sotainvalideille ja vähävaraisille aseveljille.
76

 Asevelikylän 

rakentaminen edusti hyvin Suomessa vallinnutta yleistä ajattelua. Jokamiehen 

rakennusoppaassa kehotettiin pitämään yllä vanhaa talkoohenkeä, ja auttamaan sodasta 

kärsimään joutuneita monilapsisia sotaleski-, invalidi- ja siirtolaisperheitä.
77

 Sodan 

päättymisen jälkeen asevelikylästä alettiin pikkuhiljaa käyttää nimitystä invalidikylä.     

Sekä Asevelikylän että Hollihaka yhtymän työmailla työt etenivät kiitettävää tahtia. 

Kokkola-lehdessä kehuttiinkin asevelikylän työmaan työtahtia ja talkoomoraalia. 

Ongelmia oli kuitenkin ilmaantunut rakennustarvikkeiden saamisen kanssa.
78

 

Invalidikylä sai ensimmäiset asukkaansa vuoden 1944 lopulla, ja sen asuntojen määrä 

tuplattiin seuraavana vuonna.
79

 Invalidikylä edusti jatkosodan jälkeistä yhteishenkeä 

Kokkolassa, ja se oli tyypillistä sodanjälkeistä sosiaalista asunnontuotantoa. 

Rakennustarvikepula oli merkittävä rakentamista häiritsevä ongelma koko 

sodanjälkeisessä Suomessa. Säännöstelystä vastasi kulkulaitosten ja yleistentöiden 

ministeriön rakennusosasto KYMRO. KYMRO arvioi, että esimerkiksi vuonna 1946 

pystyttiin rakentamaan vain edellisenä vuonna luvan saaneet rakennukset, ja nekin vain 

merkittävien ponnistelujen avulla.
80

 Kokkolassa rakennustarvikepula näkyi myös 

merkittävästi. Keskipohjanmaa uutisoi, että vuonna 1948 Kokkolassa rakennettiin vain 

reilu kolmannes rakennusluvan saaneista rakennuksista. Syyksi tähän lehdessä arvioitiin 

juuri rakennustarvikepulaa, mutta myös rakentamiseen vaadittavan rahoituksen 

saamisessa oli vaikeuksia.
81

    

Sodan jälkeisinä ensimmäisinä vuosina pahimmat puutteet olivat nauloista, sementistä 

ja tiilistä. Esimerkiksi sementtiä pystyttiin toimittamaan vuoden 1948 puoleenväliin 
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mennessä vain yksi kolmasosa vuoden tavoitteesta. Pahimmillaan vuonna 1945 

puutavarastakin oli puutetta.
82

 KYMRO ohjeisti rakentajia säästämään. Hyvä esimerkki 

KYMRON ohjeistuksesta oli: ”Siinä missä ennen käytettiin kaksi naulaa, on nyt tultava 

toimeen yhdellä.” 
83

 Pahin rakennustarvikkeiden puute helpotti vuoden 1949 aikana, ja 

KYMRO lakkautettiin vuoden 1949 lopussa. Rakennustarvikkeista tuli kuitenkin pulaa 

vielä vuonna 1951, jolloin naulojen ja betoniraudan puute vaikeutti rakennustoimintaa 

huomattavasti.
84

 

Invalidikylän lisäksi toinen merkittävä rakennushanke, joka oli saanut alkunsa jo sodan 

aikana, oli perheasuntotalon rakentaminen. Perheasuntotalot olivat valtion 

asuntotuotanto-ohjelman mukaisia asuintaloja, joiden rakennuttajana piti olla kunta tai 

yleishyödyllinen yhteisö. Tässä tapauksessa rakennuttajana oli suoraan kaupunki. 

Rakennustyöt oli tarkoitus aloittaa jo vuonna 1941, mutta sodan aiheuttaman 

betoniraudan puutoksen takia rakennustöihin päästiin käsiksi vasta vuoden 1945 

alussa.
85

 Talossa oli kaikkiaan 21 huoneistoa, ja se valmistui vuoden 1946 lopulla.
86

 

Pulan keskellä kaupungissa pyrittiin rakentamaan mahdollisimman tehokkaasti ihmisten 

asumistilanteiden parantamiseksi. Kaupungin voimakkaasta yhteishengestä kertoi se, 

että naulojen loputtua invalidikylän työmaalta lähtivät liikemies Evald Vainio, 

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Alf Gyllenberg ja pankinjohtaja Erik Witting 

Kokkolan kummikaupunki Härnösandiin hakeakseen työmaalle lisää nauloja. Miehet 

palasivat matkalta 4000 kg naulakuorman kanssa, mikä riitti tyydyttämään kipeimmän 

kysynnän.
87

 Sodasta kärsimään joutuneiden ihmisten asioiden edistäminen ja 

asuntopulan helpottaminen olivat Kokkolassa erittäin tärkeitä asioita, mistä edellinen 

kertomus toimii hyvänä esimerkkinä.  
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1.2.2. Aravasta vauhtia rakentamiseen  

Keskipohjanmaa lehti kirjoitti Kokkolassa tapahtuvasta rakennustoiminnasta 

18.11.1954: ”Kokkola kasvaa kovaa vauhtia jokaiseen ilmansuuntaan puhumattakaan 

itse keskustasta, joka muuttuu kuukausi kuukaudelta, ja vuosi vuodelta.”
88

 

Vuonna 1945 säädetty maanhankintalaki tehtiin hoitamaan valtaisaa 

asuttamisongelmaa. Sodan päätyttyä valtiovallan tuli hoitaa evakkoon joutuneiden ja 

rintamamiesten asutus. Nämä molemmat ryhmät pääsivät maansaantiin oikeutettujen 

piirin. Maanhankintalaki ulotettiin koskemaan myös kaupunkeja, jotka olivat velvollisia 

luovuttamaan asuntotontteja. Suomi oli kuitenkin vielä sodan jälkeen varsin agraarinen 

maa, ja vuosien 1945–1949 välillä vain 25 % valmistuneista asunnoista rakennettiin 

kaupunkeihin.
89

 Kokkolassa tapahtui maanhankintalain mukaista rakentamista, mutta 

maanhankintalakia merkittävämmin kaupunkikuvaan vaikuttivat Arava-lait. 

Maanhankintalain pohjalta merkittävin rakennusalue oli Ykspihlajan Haukioja. 

Maanhankintalaki oli agraarinen laki, eikä se palvellut kaupunkien tarpeita. Merkittävä 

muutos tähän tuli vuonna 1949 aloitetun Arava-ohjelman myötä, jonka kautta 

myönnettiin kaupunkien ja kauppaloiden asuntorakentamiseen matalakorkoista lainaa. 

Laina oli vuokratalojen osalta korkeintaan 60 % kustannuksista ja muiden talojen osalta 

maksimissaan 40 %. ANTTI PALOMÄEN mukaan merkittävä muutos oli siinä, että nyt 

ensimmäistä kertaa asuntorakentamisen painopiste siirrettiin valtiovallan lainoituksen 

turvin maaseudulta asutuskeskuksiin. Yli puolet kaupunkeihin 1950-luvulla 

rakennetuista asuintaloista olivatkin rakennettu Aravan rahoituksella. Alusta alkaen 

lainaa myönnettiin perinteisten omakotitalojen ja asunto-osakeyhtiöiden 

rakentamiseen.
90

 Aravan rahoitus näkyi myös Kokkolassa lisääntyneenä 

rakennusintona.  

Kokkolassa, kuten muissakin sodanjälkeisen Suomen kaupungeissa, jatkui paha 

asuntopula. Kokkolan kaupungin huoneenvuokralautakunnalla oli vuoden 1948 

maaliskuussa käsiteltävänään 568 hakemusta.
91

   

Kaupunki yritti helpottaa asuntopulaa lähtemällä Kokkolan Haka Oy:n lisäksi 

osakkaaksi myös vuonna 1949 perustettuun Kokkolan Sato Oy:hyn, joka perustettiin 
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Arava-lakien tultua hyväksytyksi eduskunnassa. Sato Oy:n esikuvana toimi vuonna 

1940 Helsingissä perustettu Sosiaalinen asunnontuotanto Oy. Sato Oy:stä tuli 

Kokkolassa merkittävä rakentaja.
92

 Kaupungin vahvasta roolista kertoo se, että 

perustamisen yhteydessä kaupungin insinööri E. Irjala toimi virkaa tekevänä 

toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana.
93

 Sato Oy:n ensimmäinen 

rakennusurakka oli Libeckinkatu 24, joka käsitti kaikkiaan 17 huoneistoa.
94

  

Myös yksityinen rakentaminen sai uutta pontta Aravasta. Huvilakadulle perustettiin 

Asunto Oy Huvilakatu 13–23. Asunto osakeyhtiöön rakennettiin T.A. Lybeckin 

toimesta kaksikerroksisia Arava-taloja. Taloja oli tarkoitus rakentaa kuusi kappaletta, 

mutta vastaan tulleiden vaikeuksien
95

 takia taloja rakennettiin vain kolme, jotka saivat 

Aravan rahoituksen vuodelle 1950. Talot oli suunnitellut Kay Trap-Holm, ja ne 

sisälsivät kahden ja kolmen huoneen huoneistoja. Kaupungissa esiintyneen pahan 

asuntopulan takia kaupunki tuki Lybeckin hanketta alentamalla tonttien vuokria.
96

 

Arava-lainojen myötä Hollihaan alueesta tuli Kokkolan rakentamisen keskipiste. 

Aravan myötä alueelle nousi jo mainittujen talojen lisäksi useita muita kerrostaloja.  

Kokkolan Sato Oy rakensi lisää kerrostaloja muun muassa Libeckinkadulle, 

Katariinankadulle ja Huvilakadulle. Puolikunnallisen ja Sato-rakentamisen yhteydessä 

käytettiin ilmaisua kansantalot. Rakentamisen tavoitteena oli helpottaa kaupungissa 

vallinnutta asuntopulaa rakentamalla huokeita ja viihtyisiä huoneistoja.
97

 Vaikeasta 

tilanteesta huolimatta Kokkolassa ei päädytty rakentamaan tilapäisasuntoja. 
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Taulukko 3. Kokkolassa valmistuneet huoneistot vuosina 1945–1958 

Vuosi Valmistuneet 

asuinhuoneistot 

1945 98 

1946 104 

1947 69 

1948 21 

1949 58 

1950 55 

1951 104 

1952 75 

1953 71 

1954 119 

1955 110 

1956 126 

1957 134 

1958 103 

Lähteet: Sosiaalinen aikauskirja: 1947, 1949, 1951, 1953, 1955, 1956, 1957, 1958, 

1959. 

Kuten taulukosta kolme näkee, asuntorakentaminen ei saavuttanut 1940- ja 1950-

luvuilla varsinaisia huippuja. Selkeästi heikoin rakennusvuosi oli 1948, jolloin valmistui 

ainoastaan 21 huoneistoa. Syy vähäiseen valmistuneiden asuintojen määrään oli 

vallinneessa rakennusainepulassa ja rahoituksen saannin hankaluuksissa. 

Asuntorakentamisessa näkyi selkeä määrällinen kasvu, joka alkoi Aravan perustamisen 

ja pahimman rakennustarvikepulan helpottamisen jälkeen. Selkeää kasvua tapahtui 

erityisesti 1950-luvun puolenvälin paikkeilla, jolloin säännöllisesti valmistuneiden 

huoneistojen lukumäärässä päästiin yli sadan. Rakentaminen kiihtyi lähestyttäessä 

1960-lukua, mutta todelliseen kasvuun asuntorakentaminen lähti Kokkolassa vasta 

myöhemmin 1960- ja 1970-luvuilla.
98

 

Asuntopula ja asumisen kalleus nostatti Suomessa kritiikkiä erityisesti arkkitehtejä 

kohtaan. Suomessa pyrittiin asuntojen suunnittelussa rationalisointiin ja 

säästöratkaisuihin. Säästämisen seurauksena yleisesti tingittiin talojen arkkitehtuurista. 

Tärkeäksi tuli myös ajatella kerrostalon rakentamista yksittäisenä ja yhtenäisenä 

tuotannollisena prosessina, minkä avulla rakentamisesta voitiin tehdä rationaalisempaa. 

Suurena vaikuttimena tälle oli vähitellen 1950-luvun lopulta yleistymään alkanut 

elementtirakentaminen.
99

 Rakentamisen tehokkuuden lisääminen palveli rakentajia ja 
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asunnon tarvitsijoita. Rationalisoimilla rakentamista pystyttiin asuntoja valmistamaan 

nopeammin ja samalla helpottamaan asuntopulaa.  

Aravalla ja Sato Oy:n rakentamisella ei kuitenkaan saatu välitöntä helpotusta 

asuntopulaan. Huoneenvuokralautakunnalla oli 650 asunnonhakijaa syyskuussa 1952.
100

 

Kokkolan kaupunki ei tyytynyt pelkästään Sato ja Haka yhtiöiden toimintaan 

osallistumiseen. Kaupunki päätti ottaa aktiivisemman roolin. Kaupunki lähti vuonna 

1952 osalliseksi puolikunnalliseen rakennustoimintaan. Puolikunnallinen rakentaminen 

joutui kuitenkin pian vastatuuleen, kun kaupungille tuli ongelmia Asunto Oy Huvilakatu 

7–9 omistus- ja hallinnointisuhteiden kanssa. Kaupunki tulkitsi, että kunnes sen osuus 

talon osakkeista oli lunastettu, kaupungin määräämä hallitus sai päättää talon 

hankinnoista ja erilaisista maksuista. Asiaa puitiin aina maistraatissa asti. Kaupunki 

päätyi lopettamaan osallistumisensa puolikunnalliseen rakennustoimintaan vuonna 

1956, ja keskittyä rakennustoiminnan tukemiseen Sato Oy:n johdolla. Sato Oy:n kanssa 

toimiessaan kaupunki oli vain luottojen myöntäjä.
101

  Kaupungin rooli Sato Oy:ssä oli 

kuitenkin vähenemässä. Kaupunki luovutti suurimman osan Kokkolan Sato Oy:n 

osakkeista vuonna 1960.
102

 Sato ja Haka yhtiöiden roolit rakentamisessa muuttuivat 

vähemmän näkyviksi 1960-luvulla. Haka nousi vielä myöhemmin vahvasti esiin, kun se 

sai vastuun Koivuhaan rakentamisen käytännön toteuttamisesta.  

Kokkolan kaupungin asuntopulan vakavuutta 1950-luvulla kuvaa se, että kaupunki salli 

ympärivuotisen asumisen siirtolapuutarhamökeissä. Kokkolaan perustettiin Tulliperän 

siirtolapuutarha-alue vuonna 1946. Alueella oli 85 viljeltävää mökillistä palstaa. 

Palstoilla sijainneissa mökeissä ei saanut asua ympärivuotisesti, mutta asuntotilanteen 

ollessa niin huono kuin se 1950-luvun alkupuoliskolla oli, ei kaikilla ollut vaihtoehtoa. 

Tilanteen hankaluudesta kertoi Keskipohjanmaan uutisen otsikko: ”Me joudumme 

rikkomaan lakia, mutta teemme sen välttämättömyyden pakosta.”  Todellista helpotusta 

asuntotilanteessa oli havaittavissa vasta vuonna 1956, jolloin suoritetussa tutkimuksessa 

havaittiin, että todellisia asunnonhakijoita Kokkolassa oli enää 291 kappaletta. 

Kokkolan asuntotilanteen helpottuessa alettiin huoneenvuokralautakunnan 

tarpeellisuutta kyseenalaistaa aiempaa aktiivisemmin. Asunnonvälitystoiminta 
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Kokkolassa päätettiin lakkauttaa, ja huoneenvuokralautakunta piti viimeisen 

asunnonvälityskokouksensa 23.12.1957. 
103

  

Kaikki rakennushankkeet eivät päätyneet suunnitteluvaihetta pidemmälle. Kustaa 

Adolfinkadulle suunniteltiin muun muassa kymmenkerroksista pistetaloa, mutta se ei 

koskaan päätynyt rakennusvaiheeseen asti.
104

 Rautatieläiset kunnostautuivat 

rakentamalla Pakkahuoneenkadun ja Puistokadun kulmaukseen yhteensä 24 huoneistoa 

sisältäneen kerrostalon.
105

  Kaikista korkeimpien suunniteltujen rakennusten oli vaikea 

saada rakennuslupaa, koska rakennukset olisivat merkinneet poikkeusta vallinneesta 

kaupunkikuvasta. 

Yleisellä tasolla 1940- ja 1950-luvun rakentamista tarkasteltaessa voidaan puhua 

rationalisoinnin ajasta. Standardisointi ja rationalisointi hallitsivat rakentamista aina 

pitkälle 1950-luvulle.  Samalla sodan jälkeen asuntojen varustelutaso alkoi nousta. 

Sähkövalo löytyi vuonna 1940 60,0 % kotitalouksista, kun taas vuonna 1960 luku oli 

88,6.  Samoina vuosina WC:llä varustettujen asuntojen osuus nousi 14 prosentista 35, 4 

prosenttiin.
106

 Rakentamisen perusajatuksena oli tarjota hyviä asuntoja ihmisille, jotka 

eivät asuneet kunnollisissa asunnoissa. Arkkitehtuuri ja mukavuudet eivät näytelleet 

sodanjälkeisessä rakentamisessa niin isoa roolia kuin aiemmin. Sodan jälkeen 

rakennettiin ennen kaikkea suureen tarpeeseen.  

 

1.2.3. Omakotirakentaminen – rintamamiestalot aloittavat uuden aikakauden 

Käsitteenä omakotitalo on varsin nuori. Se syntyi teollistumisen ja kaupungistumisen 

myötä, kun työväestön asuinolojen parantamiseen alettiin kiinnittää huomiota. Ajatus 

omakotitaloista syntyi Englannissa puutarhakaupunkiajattelun myötä 1800-luvun 

lopulla. Suomessa ajatuksia puutarhakaupungista alettiin toteuttaa 1900-luvun alussa. 

Ensimmäisiä työväenluokan omakotialueita rakennettiin Helsinkiin, Tampereelle, 

Kotkaan ja Viipuriin. Modernimmat omakotitalot rantautuivat 1930-luvulla 

funktionalismin nousun myötä.
107
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Sodanjälkeisen rakentamisen keskeisimpiä piirteitä Suomessa olivat niin sanotut 

rintamamiestalot
108

. Omakotirakentamisen taustalle merkittäväksi tekijäksi nousivat 

tyyppipiirustukset. Aikakauden sanelemien vaatimusten takia rintamamiestalot olivat 

hyvin yhdenmukaisia. Ne olivat 1½-kerroksia, harjakattoisia ja hyvin laatikkomaisia 

taloja. Tyyppipiirustukset yleistyivät välirauhan aikana vuosina 1940–1941. Niiden 

käytön yleistyminen vaikutti vahvasti rakentamisen kehittymiseen. Tyyppipiirustusten 

mukaiset talot rakennettiin huokeasti ja materiaaleissa tinkien, mutta niiden yleinen 

tehtävä oli yleisen asumistason nostaminen. ANTTI PALOMÄKI toteaa, että 

”tyyppitalojen leviäminen merkitsi suomalaisessa asumisessa siirtymistä kohti 

modernia, kaupunkilaista ja keskiluokkaista asumista.”
109

 Rintamamiestalot edustivat 

hyvin ajan henkeä, sillä ne suunniteltiin useimmiten talkootyönä. Piirustuksia taloihin ja 

kalusteisiin jaettiin useimmiten ilmaiseksi, tai vähintäänkin hyvin edullisesti.
110

 

Kokkolassa tyyppipiirustusten mukaisten rintamiestalojen rakentamisesta tuli hallitseva 

piirre omakotirakentamisessa pitkälle 1950-luvulle.  

Sodan jälkeen valtiovallan ratkaisuna asutusongelmiin toiminut maanhankintalaki näkyi 

1940-luvun lopun ja 1950-luvun Kokkolan asuntorakentamisessa.  Mesilässä ja 

Vilvikenissä oli yhteensä 20 kappaletta puolenhehtaarin tontteja, jotka olivat 

eräänlainen kompromissi omavaraisuuden kanssa, koska ne eivät olleet tarpeeksi isoja 

varsinaiseen viljelystoimintaan. Maanhankintalain varsinaisen hengen mukaisia olivat 

viljelyyn ja omavaraisuuteen tähtäävät asutusviljely- ja viljelytilat. Asutusviljelytiloja, 

joiden koko oli neljän ja viiden hehtaarin välillä, muodostettiin Ventusnevalle viisi 

kappaletta. Näitä isompia varsinaisia viljelystiloja muodostettiin Hirvisnevalle ja 

Koivistoon. Ykspihlajan Haukiojalle muodostettiin iso 60 pienehkön tontin asuinalue. 

Ensimmäiset talot nousivat valtion myöntämien edullisten lainojen turvin Haukiojalle 

vuosina 1947 ja 1948. Haukiojan taloille oli tyypillistä, että samassa talossa asui useita 

perheitä.
111

 Haukiojan alueella panostettiin suojaisten ja rauhallisten tonttien 

luomiseen.
112
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Omakotitalojen rakentaminen oli aktiivista Kokkolassa. Rautatieläiset alkoivat rakentaa 

omaa omakotialuettaan Junnilaan Kirkonmäen länsipuolelle. Rakennetut talot olivat 

yhden tai kahden perheen omakotitaloja. Talot olivat ulkomuodoltaan samanlaisia, ja ne 

oli rakennettu tyyppipiirustusten mukaan. Junnila muodosti alueena poikkeuksen 

tyypillisestä omakotirakentamisesta. Rakentajat olivat rautatieläisiä, ja rahoitusta ei 

hoidettu Aravan avulla, vaan pääosin rautatieläisten eläkejärjestön kautta.
113

  Toinen 

merkittävä uusi omakotialue nousi Ykspihlajan urheilukentän lähistölle, jonne kaupunki 

muodosti uusia omakotitontteja. Huomattava ja kehuttu 40 talon asuinalue nousi myös 

Tullimäelle 1950-luvun alkupuolella. Tullimäenkin rakennukset olivat pääpiirteiltään 

toistensa kaltaisia.
114

 Tullimäelle nousi 1½-kerroksisia rintamamiestaloja. Tonteilla oli 

uutena piirteenä istutettu etupiha, joka toi alueelle rehevää ja viihtyisää ilmettä.
115

 

Rakennustoiminta oli Haukiojan lisäksi vilkasta myös muualla Ykspihlajassa. 

Keskipohjanmaa lehdessä 18.11.1954 mainittiin, että alueella on rakenteilla 11 

rintamiestaloa. Uusia rakennuksia nousi myös esimerkiksi Ykspihlajan 

Louhenkadulle
116

. Ykspihlajan kasvun taustalla oli alueelle noussut suurteollisuus. Iso 

osa ykspihlajalaisista kävi töissä rikkihappotehtaalla tai viiden kilometrin päässä 

sijaitsevassa keskustassa.
 117

 Ykspihlajan teollisuus jatkoi kasvuaan 1960-luvulla, mikä 

lisäsi asuntorakentamisen tarvetta. Myös vanha kansakoulu kävi liian pieneksi ja sitä 

jouduttiin laajentamaan. Alueen suosiosta kertoi myös vuonna 1957 kaavoitettujen 

uusien tonttien suuri kysyntä. Kaupunki joutui perustumaan erillisen jonotuslistan, 

koska läheskään kaikille halukkaille ei ollut tarjota tontteja.
118

 Omakotitalojen 

rakentaminen Kokkolassa alkoi hiljentyä 1950-luvun puoleenväliin tultaessa, koska 

lainojen saaminen rahoituslaitoksista muuttui vaikeaksi, ja kaupungin vuokratonteista 

alkoi olla pulaa.
119

 Tonttipula oli yksi pahimpia rakentamiseen liittyvä ongelmia 

Kokkolan kaupungissa melkein koko tutkimusajanjakson ajan.  

Kokkola oli muiden kaupunkien ohessa vaikeuksissa pahan asuntopulan kanssa, mutta 

kaupungin ja valtion tukemalla aktiivisella rakentamisella päästiin pahimman 

asuntopulan yli. Suurimpina haasteina välittömästi sodan jälkeen olivat rakentamista 
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pahasti haitannut rakennustarvikepula, ja vielä myöhemmin 1950-luvulla ongelmia 

aiheuttaneet vaikeudet lainojen saamisessa. Kaupungin tukeman asuntorakentamisen 

”kultainen aika” päättyi pahimman asuntopulan loppumisen myötä 1950-luvun 

puolenvälin jälkeen. Kokkolan kasvu ei kuitenkaan pysähtynyt, vaan voimavaroja 

alettiin keskittämään julkiseen rakentamiseen.  

 

1.3. Hiljaista julkista rakentamista 

 

Sodan jälkeen Kokkolassa alkanut voimakas väestönkasvu lisäsi kaupungin painetta 

palveluiden tuottamiseen. Samaan aikaan kaupungin koulut kävivät ahtaiksi. 

Kaupunkiin kohdistuneisiin vaatimuksiin pyrittiin vastamaan, mutta sodan jälkeen 

kaupungilla ei ollut kaikkia sen tarvitsemia resursseja.  

 

1.3.1. Kokkola parantaa koulutilojaan 

Kokkolassa ei väestönkasvusta huolimatta rakennettu uusia koulurakennuksia 1940-

luvulla, mikä lisäsi merkittävästi tilanahtautta. Ykspihlajan kansakoulun lisärakennus, 

joka valmistui vuonna 1954, oli ensimmäinen merkittävä helpotus tilanteeseen. 

Lisärakennukseen kuului kaikkiaan viisi luokkahuonetta ja opettajainhuone.
120

 

Kokkolan ensimmäinen suuri koulurakennusprojekti sodanjälkeen oli Kokkolan 

yhteislyseon lukion uudisrakennus. Yhteislyseon tilanahtaus oli ollut valtava ongelma 

koululle. Kokkolan yhteislyseon osalta tilanahtauden pitkäikäisyydestä kertoo se, että 

tilat oli todettu ahtaaksi jo 1930-luvulla, jolloin oppilaita oli noin 240. Sodan jälkeen 

oppilasmäärän ylittäessä viidensadan oli tilanne muuttunut kestämättömäksi.  Koulua 

jouduttiin käymään vuoroluvussa. Kokkolan kaupunki suoritti valtion kanssa vaihdon, 

jossa se luovutti tontin yhteislyseon uutta rakennusta varten. Vaihdossa kaupunki sai 

vanhan koulurakennuksen käyttöönsä helpottamaan muiden koulujen ahtautta.
121
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Yhteislyseon rakennustöitä ei kuitenkaan päästy aloittamaan välittömästi. Vaihdosta oli 

sovittu jo vuonna 1949, mutta rakennustöihin aloitettiin vasta joulukuussa 1952.
122

 

Rakennustyöt uhkasivat keskeytyä rahoitusvaikeuksien takia, mutta tarpeellinen 

rahoitus onnistuttiin hankkimaan. Uusi punatiilikattoinen lyseorakennus oli 

nelikerroksinen, ja se rapattiin vaaleanharmaaksi. Rakennuksen oli suunnitellut 

arkkitehti Elsa Arokallio. PETER JOHNSONIN mukaan rakennus sisälsi tyylissään 

funktionalistisia
123

 elementtejä, ja se toimi hyvin 1950-luvun modernin 

kouluarkkitehtuurin edustajana.
124

 Rakennus koostui kolmesta rakennusvolyymistä, 

jotka oli liitetty yhteen. Jokaisella volyymilla oli oma käyttötarkoituksensa. 

Länsipäädyssä oli voimistelusalit ja niiden pukuhuoneet. Koulun keskiosassa sijaitsi 

perusluokat ja itäpäädyssä erikoisluokat.
125

 Kokkolan yhteislyseon lukio jäi ainoaksi 

1950-luvulla valmistuneeksi yleissivistäväksi oppilaitokseksi. Yhteislyseon 

valmistuminen kuitenkin helpotti hälyttävän hankalaa oppikoulutilannetta.  

Toinen merkittävä 1950-luvulla noussut koulurakennus oli Kokkolan kauppaoppilaitos. 

Kauppakoulu oli perustettu jo vuonna 1945, mutta se joutui toimimaan pitkään 

väliaikaisissa tiloissa. Ensimmäisen kerran ajatus kauppakoulun omasta kiinteistöstä oli 

esillä vuonna 1950. Kaupunki ei kuitenkaan kyennyt järjestämään kauppakoululle omia 

tiloja. Kauppakoulun huoneistokysymykset olivat seuraavina vuosina usein esillä. 
126

 

Kauppakoulu toimi Hankkijanmäellä sijainneen Svenska Gårdenin tiloissa. Koulun 

sijoittamista sähkölaitoksen kiinteistöön harkittiin, mutta parhaimmaksi vaihtoehdoksi 

todettiin uuden koulurakennuksen rakentaminen tontille osoitteessa Tehtaankatu 34. 

Kauppakoulun uudisrakennus otettiin käyttöön vuonna 1957. Rakennuksen oli 

suunnitellut kaupunginarkkitehti Into I. Suominen.   Pian uusien tilojen saamiseen 

jälkeen Kokkolaan päätettiin perustaa samoihin tiloihin kauppaopisto, ja koululle 

päätettiin antaa yhteisnimi kauppaoppilaitos. Erikoisuutena rakennuksessa oli koulun 

juhlasali, joka toteutettiin poistamalla kahden luokkahuoneen välinen väliseinä.
127

 

Kauppaoppilaitoksen rakentaminen oli kallis hanke, ja sen osuus kaupungin vuoden 
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1956 menoista oli noin 5,2 prosenttia.
128

 Kauppaoppilaistosta laajennettiin myöhemmin 

sen tehostumisen myötä.
129

 

 

1.3.2. Kaupunki rakentaa kipeästi tarvittuja uusia tiloja  

Kokkola oli hyvää vauhtia kehittymässä maakunnan keskukseksi. Linja-autoliikenne oli 

merkittävässä roolissa kaupungin kehittymisessä. Kokkolassa tuli 1940-luvun lopulla 

tarve kunnolliselle linja-autoasemalle. Ab. Haldin & Rose Oy tarjosi rakentumassa 

olevia toimitilojaan myös kaupungin linja-autoaseman käyttöön. Kaupunginhallitus 

kuitenkin katsoi, ettei ole kaupungin etujen mukaista sijoittaa linja-autoasemaa 

yksityisen liikennöitsijän omistamaan rakennukseen, jonka käyttöön ja järjestelyihin 

kaupungilla ei olisi mahdollisuuksia vaikuttaa. Linja-autoaseman sijoituspaikasta oli 

erimielisyyksiä. Sijoituspaikaksi valittiin lopulta rautatientori, joka toimi jo tuolloin 

linja-autojen lähtöpaikkana. Kuitenkin uusi linja-autoasema oli vain tilapäinen, sillä 

tarkoitus oli rakentaa kymmenen vuoden sisään pysyvä linja-autoasema. Kaupungilla 

oli kesken lukuisia muun muassa liikenteen järjestelemiseen liittyviä selvityksiä, jotka 

tulisivat vaikuttamaan siihen, mihin lopullinen linja-autoasema kannattaisi sijoittaa. 

Väliaikaisen aseman rakennustyöt aloitettiin syksyllä 1950.
130

 

Uuden pysyvän linja-autoaseman rakentamisesta yhteistyössä Oy Matkahuolto Ab:n ja 

muutaman muun yrityksen kanssa päätettiin syksyllä 1958. Uusi linja-autoasema 

valmistui vuonna 1961.  Linja-autoaseman tehtävien lisäksi rakennuksessa toimi useita 

yrityksiä. Rakennus oli pääosin yksikerroksinen, mutta toiseen päätyyn tehtiin toinen 

kerros, minne sijoitettiin asuntoja. Rakennus oli massaltaan teräsbetonirunkoinen, mutta 

siinä käytettiin paljon lasia.
 131

   

Kaupungissa oli myös uuden paloaseman tarve. Uusi paloasema oli päätetty rakentaa 

kauppatorin pohjoispuolelle jo vuonna 1947. Päätös kuitenkin peruttiin vuonna 1952, ja 

asia päätettiin ratkaista yleiskaavaprosessin yhteydessä. Uuden paloaseman saamista ei 

kuitenkaan enää vuonna 1954 voinut siirtää eteenpäin, ja kaupunginvaltuusto päätti sen 

rakentamisesta kulkutautisairaalan tontille Kustaa Adolfinkadulle. Rakennuspaikan 

etuna oli sen edullisuus ja hyvät kulkuyhteydet eritoten Ykspihlajaan. Paloaseman 
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rakennustyöt aloitettiin loppuvuodesta 1954, ja se valmistui syksyllä 1955. Kahdesta 

osasta koostuvan aseman olivat suunnitelleet arkkitehdit Salminen ja Suominen. 

Päärakennuksessa oli muun muassa päivystystilat ja autotalli, jossa oli paikka kuudelle 

paloautolle. Toisessa osassa sijaitsi palopäällikön ja palomestarin asunnot. Asema oli 

rakennettu siten, että sitä pystyttiin helposti myös tulevaisuudessa laajentamaan.
 132

 

Torikadun ja Kustaa Adolfinkadun kulmaan Kokkolan yhteislyseonlukiota vastapäätä 

aloitettiin uuden virastotalon rakentaminen vuonna 1957. Virastotalo nousi vanhan 

maanviljelyinsinöörien talon paikalle, jotka myös saivat toimitilat uudesta 

virastotalosta. Talossa toimivat lisäksi myös liikkuva poliisi ja Kaarlelan poliisi. 

Nelikerroksisen virastotalon suunnitteli kaupungin insinööri Into Suominen.
133

 RISTO 

TILUKSEN mukaan virastotalo edusti hyvin suomalaisen sodanjälkeisen ajan 

romanttista funktionalismia.
134

  

Kaupunki ei 1940-luvun tilinpäätöksissä erikseen erotellut rakennusmenoja. Kaupungin 

rakennustoiminnan kiihtymisestä johtuneet rakennusmenot lähtivät 1950-luvulla 

maltilliseen kasvuun, joka kiihtyi erittäin voimakkaasti 1960-luvulla.
135

  

Kaupungin rakennusmenoja voi tarkastella myös kaupungin pääomamenojen kautta. 

Pääomamenot tarkoittavat käytännössä kaupungin investointeja, ja niihin liittyi 

rakennushankkeiden lisäsi monia muita julkisia investointeja, kuten infrastruktuurin 

parantamista ja rakennushankkeiden tukemista lainoituksin.
136

  Kaupungin 

pääomamenot kasvoivat ripeästi mutta pysyivät suhteellisen maltillisina. Vuonna 1945 

ne olivat noin 12,5 prosenttia kaupungin menoista, ja vuonna 1950 ne olivat kasvaneet 

noin 21 prosenttiin, minkä tuntumassa ne pysyivät suurimman osan 1950-luvusta. 
137

 

Muutoksia pääomamenoihin tekivät kaupungin suuret rakennushankkeet, kuten 

esimerkiksi kauppakoulun rakentaminen. Kauppakoulun rakennusvuonna pääomamenot 

olivat yli 30 prosenttia.
138

  Julkisten investointien lisääntymisen seurauksena 

pääomamenot ja kaupungin rakentamiseen käyttämät rahamäärät kasvoivat.  
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2. LÄHIÖIDEN NOUSUA JA RADIKAALEJA UUDISTUKSIA (1958–

1967) 

 

Kokkola eli vuosina 1958–1967 voimakasta kasvun aikaa. Kokkolan väkiluku kasvoi 

15 441 asukkaasta 19 667 asukkaaseen. 
139

 Suurimpia syitä kaupungin kasvun taustalla 

oli Outokumpu Oy:n tulo Kokkolaan, mikä kasvatti valtavasti työvoiman tarvetta. 

Kemianteollisuus oli alana Kokkolassa vahvassa kasvussa, ja sen työntekijämäärä 

kolminkertaistui aikavälillä 1954–1964. Kemianteollisuuden piirissä työskenteli yli 

kolmannes Kokkolan teollisuuden työntekijöistä 1970-luvulla. Outokummun tulon 

merkitys näkyi parhaiten siinä, että huippuvuosina 1970-luvun puolessavälissä yhtiön 

palveluksessa Kokkolassa työskenteli yli 1500 ihmistä.
140

  Outokummun Kokkolaan 

sijoittumisen taustalla vaikutti kaupungin hyvät kulkuyhteydet.
141

 Kokkolan 

teollisuusalue oli merkittävä työllistäjä myös rakentajille. Useaan kertaan laajentuneet 

Rikkihappo Oy:n ja Outokummun tehtaat työllistivät suurta määrä rakentajia. Tehtaiden 

suurilla työmailla oli parhaimmillaan kesällä 1961 yli 600 työntekijää.
142

 

 

2.1. Kaupunki haluaa määrätietoista kehitystä 

 

2.1.1. Erimielisyyksiä uuden yleiskaavan ja keskustasuunnitelman ympärillä 

Vuonna 1958 astui voimaan uusi rakennuslaki. Uuden rakennuslain seurauksena 

yleiskaavan päivittäminen tuli jälleen tarpeelliseksi. Uudessa rakennuslaissa oli 

määrätty ensimmäistä kertaa, että kaupungin vastaisen järjestelyn ja rakentamisen 

suunnittelun ohjeeksi oli laadittava yleiskaava.
143

 Kokkolan asemakaava oli muutenkin 

kehityksen tarpeessa, koska kaupunginvaltuuston kokouksissa jouduttiin hyvin usein 

käsittelemään myös asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotuksia. Kaupungin arkkitehti 

Marjatta Mäkisen mukaan nopea kehitys toi suuria haasteita kaupungeille, joilla oli 

vanhempi asemakaava.
144

 Erityisesti henkilöautoliikenteen suosion nopea kasvu aiheutti 
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suuria haasteita suomalaisille kaupungeille muun muassa pysäköintialueiden ja 

liikenneturvallisuuden suhteen.
145

 Nämä haasteet pakottivat Kokkolan kaupungin 

aloittamaan työn uuden yleiskaavan laatimiseksi.   

Uuden rakennuslain takia kaupunginvaltuusto päätti perustaa toimikunnan huolehtimaan 

uuden yleiskaavan laatimisesta. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Inko 

Pohjanpalo, ja sen tuli käyttää pohjanaan Salmisen laatimaa yleiskaavaa, Dunkerin 

satamasuunnitelmaa, sekä Jacobsonin laatimaa Ykspihlajan yleiskaavaa. Salmisen ja 

Jacobsonin töiden katsottiin kuitenkin tarvitsevan korjauksia ja tarkistuksia. 

Yleiskaavan laatimisen yhteydessä otettiin tehtäväksi myös keskustan asemakaavan 

saneeraaminen. Kaupunginvaltuusto asetti toimikunnan tavoitteeksi, että kaavatyö olisi 

valmis ennen vuoden 1960 loppua.
146

 Yleiskaavaan liittyvän työn suuruus oli kuitenkin 

niin valtava, että yleiskaava ei valmistunut kaupunginvaltuuston asettamaan aikarajaan 

mennessä. 

Ensimmäinen luonnos uudesta yleiskaavasta oli esillä kaupunginvaltuustossa vasta 

20.6.1961. Luonnos käsitteli ainoastaan Kokkolan keskustan asemakaavan kehittämistä. 

Yleiskaavatyö ja keskustan asemakaavan uudistaminen oli annettu arkkitehtitoimisto 

Lauri Silvennoisen tehtäväksi. Esityksessä kiinnitettiin erityisesti huomiota 

liikenneolojen kehittämiseen. Tärkeänä pidettiin mahdollisimman hyvien 

mahdollisuuksien luomista kaupungin kehittymiselle. Eräänä ajatuksena oli perus- ja 

tonttiliikenteelle tarpeettomien katujen varaaminen paikoitusalueiksi. Silvennoisen 

suunnitelmissa oli muun muassa tehdä mahdollisimman moni keskustan katu 

yksisuuntaiseksi, ja näin sallia myös vinopaikoitus. Luonnoksessa Kokkolaan haluttiin 

rajata myös selkeä citykeskus, jonka ympärillä olevat alueet kehitettäisiin keskustan 

asumalähiöiksi.
147

 

Arkkitehti Lauri Silvennoisen laatimat lopulliset esitykset uudesta keskustan 

asemakaavasta ja yleiskaavasta tulivat kaupunginvaltuustolle kuitenkin vasta 

toukokuussa 1964. Käsittelyssä yleiskaava kuitenkin palautettiin 

kaupunginhallitukselle, jotta saataisiin selvityksiä maanlunastuksen kustannuksista 

Hakalahdessa ja Närvilässä. Kaupunginvaltuusto halusi myös tarkemman selvityksen 
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Hakalahden alueen käytöstä.
148

 Silvennoisen yleiskaavaa ei koskaan saatu vietyä läpi 

kaupunginvaltuustossa, sillä sitä ei enää tuotu valtuuston käsittelyyn. Se silti vaikutti 

Kokkolan kaupungin suunnitteluun ja kehittämiseen jäädessään erilaisten 

kaupunginviranomaisten tarkastelun alle.
149

   

Silvennoisen yleiskaavatyöhön liittynyt keskustasuunnitelma
150

 oli valtuuston 

käsittelyssä 22.12.1964. Suunnitelma oli varsin kiistelty jo kaupunginhallituksen sitä 

käsitellessä, ja se oli mennyt läpi vain yhdellä äänellä. Valtuuston käsittelyssä esiteltiin 

kaupunginhallituksen käsittelemä ehdotus suunnitelmasta siitä annettuine 

huomautuksineen, joita oli 115 kappaletta. Keskustasuunnitelma kuitenkin meni läpi 

kaupunginvaltuustossa yksimielisesti 13 valtuutetun pidättäytyessä äänestyksestä, koska 

heidän ehdotuksensa asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle oli hylätty. 

Ehdotuksen kannatus ei noudattanut tarkkoja puoluepoliittisia linjoja. Ruotsalaisen 

kansanpuolueen edustajat ja osa suomenkielisten oikeistopuolueiden edustajista oli 

suunnitelmaa vastaan. Vasemmistopuolueet ja osa suomenkielisestä oikeistosta äänesti 

suunnitelman puolesta.
151

 

Silvennoisen keskustasuunnitelma oli monelta osin todella radikaali. Yksi 

kunnianhimoisimmista suunnitelmista oli eritasokiertoliittymän rakentaminen 

Vaasantien ja Rautatiekadun risteykseen, mikä olisi hävittänyt historiallisesti arvokkaan 

vanhan Kokkolan yhteislyseon lukion rakennuksen. Suurinta vastustusta Silvennoisen 

suunnitelmassa herätti kuitenkin III kaupunginosan kortteleiden 1–10 uusiminen. 

Silvennoisen muutosehdotus rakentui enimmäkseen keskenään samanlaisista 

kortteleista, joissa kaksikerroksiset rivitalotyyppiset rakennukset ympäröivät kolmelta 

puolelta korttelialuetta, jonka koilliskulmassa seisoisi kuusikerroksinen tornitalo. 

Korttelin keskiosa oli osoitettu yhteiseksi viheralueeksi ja esimerkiksi lasten 

leikkialueeksi. Koko vanha alue olisi purettu uuden rakennuskannan tieltä.
152

 

Silvennoisen suunnitelman vastustuksen kärkenä toimi kaupunginvaltuutettu rovasti 

Johannes Sillanpää. Sillanpää jätti myös eriävän mielipiteensä valtuuston päätöksestä 

äänestyksen yhteydessä ja vaati asiantuntijan selvitystä siitä, voitaisiinko 
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vanhakaupunki jättää suunnitelman ulkopuolelle. Sillanpää kiinnitti vastustuksessaan 

huomiota vanhankaupungin historialliseen arvokkuuteen.
153

 Silvennoisen suunnitelma 

herätti paljon tunteita, koska valtuutettu Jaakko Pöyhölä (SDP) vastusti eriävän 

mielipiteen kirjaamista, koska Sillanpää oli äänestänyt tyhjää.   

Siitä huolimatta, että Silvennoisen keskustasuunnitelma oli hyväksytty 

kaupunginvaltuustossa, tuli se tiensä päähän 16.12.1969, jolloin kaupunginvaltuusto 

päätti olla lähettämättä sitä sisäministeriön vahvistettavaksi.
154

 RISTO TILUKSEN 

mukaan yleinen mielipideilmasto oli muuttunut vahvasti historiallisen rakennuskannan 

säilyttämisen puolelle. Silvennoisen suunnitelma oli myös käytännössä melkein 

mahdoton toteuttaa, koska se olisi sisältänyt suuren joukon kalliita pakkolunastuksia.
155

 

Suunnitelma oli laadittu tarkkojen ja selkeiden linjojen pohjalta, mutta se jäi 

toteutumatta. Kaupunkisuunnittelu on haastavaa toteuttaa erityisesti silloin, kun se 

sisältää radikaaleja uudistuksia. Silvennoisen suunnitelman oli tarkoitus tehostaa 

Kokkolan keskustan rakentamisesta, mutta ongelmat suunnitelman läpiviennissä 

johtivat Kokkolan ydinkeskustan rakentamisen hiljentymiseen 1960-luvun puolenvälin 

jälkeen.  

 

2.1.2. Uusi rakennusjärjestys ja asemakaava-arkkitehdin viran perustaminen 

Samaan aikaan Silvennoinen yleiskaavaan kehittämisen kanssa kaupunki päätti päivittää 

myös rakennusjärjestystään.
156

 Uusi rakennusjärjestys hyväksyttiin 

kaupunginvaltuustossa 28.6.1963,
157

 ja sisäministeriö vahvisti sen 18.9.1963.
158

  

Uudessa rakennusjärjestyksessä rajoitettiin vanhan asemakaavan mukaista rakentamista. 

Asemakaavoitetulla kaupunkialueella rakentamiseen sai käyttää korkeintaan 

neljänneksen tontin pinta-alasta kaksikerroksisena. Kaavoitetun alueen ulkopuolelle 

rakennettaessa tuli tontin olla tarkoitukseen sopiva ja vähintään hehtaarin suuruinen. 

Maistraatti ja kaupunginhallitus saivat kuitenkin myöntää poikkeuslupia. 

Pienteollisuuden tonttien osalta määrättiin, että rakentamiseen sai käyttää korkeintaan 

puolet tontin alasta ja rakennusten korkeus rajattiin viiteen metriin. Kehityksessä oli 
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merkille pantavaa se, että asemakaavoitetun alueen tonteille ei uuden 

rakennusjärjestyksen myötä saanut rakentaa muita niin sanottuja talousrakennuksia, 

mutta asemakaavoitetun alueen ulkopuolelle nämä vielä sallittiin.
159

 Kokkola oli 

siirtynyt tarkkaan tonttikohtaiseen asemakaavaan, mikä määräsi tarkkaan sen, mitä 

tontille sai rakentaa. Tämä vähensi rakennusjärjestyksen merkitystä, sillä asemakaavan 

ja yleiskaavan määräykset ajavat rakennusjärjestyksen määräyksien ohi.
160

  

Kokkolan kaupungilla ei edelleenkään ollut riittäviä resursseja asemakaavoituksen 

hoitamiseen. Asemakaavoitukseen liittyvien kiireiden ennakoitiin vielä lisääntyvän 

uuden yleiskaavan myötä. Tilannetta helpottamaan kaupunginvaltuusto päätti palkata 

asemakaava-arkkitehdin. Asemakaava-arkkitehdin määräaikainen virka perustettiin 

vuonna 1961.  Tärkeimpänä perusteluna viralle oli tekeillä oleva yleiskaava, jonka 

valmistumisen jälkeen olisi tehtävä useita asemakaavapiirustustöitä. 

Kaupunginarkkitehdin mielestä kaupungin tuli palkata erillinen asemakaava-arkkitehti 

tekemään näitä töitä ja johtamaan kaupungin rakennustoimen kaavoituspuolta. 

Kaupunginarkkitehti korosti sitä, että asemakaavatyöt olisi tärkeä saada tehtyä 

mahdollisimman nopeasti.
161

  

Vakinainen asemakaava-arkkitehdin virka perustettiin valtuuston päätöksellä 6.8.1963, 

koska vakituiselle asemakaavatyötä tekevälle arkkitehdille oli olemassa selkeä tarve. 

Kaupunginarkkitehti ei ehtinyt puuttumaan kaupungin asemakaavoitukseen tarpeeksi 

aktiivisesti.
162

 Ensimmäinen vakituinen asemakaava-arkkitehti astui toimeensa 

1.10.1964, ja rakennustoimiston toimintakertomuksen mukaan uusi työntekijä helpotti 

merkittävästi rakennustoimiston työtaakkaa.
163

 Asemakaava-arkkitehdin viran 

perustaminen oli kaupungilta onnistunut panostus omaan aiempaa tehokkaampaan 

kehittymiseensä.  

 

2.1.3. Lähiöiden suunnittelua ja vanhojen alueiden laajentumista 

Yhdysvalloissa 1920-luvulla noussut ajattelu oman kokonaisuutensa muodostavista 

lähiöistä rantautui Suomeen toisen maailmansodan jälkeen. Suomessa alettiin toteuttaa 
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lähiöajattelua 1960-luvulla. Lähiön idea on muodostaa ainakin osittain palveluiltaan 

itsenäinen asuinalue. Suomessa lähiöajattelun keskeisimpiä edustajia oli Otto I. 

Meurman, ja tunnetuin esimerkki lähiöstä on Tapiolan kaupunginosa Espoossa. 

Meurmanin ajattelussa lähiöt tuli rakentaa varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolelle, ja 

niiden asukasluku olisi 1 000–10 000 asukkaan välillä. Optimaaliseksi asukasluvuksi 

arvioitiin noin 6000 asukasta.
164

 Lähiörakentaminen näkyi Kokkolassakin Kiviniityn ja 

erityisesti Koivuhaan kaupunginosien rakentamisena. 

Kokkolan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.4.1962 asemakaavan uudelle 

Kiviniityn asuinalueelle. Kiviniitty suunniteltiin asuinalueeksi 4200 ihmiselle, ja sen 

koko oli 34,5 hehtaaria. Uudelle asuinalueelle tuli nousta omakotialue ja kerrostaloalue. 

Kerrostaloalueelle kaavassa määritettiin tulevaksi kolmikerroksisia lamellitaloja ja 

seitsenkerroksisia kerrostaloja. Alueesta jätettiin pois keskussairaalaa varten varattu 

tontti, joka oli päätetty vahvistaa myöhemmin erikseen.
165

 Alueen suunnitteli 

kaupunginarkkitehti Marjatta Mäkinen. Alue suunniteltiin perheiden käyttöön, ja 

sijainniltaan se palveli Ykspihlajan kasvavaa teollisuutta. Kiviniityn alue ei kuitenkaan 

edustanut täydellisesti uutta lähiöajattelua, sillä se liittyi Herman Renlundinkadulle 

ulottuvaan omakotitaloalueeseen.
166

 Kiviniitystä tuli siis saumattomasti osa kaupunkia 

sen luoteispuolelle. Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt vielä VI kaupunginosan 

kortteleiden 5, 6 ja 7 kaavaa siitä tehtyjen valitusten ja rakennushallituksen tekemien 

muutosvaatimusten takia, mutta se hyväksyttiin yhdessä XXV kaupunginosan 

kortteleiden 4 ja 5 kanssa vuonna 1962.
167

 Asemakaavan muutoksia Kiviniittyyn tehtiin 

vielä vuosina 1966 ja 1967, mutta ne eivät muuttaneet aluetta radikaalisti.  

Ykspihlajan teollisuuden jatkaessa kasvuaan houkutti se kaupunkiin lisää uusia 

asukkaita, ja Kokkolan kaupungissa vallitsi 1960-luvun alussa paha pula 

omakotitonteista. Kaupunginvaltuusto tiedosti tämän ongelman ja päätti, että uusia 

asuinalueita on kiireesti kaavoitettava. Kaupunki päätti pitää asemakaavoituskilpailut 

Mesilä-Vilvikenin alueen, Hakalahden pohjoisosan ja Koivuhaan kaavoittamisesta.
168

 

Kaupunki kuitenkin luopui Matalamaan ja Hakalahden pohjoisosan kaavoittamisesta 
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vuonna 1966.
169

 Kaupunki omisti maata Koivuhaan alueelta. Tästä huolimatta 

keskustelua käytiin siitä, olisiko uusi asuinalue parempi rakentaa yksityisten 

omistamalle maalle Hakalahden pohjoisosiin. Tämä johtui siitä, että Ykspihlajan 

teollisuuden oli havaittu tuottavan haitallisia saasteita, jotka vaikuttivat myös 

teollisuusalueen lähialueisiin. Asian kiireellisyys ja Koivuhaan läheisyys Ykspihlajassa 

sijaitsevien työpaikkojen kanssa olivat ratkaisevia tekijöitä, mitkä saivat 

kaupunginvaltuuston kääntymään Koivuhaan kaavoittamisen kannalle.
170

  Hakalahden 

alue oli niin hyvää tonttimaata, ettei kaupunki kuitenkaan luopunut yrityksistä saada 

alueen maita talonrakennuskäyttöön. Kaupunki käynnisti paljon vastarintaa herättäneen 

Hakalahden pohjoisosan pakkolunastushankkeen marraskuussa 1968.
171

 

Koivuhaka sai asemakaavan vuonna 1965. Kaupunginvaltuuston julistaman 

asemakaavakilpailun voittajiksi selviytyivät arkkitehdit Risto Turtola ja Risto Kauria. 

Tavoitteena oli muodostaa viihtyisä 6 000 ihmisen asumalähiö työpaikkojen 

läheisyyteen.
172

 Koivuhaan alueen tuli koostua omakotitaloista ja kerrostaloista. 

Tarkoituksena oli, että 1/3 ihmisestä asuisi omakotitaloissa ja 2/3 kerrostaloissa. 

Sisäministeriö ei kuitenkaan vahvistanut Koivuhaan asemakaavaa ennen kuin vuonna 

1969, jolloin kaupunki oli vielä tehnyt pieniä muutoksia alueen kaavaan.
173

  Koivuhaka 

oli aikakautensa tyyppiesimerkki toteutuneen kaavamallinsa puolesta. Suomessa 

palattiin 1960-luvulla vanhaan ruutukaava ajatteluun. Esimerkiksi uudesta 

kaupunkisuunnittelutyylistä voi nostaa osat Jyväskylässä sijaitsevan Kortepohjan 

alueesta, ja Espoossa sijaitsevassa Olarista.
174

 

Koivuhaka ei toteutunut kaupunginosana suunnitelman mukaisesti, vaan se eli ajan 

asumisihanteiden ja kustannustavoitteiden mukana. Asemakaavaan lisättiin muun 

muassa rivitalokortteleita.
175

 Koivuhaka edusti hyvin ajalle tyypillistä lähiöajattelua 

tarkkoine asemakaavoineen ja omine palvelukeskuksineen.  

Jänismaan alue oli merkattu teollisuusalueeksi, ja sille oli vahvistettu rakennusjärjestys 

vuonna 1963. Maa oli asumatonta ja kaupungin omistamaa. Asemakaava alueelle 
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saatiin vuonna 1967. Kaupunginvaltuusto oli jo 2.8.1966 hyväksynyt alueelle 

asemakaavan, mutta rakennushallitus oli kuitenkin ilmoittanut, että kaavaa ei voida 

hyväksyä siinä olevien merkintöjen virheiden ja puutteellisuuksien takia. Samana 

vuonna Jänismaan kanssa laajennettiin myös Mesilän alueen asemakaavaa. Mesilän alue 

kaavoitettiin pienteollisuus- ja pientaloalueeksi.  Vuonna 1967 asemakaava laadittiin 

XXXIII kaupunginosan kortteleille 10 ja 11, sekä XXXIV kaupunginosan kortteleilla 1–

7. Samassa kokouksessa, missä hyväksyttiin Jänismaan ja Mesilän uusien alueiden 

asemakaavat hyväksyttiin myös XXVII kaupunginosan asemakaava. Tämä alue oli 

myös tarkoitettu pienteollisuus- ja varastokäyttöön.
176

 Kaikkien näiden kolmen alueen 

kaavoittamisen taustalla vaikutti Kokkolassa kasvanut teollisuus- ja varastotonttien 

tarve. Näiden alueiden kaavoittamisella kaupunki vastasi kysyntään. 

Kaupunginvaltuusto teki myös paljon muita pienempiä kaavoituspäätöksiä, koskien 

esimerkiksi XXI kaupunginosan laajentamista, ja monenlaisia asemakaavan muutoksia 

esimerkiksi keskustan alueilla, mutta tämän tutkimuksen kannalta ne eivät ole erityisen 

olennaisia päätöksiä.  Koivuhaan ja Kiviniityn kaavoittaminen olivat merkittäviä 

hankkeita, joiden avulla kaupunki pystyi tehokkaasti puuttumaan vallinneeseen 

tonttipulaan. Kokkola kuitenkin kasvoi niin voimakkaasti, ettei näiden alueiden 

kaavoitus vielä riittänyt hoitamaan Kokkolassa vallinnutta pulaa omakotitaloille 

sopivista tonteista. Ne kuitenkin onnistuivat tuomaan hetkellistä helpotusta tilanteeseen. 

 

2.2. Kiihtyvä rakennustahti ja kasvava asuntojen tarve 

 

2.2.1. Keskustan profiili muuttuu 

Koko Suomea vaivannut yleinen asuntopula oli käytännössä voitettu tultaessa 1960-

luvulle. Rakentamiselle ja asumiselle tuli kuitenkin uusia esteitä ja haasteita. Suomi 

kaupungistui 1960-luvulla ennennäkemättömän voimakasta tahtia. Kaupungissa asuvien 

määrä ylitti maaseudulla asuvien määrän vuonna 1970. Rakentamisesta itsestään tuli 

erittäin kannattavaa liiketoimintaa.
177
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Kaupunkiin oli 1950-luvun loppupuolelle asti rakentunut kerrostaloja lähinnä keskustan 

ympäristöön ja pääasiassa vain asuintarkoitukseen. Rakentaminen muuttui kuitenkin 

1950-luvun lopulla, kun Kokkolan ydinkeskustaan alkoi nousta liike- ja 

asuinrakennuksia. RISTO TILUKSEN mukaan teollisuuden kasvava työntekijöiden 

tarve pakotti Kokkolan muuttumaan pientalovaltaisesta kaupungista 

kerrostalokaupungiksi. Tätä kollektiivisempaa asumismuotoa pyrittiin määrätietoisesti 

tukemaan tarpeellisin asemakaavamuutoksin.
178

  

Ensimmäinen uutta rakennustrendiä edustanut rakennus oli vuonna 1958 Rautatientorin 

viereen rakennettu seitsenkerroksinen asuin- ja liiketalo nimeltään Kokkokulma. Talo 

erosi merkittävästi aiemmasta rakennustyylistä Kokkolassa, ja uutta korkeampaa 

rakennustyyliä vastustettiin.
179

 Toinen Kokkolaan noussut merkittävä asuin- ja 

liikerakennus oli Kokkolan Kassatalo Torikadun ja Rantakadun kulmauksessa. 

Kassatalon oli suunnitellut Tuomas Väyrynen, ja sen urakoi rakennusliike Antti 

Salonen. Pian kassatalon jälkeen aloitettiin lukuisia vastaavia työmaita, kuten 

esimerkiksi Granholmin & Kållin rakennus Torikadun ja Isonkadun kulmauksessa, ja 

Prestin talo Pitkänsillankadun ja Rantakadun kulmauksessa.
180

 Prestin talon suunnitteli 

kaupungin arkkitehti Marjatta Mäkinen, ja siinä oli urakoitsijana Olli Janssonin 

rakennusliike. Jansson urakoi myös Granholmin & Kållin rakennuksen työmaata. 

Prestin taloon tuli 15 ja Granholmin & Kållin taloon kahdeksan huoneistoa. 
181

  

Tyypillistä näille uusille rakennuksille oli niiden suuri koko ja sijainti aivan kaupungin 

ydinkeskustassa. Nimensä mukaisesti rakennuksissa oli useimmiten asuin-, liike- ja 

konttoritiloja. Rakennukset olivat yleisesti vähintään nelikerroksisia, ja niiden 

kuutiotilavuus ylitti 7 000 kuutiometriä. Yleinen tyyli oli myös ensimmäisen kerroksen 

varaaminen liikkeiden käyttöön ja asuinkerrosten alkaminen usein jo toisesta 

kerroksesta. 

Kokkolassa oli 1960-luvun alkupuolella käynnissä monia merkittäviä rakennustyömaita. 

Kaupunki salli isompien kerroslukujen rakentamisen, koska kaupungissa vallitsi 

tonttipula. Vaasalainen rakennusliike Nyman rakensi Kaarlelankadulle viisikerroksisen 

ja 28 huoneistoa sisältäneen kerrostalon. Rakennusmestari Jansson rakensi puolestaan 
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Kokkolan suurimman asuin- ja liikerakennuksen Ristirannankatu viiteen. Talo oli 

kooltaan 18 800 kuutiometriä.  Siihen tuli kaikkiaan 55 huoneistoa ja 590 neliömetriä 

myymäläpinta-alaa.
182

 Ristirannankadulle nousi vielä kaksi muuta erittäin isokokoista 

asuin- ja liikerakennusta. Asunto Oy Ristirannankatu 7 oli kooltaan noin 9 500 m³, ja 

sen urakoi Olli Jansson. Kokkolan isoin asuin- ja liikerakennus nousi Pitkänsillankadun 

ja Ristirannankadun kulmaukseen vuosien 1963 ja 1964 aikana. Se oli 

kahdeksankerroksinen, ja siinä oli 63 huoneistoa. Tilavuudeltaan rakennus oli 22 500m³. 

Rakennuksen oli suunnitellut Keijo Perälä, ja sen pääurakoitsijana toimi Rakennusliike 

Antti Salonen.
183

 Ristirannankadulle rakennetut isot asuin- ja liikerakennukset edustivat 

Kokkolassa noussutta uutta rakentamisen suuntautumista massiivisimmillaan. 

Ristirannankadun läheisyyteen rakennettiin muitakin suuria kerrostaloja. Outokummun 

eläkesäätiö ryhtyi Pitkänsillankadun, Kaarlelankadun ja Siltakujan rajoittamalla alueella 

rakentamaan omaa asuin- ja liikekiinteistöään. Taloon tuli 45 huoneistoa, ja kooltaan se 

oli 23 150 m³.
184

 RISTO TILUKSEN mukaan talo auttoi voimistamaan ja 

tasapainottamaan Pitkänsillankatua, jota oli aiemmin liiaksi hallinnut Asunto Oy 

Pitkänsillankatu 31:n kookas rakennus. Talon julkisivussa käytettiin paljon kuparia, 

jonka takia sitä alettiin kutsua kuparitaloksi.
185

 Pitkänsillankadun varrelle nousi vielä 

kolmas korkea asuin- ja liiketalo, kun Myllytalo rakennettiin vuonna 1971.
186

 

Pitkänsillankadusta tuli yhdessä Ristirannankadun kanssa hyvin Kokkolan rakentamista 

1960-luvulla kuvannut alue. Se edusti aikansa Kokkolaa moderneimmillaan. 

Uusi rakentamisen suunta herätti myös vastustusta. Esimerkiksi Pitkänsillankadun ja 

Ristirannankadun kulmaukseen nousseen talon rakentamista vastustettiin.
187

 Lauri 

Silvennoinen kritisoi myös kaupunkia liian korkeasta kerrostalorakentamisesta, vaikka 

hän vaatikin kaupungin kerrostalorakentamisen tehostamista.
188

 Kaupunki joutui 

tekemään kompromisseja kerrostalojen korkeuden suhteen. Toisaalta haluttiin pitää 

kiinni perinteisestä kaupunkikuvasta, ja toisaalta kaupunkiin tarvittiin paljon uusia 

asuntoja tyydyttämään teollisuuden työvoiman tarvetta. 
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2.2.2. Leviävät asuinalueet 

Kaupunkiin rakennettiin myös lukuisia muita kerrostaloja ydinkeskustan ulkopuolelle. 

Kuten taulukosta neljä voi nähdä, rakennustoiminta oli Kokkolassa kiihtyvää läpi koko 

1960-luvun alun. Asuinrakentaminen jatkui vilkkaana myös 1960-luvun puolenvälin 

jälkeen, vaikka kiivain rakentamistahti oli ohi. 

Taulukko 4. Rakentaminen Kokkolassa vuosina 1959–1967 

Lähteet: Keskipohjamaa 3.1.1960; 3.1.1961; 3.1.1962; 29.12.1962; 3.1.64; 2.1.1966; 

29.12.67. 

 

Rakennustahti kiihtyi Kokkolassa 1960-luvulle tultaessa. Vuonna 1958 Kokkolassa 

valmistui 39 asuin- ja liikekäyttöön tarkoitettua rakennusta.
189

 Myönnettyjen 

rakennuslupien ja rakennettavien asuin- ja liikehuoneistojen määrä kasvoi tasaisesti 

vuoteen 1962 asti. Kuten taulukosta neljä näkyy, huippuvuonna 1962 myönnettiin 

rakennusluvat kaikkiaan 212 rakennukselle. Todellinen rakentamisen huippuvuosi oli 

1964, jolloin valmistui kaikkiaan 418 huoneistoa. Kaikilta vuosilta ei Keskipohjanmaa 

lehti tarjonnut yksityiskohtaisia yhteenvetoja rakentamisesta, minkä takia taulukosta 

löytyy tyhjiä kohtia. Rakentaminen hiljentyi 1960-luvun puolenvälin jälkeen.
190

 

Hiljentyneen rakentamisen syitä oli useita. Yksi merkittävimmistä oli se, että 

suunnitteilla ollut keskustakaava ei ollut mennyt läpi. Omakotitalojen rakentaminen 

väheni myös, minkä syyksi voi arvioida pulaa kaupungintarjoamista omakotitonteista.  

Kokkolassa oli lukuisia merkittäviä rakennuskohteita ydinkeskustan ulkopuolella. 

Kerrostaloja rakennettiin erityisesti keskustan lähiympäristöön. Kaupungin rooli 
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Vuosi Myönnetyt 

rakennusluvat 

Valmistuneet 

kerrostalot 

Valmistuneet 

omakotitalot 

Valmistuneet 

asuinrakennukset 

Valmistuneet 

huoneistot.  

1959 112 ** ** 33 78 

1960 146 11 27 38 116 

1961 176 14 22 36 158 

1962 212 9 45 54 156 

1963 178 15 93 108 365 

1964 182 ** ** ** 418 

1965 193 17 39 56 388 

1966 182 ** ** ** 240 

1967 196 8 47 55 144 
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rakentamisessa väheni. Sato ja Haka yhtiöiden näkyminen rakentamisessa ei ollut enää 

yhtä silmiinpistävää.  Antinkulma Kustaa Aadolfinkatu 25:ssä rakennettiin vuoden 1960 

aikana.
191

 Antti Chydeniuksenkadun varteen nousi vuoden 1963 aikana useita uusia 

kerrostaloja.  Urakoitsijoina olivat muun muassa Lars Forssin ja Olli Janssonin 

rakennustoimistot. Samaan aikaa kohosivat keskusurheilukentän läheisyyteen asunto 

Oy:t Pilviveikko ja Pajurinne. Molemmat olivat kahdeksankerroksisia. Pajurinteessä oli 

44 huoneistoa ja Pilviveikossa 34.
192

 Vuodet 1963 ja 1964 olivat selkeästi rakentamisen 

huippuvuosia, kun tarkastellaan valmistuneiden huoneistojen määriä. Valmistuneiden 

huoneistojen määrät olivat kuitenkin kohtuullisen hyvällä tasolla läpi koko 1960-luvun. 

Rakentaminen oli kuitenkin vilkasta läpi koko 1960-luvun, mistä esimerkkinä 

Keskipohjanmaa lehden kirjoitus 29.7.1965. ”Keskikesä merkitsee tavallisesti myös 

rakennusalalla vilkkainta aikaa, eikä tässä suhteessa ole muutosta tapahtunut tämänkään 

vuoden osalta. Kierros kesäisessä Kokkolassa todistaa kiistatta sen seikan, että Kokkola 

kasvaa voimakkaasti; uusia rakennuksia ja rakennustelineitä ilmestyy kaupunkikuvaan 

ripeässä tahdissa eri puolilla kaupunkia.”
193

 

Pientalorakentamisessa vaivasi edelleen 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa 

tonttipula. Kaupungilla oli kyllä rakentamiseen sopivia alueita, mutta kunnallistekniikan 

alueille vetämisen kustannukset rajoittivat kaupungin mahdollisuuksia tarjota tontteja. 

Kaupungin tarjotessa tontteja saattoi kysyjiä olla kaksinkertainen määrä tarjottuihin 

tonttien määriin nähden. Tontteja oli yksityisellä puolella tarjolla, mutta ne olivat 

kalliita. 
194

 Pientaloja rakennettiin varsin rauhallista tahtia. Vuonna 1963 on kuitenkin 

nähtävissä selkeä piikki pientalojen rakentamisessa. Tämä piikki johtui Kiviniityn 

kaavoituksen valmistumisesta, jolloin kaupungilla oli tarjota runsaasti tontteja 

kaupunkilaisille. Kiviniittyä lukuun ottamatta kaupungin tonttitilanne oli yleisesti ottaen 

vaikea. Keskipohjanmaa uutisoi 12.8.1966, että Kokkolasta etsitään 

omakotitonttialuetta, ja kaupungilla ei ole tällä hetkellä tarjota tontteja.
195

 

Omakotirakentamisessa merkittävimmät asuinalueet 1960-luvulla löytyivät Kiviniityn 

lisäksi Ykspihlajasta ja Hakalahdesta Peikkolinnankadulta.  
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Ykspihlaja laajeni asuinalueena siitä huolimatta, että se sijaitsi tehtaiden välittömässä 

läheisyydessä, ja teollisuuden aiheuttamat haitat oli selkeästi havaittu. Teollisuuden 

tuottamien rikkikatkujen havaittiin ”kulottavan” puita ja tuntuvan hengitettäessä.
196

 

Ykspihalajasta oli vuonna 1967 muodostunut jo 3 000 asukkaan kaupunginosa. 

Ykspihlajaan vuosien 1966 ja 1967 välisenä aikana nousseet yksikerroksiset puusta ja 

tiilestä tehdyt rakennukset olivat pääasiassa Risto Tiluksen suunnittelemia. Talot olivat 

kooltaan joko 100 tai 120 neliötä pitäen sisällään joko neljä huonetta ja keittiön, tai viisi 

huonetta ja keittiön. Haukiojan lisäksi Ykspihlajassa rakennettiin Ykspihalajantien 

Pietarsaaren puolella.
197

 

Samanaikaisesti asuntojen rakentamisen määrällisen kasvun myötä myös asuntojen 

mukavuuksien määrät lisääntyivät. Valmistuneissa huoneistoissa oli vuonna 1955 noin 

puolessa WC. Määrä kasvoi vuoteen 1959 mennessä, jolloin jo 79 prosentissa löytyi 

vessa. Mukavuuksien määrällinen osuus lisääntyi tämän jälkeenkin edelleen hyvin 

nopeaa tahtia, ja vuonna 1965 92,2 prosentissa valmistuneissa omakotitaloissa oli 

korkein mukavuustaso. Tämä tarkoitti, että asunnosta löytyy vesijohto, viemäri, 

lämminvesi ja sauna.
198

 Kokkolan kehitys noudatti yleistä trendiä. Vuonna 1970 WC 

löytyi Suomessa 61 prosentista huoneistoista ja lämmin vesikin jo 51 prosentista.
199

 

Omakotitalot olivat suosituin asumismuoto Kokkolassa. Kaupungissa suoritettiin 

asuntotutkimus vuonna 1966. Siinä 58 prosenttia vastanneista totesi omakotiasumisen 

mieluisimmaksi asumisen muodoksi.
200

 Suosittuna asumismuotona nousi perinteisen 

omakotiasumisen rinnalle myös rivitaloasuminen. Pientaloista haluttiin tehdä 

yksikerroksisia ja niukkailmeisiä.
201

 

Tyypillistä rakennusprojekteille 1950-luvun puolenvälin jälkeen oli rakennustoiminnan 

keskittyminen muutamien rakennusliikkeiden tehtäväksi. Tyypillistä ajalle oli myös 

rakentajien ja kunnallisten päättäjien läheiset suhteet.
202

 Merkittävimmiksi Kokkolassa 

toimiviksi rakennusliikkeiksi nousivat Rakennusliike Olli Jansson, Rakennusliike Antti 

Salonen ja Rakennusliike Nyman. Janssonin ja Salosen rakennusliikkeet olivat 
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kokkolalaisia, ja ne olivat selkeästi kaupungin merkittävimpiä rakentajia 1950-luvulta 

eteenpäin.  

 

2.2.3. Kiviniitty – Nopeaa helpotusta asuntopulaan 

Kiviniitty oli 1960-luvun merkittävin rakennuskohde Kokkolassa. Kiviniityn 

asemakaava vahvistettiin vuonna 1962, ja siitä tuli hyvin hallittu yhtenäinen ja pääosin 

matala kokonaisuus. Poikkeuksen kokonaisuuteen muodostaa kolme seitsenkerroksista 

tornitaloa. Alueen kaavoituksen jälkeen sieltä myönnettiin tontit 70 hakijalle. Syksyllä 

1962 rakennustyöt olivat käynnissä 49 työmaalla. Alueella rakennettiin useita eri 

talotyyppejä. Alueelle rakennettiin muun muassa Marjatta Mäkisen suunnittelemia 

Ykspihlaja tyyppi A, Marjatta ja Palomies -nimisiä tyyppitaloja. Muita alueen taloja 

suunnitelleita olivat esimerkiksi Kokkolassa asemakaava-arkkitehtina toiminut Risto 

Tilus ja Jouko Heikkinen.
 203

 

Kiviniityn pohjoisosaan Mariankadun ja Herman Renlundin kadun ympäristöön nousi 

matalia asuinkerrostaloja vuosina 1964–1970. Talot olivat pääasiassa kolmikerroksisia 

ja rapattuja. Asunto Oy Säästölipas nimellä kulkevat vastaavan tyyliset talot 

rakennettiin Herman Renlundin kadun varteen vuosina 1965–1966. Säästölippaat 

rakennettiin kuitenkin alkuperäisen asemakaavan mukaan kadun suuntaisesti. 

Mariankadulle rakennetut talot rakennettiin vuoden 1966 asemakaavan muutoksen 

mukaisesti siten, että talojen päädyt olivat Mariankatua kohti. Mariankadun varrella 

sijaitsevien kuuden kerrostalon yhteyteen oli tarkoitus sijoittaa myös autotallit, mutta ne 

toteutuivat vain kahden talon osalta.
204

 

Korkeita seitsemänkerroksisia pistetaloja Kiviniittyyn rakennettiin kolme kappaletta. Ne 

rakennettiin Kuusi- ja Honkatien varteen 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa. 

Kerrostalojen läheisyyteen nousi lukuisia omakotitaloja ja kolmikerroksisia 

lamellitaloja. Alueelle on ominaista myös runsas kasvillisuus. Keskeisin omakotialue 

Kiviniityssä rakennettiin Brennerin ja Riskan puistojen ympäristöön. Talot rakennettiin 

pienille tonteille hyvin tiiviisti.  Lisääntynyt autoliikenne yllätti suunnittelijan, eikä 

aluetta oltu tehokkaasti suunniteltu yksityisautoilun yleistymistä silmälläpitäen. Kadut 
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ovat varsin kapeita, ja autotallit on jouduttu sijoittamaan talojen yhteyteen.
205

 

Pistetaloista ensimmäisinä valmistuivat asunto Oy Korsukataja, ja myöhemmin Asunto 

Oy Villikaura
206

 Viimeisenä kolmesta kerrostalosta valmistui vanhusten asuinkäyttöön 

tarkoitettu Kuusikumpu, joka valmistui vuoden 1970 alussa.
207

  

Kiviniityn läheisyyteen nousi monia tarpeellisia kerrostaloja. Libeckinkadun ja 

Kansakoulunkadun risteykseen rakennettiin Isoveli ja Pikkuveli nimellä tunnetut 

kerrostalot. Sato Oy rakennutti Mariankadulle 32 huoneistosta koostuvan kerrostalon. 

Sato Oy:n rakennuksessa urakoitsijana toimi Olli Jansson. Samoihin aikoihin 

Mariankadun Sato talon kanssa vuoden 1963 lopulla valmistui myös Falanderinkadulle 

Asunto Oy Kustaanhaka, ja myös suurperheisten asuintalo Pihlajatien ja Herman 

Renlundin kadun risteykseen. 
208

  Sato Oy:n lisäksi Kokkolan Haka rakennutti edelleen. 

Olli Jansson urakoi Haka Oy:n tilauksesta Seitsenkerroksisen Asunto Oy Tullihaan 

Herman Renlundin kadulle.
209

 Tehokkaan kerrostalotuotannon tavoitteena oli pystyä 

tyydyttämään kokkolalaisten asunnontarvetta mahdollisimman hyvin, missä ei 

kuitenkaan täydellisesti onnistuttu. Kiviniityn asuinalue kohosi nopeasti, mutta siitä 

huolimatta se ei riittänyt tyydyttämään kasvavan Kokkolan tarpeita.  

 

2.3. Julkinen rakentaminen kiihtyy huippuunsa 

 

Kaupunkien tehtävät kasvoivat 1960-luvulla, kun hyvinvointivaltiolle luotiin sen 

lopullinen lainsäädännöllinen pohja.  Uudet lait, kuten vuoden 1956 huoltoapulaki 

lisäsivät palvelujen tuottamisesta kunnille aiheutuneita taloudellisia rasitteita.  VILJO 

RASILAN mukaan valtiovallan tehtävät kasvoivat, mutta niiden käytännön 

toteuttaminen jäi kuntien vastuulle. 
210
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2.3.1. Seurakunta rakentaa tulipalon raunioissa 

Loppiaisaamu vuonna 1958 oli monelle kokkolalaiselle järkyttävä. Kaupungin vuonna 

1877 valmistunut kirkko oli syttynyt tuleen 5–6 aikaan aamulla.
211

 Palossa tuhoutui 

koko kirkko, mukanaan muun muassa vuonna 1952 hankitut uudet urut. Tulipalon 

yhteydessä oli myös onnea, sillä palo ei talvisista olosuhteista johtuen päässyt 

leviämään vieressä olevaan vanhaan kaupunkiin. Kirkon sakastista saatiin myös 

pelastettua paljon korvaamattoman arvokasta irtaimistoa.
212

 Vaikka tulipalo ei päässyt 

leviämään, oli se yksi dramaattisimpia sodanjälkeisessä Kokkolassa tapahtuneista 

tulipaloista. 

Keskipohjanmaa lehti otsikoi 20.1.1959: ”Uusi seurakuntatalo valmistui, kun sitä 

kipeimmin tarvittiin.”
213

 Kokkolaan oli rakennettu kirkon läheisyyteen uutta 

seurakuntataloa, ja se valmistui juuri Kokkolan kaupunginkirkon tulipalon aikoihin.
214

 

Seurakuntatalon sali palveli kirkkosalina kaksi vuotta Kokkolan kaupunginkirkon palon 

jälkeen. Sali oli karu, ja siellä oli tilat  vain 250 hengelle.
215

 Seurakuntatalon 

valmistumisen ansiosta seurakuntalaiset, jotka olivat menettäneet kirkkonsa, saivat edes 

väliaikaisen kokoontumispaikan.  

Uuden kirkon suunnittelu alkoi lähes välittömästi tulipalon jälkeen. Keskipohjanmaassa 

20.1.1958 pohdiskeltiin uuden kirkon eri sijoittamismahdollisuuksia. Lehdessä 

asiantuntija suositteli uuden kirkon sijoituspaikaksi Länsipuistoa. Asiantuntijan mukaan 

kirkko olisi helpompi sijoittaa arvokkaasti Länsipuistoon kuin vanhalle tontille. Kirkon 

sijoittaminen Länsipuistoon herätti kuitenkin niin voimakasta vastarintaa, että lopulta 

uusi kirkko päädyttiin sijoittamaan vanhan kirkon paikalle. Kirkon sijoittaminen 

Länsipuistoon olisi kirkkovaltuuston mielestä ollut liian vaikea ja pitkällinen 

prosessi.
216

 Uuden kirkon suunnitteluksi järjestettiin arkkitehtikilpailu, johon osallistui 

67 työtä. Voittajaksi selvisi arkkitehti Aarne Nuortila työllään Siv is pacem (jos haluat 

rauhaa). Uuden kirkon hallitsevana piirteenä oli 54 metriä korkea torni, jossa on 17 

metrin korkuinen risti. Uuteen kirkkoon tuli yli tuhat istumapaikkaa, ja se oli verhoiltu 

keltaisilla tiilillä.
217

 Kirkon rakennustyöt alkoivat kesällä 1959, ja ne rahoitettiin pääosin 
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edellisen kirkon palosta saaduilla vakuutusrahoilla. Kirkko vihittiin käyttöön 

11.12.1960. 
218

 

Seurakunta jatkoi uuden kirkon jälkeen aktiivista rakennustyötä. Ykspihlajaan 

suunniteltiin jo 1950-luvulla omaa rukoushuonetta. Ykspihlajan alueella oli 1960-luvun 

alkupuolella jo noin 3 000 asukasta, ja seurakunta koki uuden kirkkorakennuksen 

saamisen hyvin tarpeelliseksi.
219

 Uuden kirkkorakennuksen suunnitteli Aarne Nuortila, 

joka vastasi myös kaupunginkirkon suunnittelusta. Rakennuksessa oli muun muassa 

seurakuntasali, kerhohuoneita ja asuntoja. Kirkkosaliin mahtui 300 ihmistä.
 
Tyylillisesti 

rakennus muistutti kaupunginkirkkoa mutta oli pienempi. Erona kaupunginkirkkoon oli 

myös se, että sen tiilijulkisivu tehtiin punertavista tiilistä. Kirkkorakennus vihittiin 

käyttöön 17.8.1968, jolloin vuosia kestänyt prosessi oli saatu päätökseen.
 220

  

Seurakunta toipui kirkon palosta nopeasti, uudistaen omaa ilmettään voimakkaasti 

1960-luvulla. 

 

2.3.2. Ikuisuusprojektit – Keski-Pohjanmaan keskussairaala ja kaupungin kirjasto 

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan rakentaminen oli yksi monivaiheisimmista 

rakennushankkeista sodanjälkeisessä Kokkolassa. Kokkolan kaupunginvaltuusto totesi 

jo vuonna 1943, että kaupunki tarvitsisi oman keskussairaalan.
221

 Keskussairaalan 

saaminen Kokkolaan oli todella pitkäkestoinen hanke, sillä sairaala aloitti toimintansa 

vasta 17.11.1969.
222

 Aikaa hankkeen alulle panosta avaukseen ehti kulua yli 25 vuotta.  

Keskussairaalalaki oli säädetty vuonna 1943, ja sitä oli uudistettu vuonna 1956. 

Keskussairaalalaki velvoitti kaupungit varaamaan yhden keskussairaalasijan 375 

asukasta kohti. Valtio sitoutui maksamaan keskussairaaloiden rakennuskustannuksista 

kaksi kolmasosaa, mutta keskussairaalat tuli rakentaa kiireellisyysjärjestyksessä.
223

 

Sairaalan rakentamiseksi Kokkolaan perustettiin toimikunta vuonna 1944, ja 

ensimmäinen rahoitus saatiin maaperätutkimuksia varten vuonna 1948.
224
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Pohjanmaan keskussairaalan perustamisasiakirja allekirjoitettiin huhtikuussa 1949.
225

 

Keskussairaaloiden rakentamisjärjestyksestä oli säädetty laki, ja siinä Keski-

Pohjanmaan keskussairaala oli kiireellisyysjärjestyksessä yhdeksäntenä.
226

 

Rakentamisen aloittamisessa kuitenkin kesti. Keskipohjanmaa lehti uutisoi huhtikuussa 

1956, että Keski-Pohjanmaan sairaalaolot ovat niin huonot, että keskussairaalan 

saaminen maakuntaan olisi välttämätöntä.  Rahoitusvaikeudet kuitenkin edelleen 

hidastivat töiden aloittamista. Kunnat tarvitsivat rakennustöiden aloittamiseksi valtion 

tukea, mutta sen saannissa oli viivytyksiä. Sairaalan arvioitiin vuonna 1956 viivästyvän 

vielä noin viidellä vuodella.
227

 Viivästyminen oli hyvin ongelmallista Kokkolan 

hankalassa sairaalatilanteessa.  

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan rakentamiselle myönnettiin viimein rahaa valtion 

budjetissa vuonna 1960, minkä ansiosta rakennustöihin päästiin todella käsiksi. 

Keskussairaalan rakennustoimikunta laati rakennusohjelman. Keskussairaalan 

rakentamiseksi järjestettiin suunnittelukilpailu neljän arkkitehdin kesken.
228

 Kilpailun 

voittajaksi selvisi Arkkitehtitoimisto Helamaa - Marttinen ehdotuksellaan Septetti. 

Sairaalan suunnittelussa pyrittiin matalaan kokonaisratkaisuun ja hajasijoittamiseen. 

Hajauttamalla osastoja pyrittiin minimoimaan infektioiden määrä. Sairaalan yhteyteen 

rakennettiin myös asuntoja henkilökunnalle.
229

 

Rakentaminen toteutettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisenä rakennettiin sairaalan 

lämpökeskus. Rakennustyöt lähtivät käyntiin helmikuussa 1965. Toiveissa oli, että 

ensimmäiset potilaat pääsisivät sairaalaan syksyllä 1968. Sairaalan rakennustöihin 

päästiin käsiksi keväällä 1966.
230

 Itse sairaalarakennus ja kolmantena rakennusvaiheena 

toteutetut henkilökuntien asunnot valmistuivat vuoden 1969 aikana.
231

 Hanke saatiin 

päätökseen, kun keskussairaala aloitti toimintansa 17.11.1969.
232

 Pitkällisen prosessin 

päätökseksi Keski-Pohjanmaan ja Kokkolan synkkää sairaalatilannetta helpottamaan 

saatiin keskussairaala. Kokkolan terveydenhoidon kiinteistötilanne ei kuitenkaan ollut 

vielä riittävän hyvä, vaan kaupungilta vaadittiin investointeja vielä tulevaisuudessakin. 
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Keskussairaalan kanssa toinen hyvin pitkällinen hanke oli uuden kirjastotalon saaminen 

Kokkolaan. Keskipohjanmaa lehti uutisoi jo 21.10.1949, että Kokkolalaiset lukevat 

paljon, mutta kirjaston henkilökunta ja tilat ovat puutteelliset. Keskipohjanmaan 

mukaan Kokkolaan olisi tarvittu uusi kirjastotalo. Kaupunki ei kuitenkaan parantanut 

kirjaston tiloja, ja Keskipohjanmaa uutisoi samasta ongelmasta kymmenen vuotta 

myöhemmin. Kaupunki ei ollut halukas rakentamaan uutta kirjastotaloa, koska se ei 

olisi saanut valtionapua hankkeeseen.
233

 Tilanahtausongelmat johtivat muun muassa 

siihen, että kirjoja ei voitu pitää esillä läheskään tarpeeksi kattavasti, ja kirjastossa oli 

ajoittain pahaa ruuhkaa. Kirjojen varastotilana toiminut ullakko oli myös 

käyttötarkoitukseen sopimaton.
234

  

Kunnollinen edistysaskel uuden kirjaston aikaansaamiseksi Kokkolaan saatiin vasta 

vuonna 1962, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kirjaston huonetilaohjelman. 

Ongelmana oli se, että huonetilaohjelmassa kirjasto oli suurempi kuin minkä 

kouluhallituksen kirjastonormit sallivat. Erotuksesta huolimatta kirjastolautakunta teki 

esityksen uuden kirjaston rakentamisesta sekä ehdotti, että piirustukset tilattaisiin 

akateemikko Alvar Aallolta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman 

kokouksessaan 20.5.1964. Samalla kaupunki anoi kouluhallitukselta, että saisi rakentaa 

kouluhallituksen vaatimuksien ylimenevän osan omalla kustannuksellaan. Kirjastotalon 

paikaksi suunniteltiin Urheilutalon viereistä tonttia Antti Chydeniuksenkadulta. 
235

 

Alueelle suunniteltiin kokonaista kulttuurikeskusta, johon nousisi kirjaston lisäksi 

teatteri, konserttitalo sekä urheilutalo.
236

  

Alvar Aalto laati piirustukset uutta kirjastotaloa varten vuonna 1966, mutta ne eivät 

edenneet teknistä lautakuntaa pidemmälle ennen vuotta 1970, jolloin uuden 

kirjastotalon rakentamista käsiteltiin seuraavan kerran kaupunginvaltuustossa. 

Lautakunnissa käydyn lausuntokierroksen jälkeen kaupunginvaltuusto päätti palauttaa 

asian kaupunginhallitukselle, jotta se selvittäisi voitaisiinko kirjasto rakentaa 

edullisemmin. Kaupunginvaltuusto myös halusi selvityksiä kirjaston 

lämmityskustannuksista.
237

 Aallon suunnitelma ei koskaan enää päätynyt 

kaupunginvaltuuston käsittelyyn, sillä tilalle nousi vaihtoehtoisia ja edullisempia 
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suunnitelmia. RISTO TILUKSEN mukaan kaupunkia alkoi 1970-luvulla kiinnostaa 

enemmän uuden kaupungintalon rakentaminen kirjastoa varten varatulle tontille.
238

 

Kokkolan kirjaston huutava tilantarve hoidettiin tilapäisillä ratkaisuilla ja lopulta 

muuttamalla kirjasto Keskipohjanmaan kirjapainolta vapautuneisiin tiloihin Isonkadun 

ja Rautatienkadun kulmaukseen.
239

 Toteutumaton kirjastotalohanke oli yksi 

merkittävimmistä Kokkolassa suunnitelluista hankkeista.  

Alueelle suunniteltua kulttuurikeskusta ei koskaan rakennettu. Ainoana alueelle 

suunnitelluista rakennuksista valmistui urheilutalo, jonka suunnitteli arkkitehtitoimisto 

Einari Teräsvirta, ja se valmistui talvella 1964. Valmistuessaan urheilutalo oli 

pohjoismaiden suurin nuoriso- ja urheilutalo. Urheilutalon urakoinnista vastasi 

rakennusliike Antti Salonen. Valmistunut urheilutalo vastasi Kokkolan urheiluväen 

toiveisiin. Kokoa talolla oli 27 000 m³. Urheilutalo oli merkittävä yhteisöllinen projekti, 

koska hankkeen pani alulle Kokkolan Lions club, ja urheilutalon osakkaiksi lähti 

kaupungin lisäksi myös Outokumpu Oy. Hankkeeseen osallistui myös lukuisat 

kokkolalaiset yhdistykset.
240

 Urheilutalo oli todella merkittävä parannus nuorten 

harrastus ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien parantamisessa.  

 

2.3.3. Aktiivista koulurakentamista 

Kaupunki selkeytti tilinpäätösmenettelyjään 1950-luvun puolenvälin jälkeen. Kaupunki 

käytti vuonna 1959 pääomamenoihin noin 24,6 %. Kaupungin rakennuskohteista eniten 

rahaa käytettiin Hollihaan kansakouluun, jonka osuus kaupungin menoista oli 2,1 %. 

Vuoden 1963 tilinpäätöksestä näkee suoraan, että puhtaasti rakennustoimintaan 

käytettiin noin 5,6 prosenttia kaupungin menoista, ja seuraavana vuonna jo noin 9,4 

prosenttia. Suurimpia yksittäisiä kohteita vuonna 1964 olivat ruotsalainen kansakoulu ja 

Yksipihlajan kansakoulun laajennus.
241

 Rakennusmenojen osuus kaupunginmenoista 

pysyi korkeana läpi koko 1960-luvun, mikä johtui kaupungin monista suurista 

rakennushankkeista, jotka rasittivat kaupungin budjettia. Uudisrakennusten lisäksi 

rakennusmenoihin laskettiin laajennukset ja merkittävät saneeraustyöt. 
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Kasvavana kaupunkina myös Kokkolan koululaisten määrä kasvoi. Tämä antoi haasteita 

koulujen tilankäytön suhteen. Kasvavat oppilasmäärät tarvitsivat lisää tilaa.
242

 

Kouluissa oli harjoitettu vuorolukua, minkä lopettaminen oli kouluhallituksen 

tavoitteena kansakoululain tultua hyväksytyksi vuonna 1957. Kouluhallitus vaati, että 

kouluhuoneistojen tuli olla heidän hyväksymiä, ja rakennuspiirustusten tuli täyttää 

heidän asettamansa normit. Uudet standardit lisäsivät kaupungin koulurakentamisen 

haasteita, sillä vaatimukset kasvoivat, mutta valtion tuki ei.
243

 

Oppikouluihin oli Kokkolassa hyvin vaikea päästä. Keskipohjamaa lehden mukaan 

tilanne Kokkolassa oli toiseksi vaikein koko Suomessa.
244

 Oppikoulujen suosio kasvoi 

valtavasti 1950-luvun aikana.
245

 Kokkolassa alkoi 1950-luvun lopulla hyvin vilkas 

koulurakennusohjelma. Kokkolassa rakennettiin samanaikaisesti sekä uutta 

lyseorakennusta että Hollihaan kansakoulua. Ammattikoulun rakentaminen oli myös 

tullut ajankohtaiseksi, ja ammattikoululle myönnettiin tontti vuonna 1959. 
246

  

Ruotsinkielisen yhteislyseon tilat kävivät 1950-luvulla liian ahtaiksi.
247

 Ruotsinkielisen 

lyseon rakennustöihin päästiin käsiksi keväällä 1959.
248

 Uuden koulurakennuksen 

suunnitteli arkkitehti Elsa Arokallio, ja koulu sijoitettiin Antti Chydeniuksenkadun ja 

Banerinkadun kulmaukseen. Koulu oli suunniteltu noin 550 oppilaalle. Tyyliltään 

rakennuksessa on huomattavissa samoja piirteitä kuin Kokkolan yhteislyseon lukion 

uudisrakennuksessa, mistä näkyy se, että kouluilla on sama suunnittelija. Julkisivultaan 

koulu on harmaaksi rapattu, mutta päädystä erottaa rakennuksen 

punatiilimuurauksen.
249

 

Chydeniuksen kansakoulu oli toiminut pitkään vuoroluvussa, joten uuden kansakoulun 

tarve oli ilmeinen. Hollihaan kansakoulun rakennustyöt aloitettiin samoihin aikoihin 

ruotsinkielisen yhteislyseon kanssa. Hollihaan kansakoulun suunnitteli arkkitehti Krister 

Korpela, joka suunnitteli lukuisia muitakin merkittäviä rakennuksia. Hollihaan koulun 

rakennustyöt alkoivat syksyllä 1959, ja sen pääurakoinnista vastasi Olli Jansson. 

Koulun suunnittelussa arkkitehti pyrki luonnonläheisyyteen ja jättämään turhan 
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juhlallisuuden pois. Koulurakennus suunniteltiin 400 oppilaalle.
250

 Valmistuttuaan 

koulua käytettiin paljon myös erilaiseen huvi- ja hyötykäyttöön. Salissa järjestettiin 

paljon erilaisia konserttitilaisuuksia. Sali oli ahkerasti myös liikuntakäytössä.
251

 

Chydeniuksen kansakoulun tilat oli todettu niin huonoiksi, että koulu tarvitsit uudet 

tilat. Keskipohjanmaassa kirjoitettiin, että Chydeniuksen koulun kunto on niin huono, 

että eräässä luokassa karttakepin voi työntää katosta läpi.  Hollihaan kansakoulu ei 

riittänyt tyydyttämään koulutilojen tarpeita, joten uuden koulun rakentaminen oli 

välttämätöntä.
252

 Uuden koulun rakennusohjelma hyväksyttiin lokakuussa 1961. Koulun 

rakentamisesta käytiin suunnittelukilpailu, jonka voittajaksi selvisi Osmo Sipari.
253

 Uusi 

koulu päätettiin rakentaa ammattikoulun ja meijerin läheiselle tontille. Rakennus 

koostui neljästä eri osasta, jotka oli jaoteltu ylä- ja alaluokkien kesken. Rakennukset 

olivat tasakattoisia ja yksikerroksisia. Koulua profiloi sekä ulko- että sisäpinnoilla 

punatiilien luoma selkeä askeettisuuden vaikutelma. 
254

  Toimintansa uusi koulu pääsi 

aloittamaan vuoden 1965 syyskuun alussa.
255

  

Samaan aikaan Chydeniuksen koulun kanssa rakennettiin myös uusi ruotsinkielinen 

kansakoulu. Koulu päätettiin sijoittaa Hakalahteen ruotsinkielisen yhteislyseon 

läheisyyteen, ja sen suunnitteli kaupungin arkkitehti Marjatta Mäkinen. Rakennus 

jakautui työpajasiipeen ja luokkahuonesiipeen. Koulun rakennustyöt aloitettiin kesällä 

1963, ja se otettiin käyttöön syksyllä 1964. 
256

 Chydeniuksen koulun ja ruotsinkielisen 

kansa- ja kansalaiskoulun välillä tapahtui nimenvaihdos. Ruotsinkielinen kansa- ja 

kansalaiskoulu kulki nimellä Hakalax folkskolan, mutta sen nimi muuttui Chydeniuksen 

kouluksi. Chydeniuksen koulun nimi muuttui Torkinmäen kouluksi.   

Oppikoulujen suosio nousi sodanjälkeisessä Suomessa valtavasti. Kokkolassakin oli 

tarpeen perustaa uusi oppikoulu. Kokkolan yhteiskoulu aloitti toimintansa vuonna 1957 

Svenska Gårdenin tiloissa. Tilat olivat kuitenkin liian pienet, ja opetusta järjestettiin 

myös muissa väliaikaistiloissa.
257

 Oman koulurakennuksen saamisessa kesti aina 1960-

luvun loppupuolelle.  Koulu päätettiin rakentaa Kuusitien varteen uuteen Kiviniityn 
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kaupunginosaan. Koulurakennuksen suunnittelusta vastasi kaupunginarkkitehti Marjatta 

Mäkinen.  Koulu oli valmiiksi suunniteltu laajentumistarpeita silmälläpitäen.
258

 

Tyyliltään uusi koulurakennus edusti hyvin 1960-luvun betoni- ja tiilirakentamista. 

Rakennuksen julkisivu koostui vaaleasta tiilestä.
259

 

Suomessa oli monilla paikkakunnilla sodan jälkeen perustettu kuntainliittojen avulla 

ammattikouluja. Vuoden 1958 ammattioppilaitoslaki velvoitti kaupungit hankkimaan 

kolme ammattikoulupaikkaa 10 000 asukasta kohti.
260

 Kokkolassa, kuten monin paikoin 

muualla Suomessa, ammattikoulun rakentaminen päätettiin toteuttaa kuntainliiton 

yhteishankkeena.
261

  

Kokkolassa oli pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Tilannetta parantamaan esitettiin 

ammattikoulun perustamista. Kaupunki teki aloitteen ammattikoulun perustamisesta jo 

vuonna 1954. Koulu sai valtioneuvostolta perustamisluvan 1.4.1959.
262

 Ammattikoulun 

tarve Kokkolassa oli niin suuri, että koulu aloitti työnsä väliaikaistiloissa muun muassa 

Svenska Gårdenilla syksyllä 1960.
263

 

Kaupunki luovutti koululle tontin, ja koulun rakennustyöt aloitettiin tammikuussa 1961. 

Rakennuksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Eija ja Olli Saijonmaa. Koulu oli mitoitettu 

vajaalle 300 oppilaalle.
264

 Uusi koulurakennus otettiin käyttöön, osin vielä 

keskeneräisenä, syksyllä 1961.  Ammattikoulua rakentaessa jätettiin mahdollisuus 

laajennuksille. Mielenkiintoiseksi ammattikoulun rakentamisen teki se, että rakennus 

tehtiin oppilastyönä.   Koska koulu toteutettiin kuntainliiton yhteishankkeena, tuli 

oppilaita myös maakunnasta. Koululle rakennettiin pian valmistumisen jälkeen 

oppilasasuntola. Asuntolan kanssa samaan aikaan valmistui myös koulun ensimmäinen 

laajennus, jonka jälkeen koulussa opiskeli jo yli 500 oppilasta.
265

  Ammattikoulun 

rakennusta on peruskorjattu, kunnostettu ja laajennettu melkein sen koko olemassaolon 

ajan.
266

 Kuntainliiton ammattikoulun avulla onnistuttiin tehokkaasti vastaamaan 

Kokkolan kasvavaan ammatillisen työvoiman tarpeeseen, mutta ammatillista koulutusta 

kehitettiin myös jatkossa voimakkaasti.  
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Koulurakentaminen oli Kokkolassa 1960-luvulla ennätyksellisen vilkasta. Siitä 

huolimatta voi sanoa, että kouluja leimasi läpi koko 1960-luvun tilanpuute. Aktiivisella 

rakentamisella tähän pystyttiin tehokkaasti vaikuttamaan. Kokkolaan rakennettiin 1960-

luvulla kaikkiaan kuusi uutta koulurakennusta. Määrä on todella huomattava 

muistettaessa, että myös vanhoja koulurakennuksia laajennettiin. Vanhoja 

huonokuntoisia koulurakennuksia pidettiin edelleen myös väliaikaisessa käytössä. 

Koulujen rakentaminen oli huomattava taloudellinen rasite kaupungille, mutta se selvisi 

siitä. Koulurakentaminen jatkui kuitenkin aktiivisena myös 1970-luvulla.  
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3. KAUPUNKI KEHITTYY IHANTEIDEN MUKANA (1967–1976)  

 

Kokkola jatkoi kasvuaan tultaessa 1970-luvulle. Kokkolan väkiluku kohosi vuoden 

1967 19 646 asukkaasta 21 766 asukkaaseen vuonna 1976. Kaupungin väkiluvun kasvu 

hidastui, ja väkiluku jopa väheni Ruotsiin suuntautuneen muuttoliikkeen myötä.
267

 

Kokkolan kehittymistä vauhditti teollisuuden jatkunut laajentuminen. Rikkihappo Oy ja 

Outokumpu laajensivat toimintaansa, mikä lisäsi työvoiman tarvetta. Rakentaminen oli 

edelleen erittäin tärkeää Kokkolalle. Kaupungin laatimassa asuntotuotanto-ohjelmassa 

vuonna 1970 todettiin, että suurin este kaupungin tulevalle kehittymiselle on pula 

asunnoista.
268

  

 

3.1. Kaupunki selkeyttää suunnitteluaan 

 

3.1.1. Kaupungin kehittäminen – matalaa vai korkeaa rakentamista?  

Kaupunkisuojelun tavoitteissa alkoi tulla muutoksia 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun 

alussa. Yksittäisten arvokkaiden kohteiden lisäksi haluttiin suojella myös laajempia 

historiallisesti arvokkaita alueita, kuten tiettyjä kortteliryhmiä ja kaupunginosia.
269

 

Tämä uusi suunta näkyi Kokkolassa Silvennoisen keskustasuunnitelman hylkäämisenä 

ja Kokkolan vanhankaupungin kehitystavoitteiden muuttumisena.  

Kokkolassa otettiin käyttöön maapoliittinen ohjelma vuonna 1969. Siinä luotiin 

periaatteet Kokkolan kaupungin maankäytölle ja asemakaavoitukselle. Mallia 

ohjelmalle oli haettu muun muassa Jyväskylästä, Lahdesta ja Hämeenlinnasta.
270

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maapoliittisen ohjelman 11.11.1969. Keskeisiä 

ohjelmassa linjattuja periaatteita olivat se, että uudiskaavoittamisessa tultaisiin jatkossa 

keskittymään ensisijaisesti kaupungin omistamaan maahan ja kaupungin tulisi pyrkiä 

hankkimaan lisää maata tarvittaessa pakkolunastuksilla. Asumispoliittisena tavoitteena 

oli kehittää keskustan kerrostaloasumista ja muodostaa keskustan ulkopuolisia tiiviitä 

alakeskuksia palvelukeskuksineen. Asemakaavoitus tuli hoitaa niin, että tarvitseville 
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olisi monipuolisesti tarjolla kaikkia tonttityyppejä. Yleiskaavoitus tuli saattaa kuntoon, 

jotta kaupunki voisi johdonmukaisesti asemakaavoittaa niitä alueita, jotka olisivat sille 

edullisimpia.  Kaupungin tuli ennakoida myös tulevaa kuntaliitosta hankkimalla maata 

kaupungin ulkopuoliselta alueelta.
271

 

Kaupunginvaltuusto oli huolissaan kaupungin asemakaavoituksen tilasta. Viisi oikeistoa 

edustanutta kaupunginvaltuutettua jätti aloitteen, jossa he ilmaisivat huolensa kaupungin 

kehittymisestä. Aloitteessa he viittasivat siihen ongelmaan, että kaupungissa oli monin 

paikoin voimassa rakennuskieltoja, koska kaupungin asemakaavaa uudistettiin vain pala 

palalta. He olivat huolissaan myös moottoriajoneuvoliikenteen lisääntymisen 

haittavaikutuksista. He halusivat leventää Kokkolan keskustan katuja rakentamalla 

nykyistä korkeampia taloja, jolloin säästynyttä maata voitaisiin käyttää levennettyihin 

katuihin.
272

 Hankkeessa aktiivisimpana valtuutettuna toimi RKP:n edustaja Age 

Ahnger, joka selkeästi halusi muuttaa Kokkolan kaupunkikuvaa aiempaa korkeampaan 

suuntaan.   

Kaupungin asemakaava-arkkitehti Risto Tilus vastasi valtuuston aloitteeseen toteamalla, 

että kaupungin asemakaavallinen tilanne on hyvä, eikä valtuuston esittämä aloite vaadi 

toimenpiteitä. Tilus totesi myös, että Kokkolan vanhankaupungin perinteinen matala 

rakennuskanta velvoittaa muutakin keskustaa pysymään profiililtaan maltillisen 

matalana ja pitämään rakennuskannan tehokkuusluvun maltillisena. Arkkitehdin 

vastaukseen tyytymättömänä kaupunginvaltuutettu Age Ahnger antoi vielä oman 

vastineensa. Vastineessaan Ahnger korosti näkemystään keskikaupungin korkeamman 

rakentamisen tarpeellisuudesta ja tehokkuusluvun nostamisesta. Ahnger huomautti, ettei 

missään muussa kaupungissa rakennettu yhtä matalasti. Kaupunginhallitus oli samaa 

mieltä kuin kaupungin asemakaava-arkkitehti. Kaupunginhallitus ehdotti, ettei Ahngerin 

aloitteeseen tarvitse reagoida. Kaupunginvaltuusto palautti asian vielä takaisin 

kaupunginhallituksen pohdittavaksi, joka ei kuitenkaan enää tuonut asiaa 

kaupunginvaltuustolle.
273

 

Suomessa oli noussut 1950- ja 1960-luvuilla uusi ihanne keskustan rakentamisesta, 

mikä oli yhtenä osatekijänä muun muassa Hämeenlinnan vanhan keskustan 
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hävittämiselle 1960-luvulla.
274

  Ahngerin näkemykset ja Silvennoisen 

keskustasuunnitelma edustivat juuri tätä uutta ihannetta, mitä ei kuitenkaan Kokkolassa 

lähdetty toteuttamaan.  

 

3.1.2. Vanhankaupungin uusi suunta 

Kaupunki oli luopunut Silvennoisen keskustasuunnitelmasta, mutta vanhakaupunki 

tarvitsi silti kehittämiselleen ohjenuoran. Vanhankaupungin kehittämistä lähdettiin 

ohjaamaan arkkitehti Nils-Erik Stenmanin laatiman suunnitelman pohjalta. Kokkolan 

kaupunginvaltuusto hyväksyi Stenmanin saneeraussuunnitelman vanhankaupungin 

kehittämisen periaatteelliseksi ohjenuoraksi 14.11.1973.
275

 Tällä päätöksellä 

kaupunginvaltuusto päätti säilyttää vanhankaupungin elävänä puumiljöönä, joka 

huomio myös alueen historiallisen taustan. 

Vanhankaupungin ulkoasuun alettiin puuttua aiempaa tarkemmin. Alueelle sai rakentaa 

enää väriltään miljööseen sopivia puurakennuksia, jotka kooltaan ja muodoltaan 

sopeutuisivat vanhaan rakennuskantaan.
276

 Stenmanin vanhankaupungin 

saneerausohjelma sisälsi tärkeän periaatepäätöksen siitä, että historiallisesti arvokkaita 

rakennuksia ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa, ja rakennuksien purkamiseen 

tarvittaisiin maistraatin päätös.
277

 Suomessa alettiin yleisesti kiinnittää enemmän 

huomiota vanhojen rakennusten ja historiallisesti arvokkaiden alueiden suojeluun 1960-

luvun puolessa välissä. Vuoden 1964 rakennussuojelulailla ei saatu pelastettua 

merkittäviä määriä alueita, mikä johtui muun muassa rakennussuojelupäätösprosessin 

hitaudesta ja raskaudesta.
278

 Stenmanin keskustasuunnitelma edustaa kuitenkin hyvin 

1960-luvulla noussutta kiinnostusta rakennussuojelua kohtaan. 

Stenman kritisoi suunnitelmassaan varsin voimakkaasti Silvennoisen 

keskustasuunnitelmaa. Silvennoisen suunnitelmassa oli Stenmanin mukaan vikana 

muun muassa se, ettei se ottanut huomioon vanhankaupungin vähävaraisten asukkaiden 

asemaa, eikä valinnutta tonttijakoa. Silvennoisen suunnitelmasta aiheutuvat 

kunnallistekniset kustannukset olisivat myös Stenmanin mielestä nousseet 
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huomattaviksi. Stenman toteaakin Silvennoisen suunnitelmaan olleen selkeä 

kaupunkisuunnittelullinen virhe. Hän piti sitä teoreettisesti tehokkaana, mutta 

käytännössä järkiperäisen kehityksen estävänä.
279

 Stenmanin suunnitelman 

hyväksymisellä varmistettiin vanhankaupungin säilyminen historiallisesti arvokkaana 

asuinalueena, joka profiloi Kokkolaa hyvin voimakkaasti. Päätös oli kulttuurihistorian 

kannalta yksi kaupungin merkittävimmistä. 

 

3.1.3. Kaavoitetun alueen laajentaminen asuntopulaa helpottamaan 

Kokkolassa vallinnut asuntopula oli yksi suurimmista esteistä teollisuuden laajemmalle 

sijoittumiselle kaupunkiin. Stenmanin mukaan Kokkolassa oli riittävästi asuintontteja ja 

suurin osa uudesta asutuksesta tulisi sijoittumaan Koivuhakaan.
280

 

Kaupunginvaltuustossa oltiin eri mieltä Stenmanin kanssa, ja valtuustossa esitettiin 

Suomenkielistä oikeistoa edustaneen Kyllikki Peltoniemen toimesta 20 

kaupunginvaltuutetun allekirjoittama aloite uusien asuinalueiden muodostamiseksi, jotta 

muuttoliike Kokkolasta naapurikuntiin vähenisi.
281

  Kokkolan lähikunnista muun 

muassa Kaarlelaan rakennettiin vuonna 1974 sata omakotitaloa.
282

 Kaarlela oli 

Kokkolassa vallinneen tonttipulan suuria hyötyjiä.  

Ykspihlajan asemakaavoitettu alue laajeni asemakaavalaajennuksen ja -muutoksen 

yhteydessä vuonna 1972. Asemakaava kosketti L kaupunginosaa, LI kaupunginosan 

kortteleita 1–8 sekä LII kaupunginosan korttelia 1. Kaavassa muodostettiin muun 

muassa asuinkerrostalokortteli sekä 24,1 hehtaarin pientaloalue.
283

 Samana vuonna 

tuotiin asemakaavan piiriin myös Santahaan alue. Alueella oli aiemmin sijainnut 

tilapäinen jalkapallokenttä, mutta nyt se kaavoitettiin palvelemaan urheilu- ja 

virkistystoimintaa. Santahaan kehittämisessä merkittävä tekijä oli sen sijainti 

pohjavedenottamoiden suoja-alueella, mikä selkeästi rajasi rakentamista alueelle.
 284

 

Santahaasta tehtiin kaupunkilaisille tärkeä urheilu- ja virkistysalue.  
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Kaikki kaupungin laatimat kaavoitukset eivät toteutuneet käytännössä. Yksi 

suurimmista toteutumattomista kaavoitetuista asuinalueista oli Sannanranta. 

Kaupunginvaltuusto palautti kaupunginhallitukselle asemakaavaehdotuksen uudesta 

1200 ihmisen asuinalueesta. Alue oli tarkoitettu omakoti- ja rivitaloja varten. 

Asuinalueen oli tarkoitus tulla Sannanrannan huvila alueen viereen, ja alueelle piti tulla 

noin 320 pientalotonttia. Alueelle suunniteltiin myös ala-astetta ja kauppoja. 

Toteutuessaan alue olisi ollut ensimmäinen asuinalue Kokkolassa, missä asutus olisi 

ylettynyt rantaan asti.
285

 Asemakaavaehdotusta ei tuotu enää uudestaan valtuuston 

käsittelyyn.  Sannanrannan toteutumaton asemakaava on yksi tutkimusajanjakson 

suurimmista toteutumista asemakaavoituksista.  

Kokkolan keskustan tuntumassa sijaitsevan Hakalahden kaupunginosan asemakaavaa 

laajennettiin ja muutettiin 4.8.1970. Asemakaavan muutos ja laajennus koski XXI 

kaupunginosaa, XX kaupunginosan kortteleita 1, 3, 5–8 ja VIII kaupunginosan 

kortteleita 1–9. Asemakaavalla haluttiin luoda pohja alueen tehostetulle 

uudisrakentamiselle. Alueen haluttiin tarjoavan kaikkia asumisen muotoja 

omakotitaloista kerrostaloasumiseen.
286

 Mesilään kuuluva LVII kaupunginosa sai 

asemakaavan kaupunginvaltuuston päätöksellä 11.12.1974. Alue kaavoitettiin 

omakotitontteja varten, joista oli edelleen pulaa. Alueella sijaitsi jo valmiiksi asutusta 

maanhankintalain mukaisten tonttien muodossa, joten kaupunki joutui myös tekemään 

lunastuksia katuja ja puistomaata varten.
287

  

Merkittävä parannus Kokkolan pientalotontti tilanteeseen saatiin, kun Kaarlela liittyi 

Kokkolaan vuonna 1977. Samaan aikaan kaupunki sai vietyä loppuun maanhankinnan 

Pohjois-Hakalahdesta. Aluetta oli suunniteltu jo Koivuhaan kaavoituksen 

vaihtoehdoksi, ja vuonna 1968 alueella oli käynnistetty pakkolunastusprosessi. 

Pakkolunastusta vastustettiin kiivaasti, ja maan hankkiminen Hakalahdesta osoittautui 

pitkäksi ja vaikeaksi prossiksi. Maanhankinnassa onnistuttiin pääsemään 

kompromissiin, minkä ansiosta kaupunki onnistui hankkimaan tarpeellisen maa-alueen 

neuvottelemalla vapaaehtoisista kaupoista.
288

 Kaiken kaikkiaan Kokkolan 

asemakaavoitettu alue kasvoi vuoden 1946 noin 286 hehtaarista niin, että vuonna 1972 
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asemakaavoitetun alueen koko oli 1 170,1 hehtaaria.
289

  Asemakaavan alaisen alueen 

määrällistä kasvua voi pitää todella huomattavana. 

 

3.2. Asuntorakentaminen kääntyy uuteen nousuun 

 

3.2.1. Taistelu asuntopulaa vastaan jatkuu 

Kokkolassa kärsittiin edelleen 1960-luvun lopulla asuntopulasta. Nimimerkki mini 

kirjoitti Keskipohjanmaalehdessä 23.9.1967 seuraavasti: ”Asuntopula Kokkolassa on 

huutava. Yksiöitä ja kaksioita kaupungista etsivät saa pian havaita etsivänsä neulaa 

heinäsuovasta.” Asuntotilanne Kokkolassa ei siis ollut merkittävästä rakentamisesta 

huolimatta ratkaisevasti parantunut. Samassa artikkelissa haastateltu konttoripäällikkö 

Viljo Hattunen kertoo lehdelle: ”Yhtään huoneistoa ei ole tyhjillään. Yksiöt ja kaksiot 

ovat nykyisillään kysytyimpiä, jopa niin, että jokaista vapautuvaa yksiötä kohden 

voidaan laskea olevan noin 40 hakijaa”.
290

 Asunnonhakijan tilanne ei siis Kokkolassa 

ollut helppo erityisesti pienten asuntojen osalta. 

Asuntotilanne ei helpottanut 1970-luvun alussakaan. Keskussairaalan perustamisen 

jälkeen 1970-luvulla oli sairaalantyöntekijöillä vajetta asunnoista. Pelkästään 

keskussairaalan työntekijöillä oli 170–200 asunnon vajaus vuonna 1970. 

Keskipohjanmaa lehdessä 9.1.1970 valitettiin siitä, että Kokkolasta löytyy paljon uusia 

todellisia loistohuoneistoja, mutta niiden hinnat ovat niin kalliit, ettei kovinkaan 

monella ole varaa asua niissä. Kokkolassa esiintyi vielä tuolloinkin puutetta erityisesti 

yksiöiden osalta. Asunnon välittäjä Rolf Hagströmin mukaan Kokkolan asuntotarjonta 

ei riitä nykyiseen tarpeeseen puhumattakaan tulevasta tarpeesta. Hänen mukaansa 

Kokkolaan tarvittaisiin huomattavasti lisää vuokra-asuntoja.
291

 Puute edullisista vuokra-

asunnoista oli yleinen ongelma Suomessa 1960-luvun lopulla, minkä takia 

asuntorakentamista pyrittiin tehostamaan.
292

 Sama tavoite oli myös Kokkolalla. 
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Taulukko 5: Rakentaminen Kokkolassa vuosina 1967–1976 

Vuosi Myönnetyt 

rakennusluvat 

Valmistuneet 

kerrostalot/rivitalot 

Valmistuneet 

omakotitalot 

Valmistuneet 

asuinhuoneistot 

1967 196 8 47 144 

1968 157 8 25 184 

1969 184 23 28 351 

1970 191 13 27 245 

1971 ** ** ** 262 

1972 ** 18 14 402 

1973 172 17 29 313 

1974 ** 13 38 281 

1975 ** 13 17 261 

1976 ** 11 56 260 

Lähteet: Keskipohjanmaa lehdet: 30.12.1969; 29.12.1970; 3.1.1973; 30.12.1973; 

31.12.1974; 6.1.1976; Kokkola kunnalliskertomus 1976, 10. 

 

Kokkolassa rakennettiin kerrostaloja aktiivisesti 1960-luvun lopulla. Taloja nousi 

Kiviniityn läheisyyteen ja erityisesti Mariankadun ympäristöön. Asunto Oy:t 

Marianhaka ja Kouluhaka ovat hyviä esimerkkejä kerrostaloista, joita Kokkolaan 

rakennettiin 1960-luvun lopulla. Marianhaka sisälsi 18 ja Kouluhaka 28 huoneistoa. 
293

 

Kerrostaloja rakennettiin, mutta niissä ei ollut tarpeeksi vuokrahuoneistoja, joten niistä 

oli pulaa. Kuten taulukosta 5 voi nähdä, kerrostalorakentaminen oli todella vilkasta 

vuonna 1969, jolloin valmistui 23 kerrostaloa.
294

 Suhteellisesti suurin osuus 

kerrostaloilla oli vuonna 1972, jolloin valmistuneesta 402 huoneistosta ainoastaan 22 oli 

muissa rakennuksissa kuin kerrostaloissa.
295

 1970-luvun alussa havaittavissa oleva 

kasvu valmistuneiden huoneistojen määrässä johtui Koivuhaan alueen käyttöönotosta, ja 

siellä toteutuneesta tehokkaasta rakentamisesta.   

Ydinkeskustan lähiympäristöön rakennettiin myös asuinkerrostaloja. Merkittäviä 

rakennusalueita olivat muun muassa Kustaa Adolfinkadun pohjoispää ja Antti 

Chydeniuksenkadun Hakalahden puoli. Kustaa Adolfinkadun pohjoispäätyyn nousi 

asevelikylän talojen tilalle kuusikerroksia asuinkerrostaloja.
296

 Merkittävimpiä 

ydinkeskustan valmistuneita rakennuksia oli Torikadun ja Rantakadun kulmaukseen 

vuonna 1972 valmistunut Krister Korpelan suunnittelema Säästöpankin talo. 

Kauppahallin tontille rakennetussa kuusikerroksisessa talossa toimi säästöpankin lisäksi 
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68-huoneiston hotelli.
297

 Marjatta Mäkisen ohella Krister Korpela oli yksi eniten 

Kokkolan kaupunkikuvaan vaikuttaneista arkkitehdeista.   

Kaupungissa rakennettiin hyvin aktiivisesti, mikä ei jatkuvasta asuntopulauutisoinnista 

ollut helposti pääteltävissä. Pientalojen rakentaminen kaupungissa oli huomattavan 

hiljaista. Tämä johtui tonttipulasta ja siitä, että Kokkolan naapurikunta Kaarlelaan 

rakennettiin runsaasti omakotialoja.
298

 Aravalla oli edelleen vahva rooli rakentamisessa. 

Suurin osa kaupungin omakotitalojen rakentajista pyrki saamaan lainan talonsa 

rakentamiseen.
299

  Lähdeaineiston perusteella Kokkolassa 1970-luvulla valmistuneista 

asuinhuoneistoista noin puolet oli Aravan rahoittamia. Todellista helpotusta kaupungin 

asuntotilanteeseen saatiin vasta Koivuhaan rakentamisen myöstä.  

Huolimatta kaupungissa tapahtuneesta vilkkaasta rakentamisesta Kokkolassa jäätiin 

rakentamisen tavoitteista. Kaupungissa todettiin vuonna 1970 olevan noin 500 asunnon 

vajaus. Syitä tähän vajaukseen olivat muun muassa Keskipohjanmaan keskussairaalan 

toiminnan alkaminen ja Outokummun laajentuminen. Viidensadan asunnon vajauksen 

lisäksi Kokkolan vuotuinen asunnontarve oli noin 300 asuntoa. Vaikean tilanteen 

ainoana tehokkaana ratkaisuvaihtoehtona nähtiin aluerakentaminen. 
300

 Koivuhaka 

tarjosi tähän mahdollisuuden.  

 

3.2.2. Koivuhaka ratkaisuksi asuntopulaan 

Koivuhaka oli sodanjälkeisen Kokkolan merkittävin yksittäinen rakennuskohde. 

Alueena se edusti ajalleen tyypillistä aluerakentamista. Aluerakentamisella tarkoitetaan 

tietyn asuinalueen tehokasta rakentamista, mitä sanelee erityisesti teknillis- 

taloudellinen puoli arkkitehtuurin merkityksen vähentyessä. Lähiömuotoinen tehokas 

aluerakentaminen nähtiin Suomessa ainoana vaihtoehtona tuottaa tehokkaasti asuntoja 

muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa ihmiset muuttivat maaseudulta 

kaupunkiin. Aluerakentamisen pohjana oli nopeus ja taloudellisuus. Rakennettaessa 

samanlaisia taloja vierekkäin väheni arkkitehtien osuus kustannuksista. Samanlaisten 

talojen tekeminen putkeen oli myös tehokasta.
301

 Tehokkuus oli yksi Koivuhaan 
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rakentamisen kulmakivistä sen jälkeen, kun siihen viimein käytiin käsiksi. Kokkolan 

kaupunki oli vahvasti sitoutunut Koivuhaan kehittämiseen, ja kaupunginvaltuuston 

hyväksymässä asunnontuotannon kehittämisehdotuksessa todettiin, että: 

”Taloudelliseen ratkaisuun päästään aluerakentamisella, jossa rakentajan toivomukset 

asemakaavan muutoksista hyväksytään.”
302

 Kokkolassa edettiin yleisen Suomessa 

vallinneen rakentamisen trendin mukaan, missä rakentajien toiveiden huomioiminen oli 

huomattavasti aiempaa tärkeämpää.  

Koivuhaasta tuli kaupungin pääasiallisin rakennuskohde, kun sen asemakaava oli 

vahvistettu sisäministeriössä.  Alue suunniteltiin 6 000 ihmiselle. Koivuhaan 

rakentamisen oli tarkoitus alkaa vuonna 1968, mutta projekti kohtasi viivytyksiä, jotka 

johtuivat muun muassa kunnallistekniikan rakentamisen kalleudesta. Ongelmista 

huolimatta Koivuhaan rakennustöihin oli päästävä käsiksi, sillä kaupungilla ei ollut enää 

vuoden 1969 lopulla tarjota tontteja rakentajille.
303

 Koivuhaan rakentaminen aloitettiin 

viimein syksyllä vuonna 1970. Koivuhaka tehtiin vuokrakerrostalojen ja omakotitalojen 

alueeksi helpottamaan kaupungin kriittisimpiä asuntotarpeita. Kokkolan kaupungilla oli 

sopimus Outokumpu Oy:n kanssa perustettavien kiinteistöyhtiöiden osakkeiden 

jakautumisesta siten, että kaupunki omisti 30 prosenttia ja Outokumpu Oy 70 

prosenttia.
304

 Outokumpu Oy:n halukkuutta lähteä mukaan tukemaan kaupungissa 

tehtävää rakennustoimintaa selitti yhtiön todella suuri työvoiman tarve. Rakentamalla 

uusia asuntoja saatiin kaupunkiin helpommin tarvittua työvoimaa.    

Ensimmäiset kerrostalot olivat harjakorkeudessa kesällä 1971. Koivuhakaa rakennettiin 

todella vauhdikkaasti. Kesällä 1971 oli käynnissä lukuisia työmaita. Koivuhaassa urakoi 

muun muassa Rakennusliike Nyman.
305

 Kaupunginvaltuusto oli päättänyt, että 

Koivuhaan luoteissolun aluerakentamisesta vastasi Asunnonhankinta Kokkolan Haka, 

Rakennusliike Nymanin vastatessa kahden kerrostalokorttelin rakentamisesta 

koillissolussa.
306

 Rakennusliike Nyman oli yksi valtakunnallisesti parhaiten 

verkostoituneita rakennusliikkeitä.
307
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Keskipohjanmaa kirjoitti 26.8.1972 Koivuhaan rakentumisesta seuraavasti: ”Puolen 

peninkulman päässä kaupungin keskustasta kohoava nukkumalähiö kasvaa 

meikäläisittäin ennätysvauhdilla. Elementti liittyy somasti elementtiin, raivaustraktori 

möyrästää tielinjalla, omakotirakentajan Sandvik puree puuta. Poliittisten 

päätöksentekijäin, suuren rahan ja rakennusfirmojen yhteispelillä muuttuu karuhko 

runsaspuustoinen metsämaa nykytyylin asuntoalueeksi.”
308

  

Koivuhakaan alkoi heti alkuvaiheessa nousta sekä omakotitaloja että kerrostaloja. 

Omakotitaloja valmistui rauhalliseen tahtiin sitä mukaa, mitä kunnallisteknisiä töitä 

ehdittiin tehdä. Syksyllä 1972 Koivuhaassa oli valmiina 10 ja rakenteilla 12 

omakotitaloa. Kerrostaloista ensimmäisenä vuonna valmistuivat Kiinteistö Oy 

Kokkolan Koivuhaan talot 4 ja 6. Rakentajana näillä Koivuhaan ensimmäisillä 

kerrostaloilla oli Olli Jansson.  Huoneistoja kummassakin talossa oli yhteensä 45 

kappaletta. Saman yhtiön talojen 1,2,3 ja 5 rakennustyöt aloitettiin saman vuoden 

syksyllä.
309

 Rakennustahti oli kiivasta. Keskipohjanmaa lehti arvioi Koivuhaan 

asukasluvun kasvavan toiselle tuhannelle vuoden 1972 loppuun mennessä. Kesällä 1972 

Koivuhakaan oli valmistunut jo kahdeksan kerrostaloa, ja työn alla oli kuusi kerrostaloa. 

Samana vuonna oli tarkoitus myös aloittaa viiden muun kerrostalon rakennustyöt. 

Koivuhaka oli vielä pitkään hyvin ”metsäinen” alue, koska sieltä puuttui melkein kaikki 

palvelut.  Kiinteistö Oy Kokkolan Koivuhaan lisäksi toinen merkittävä alkuvaiheiden 

rakentamiskeskittymä oli Kiinteistö Oy Vellikulho. Asuntorakentamisen kanssa 

rinnakkain tehtiin kaupungin kunnallisteknisiä töitä. Koivuhaan palvelutilanne parani 

toukokuussa 1974, kun alueen palvelukeskus avasi ovensa. Palvelukeskuksessa toimi 

muun muassa kaksi kauppaa, pankki, terveyskeskus, lastentarha ja koulu. 
310

  

Koivuhakaa kohtaan tunnetut ennakkoluulot hälvenivät nopeasti. Teollisuuden 

saasteiden ei havaittu vaikuttavan alueella sen enempää kuin mitä keskustassakaan. 

Koivuhaka rakentui vauhdilla, ja vuoteen 1975 mennessä se oli koti yli kolmelle 

tuhannelle kokkolalaiselle. Päävastuu Koivuhaan rakentamisessa oli Asunnonhankinta 

Oy Kokkolan Haalla. Koivuhaka ei alkuaikoina ollut vielä viihtyisä asuinalue 

keskeneräisyydestä ja jatkuvista isoista rakennustöistä johtuen, mutta suurin osa alueen 
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asukkaista oli tyytyväisiä jo pelkästään siitä, että heillä oli nyt laadukkaat asunnot.
311

 

Laadukkaan asunnon saaminen asuntopulan riivaamassa kaupungissa ei ollut itsestään 

selvää. 

 

3.2.3. Koivuhaan rakentaminen huipentuu asuntomessuihin 

Koivuhaassa järjestettiin asuntomessut heinä-elokuussa 1975. Asuntomessujen teema 

ilmoitettiin Keskipohjanmaa lehdessä 16.2.1974: ”Kaupunkimainen 

pientalorakentaminen asuntoyhtiömuotoisena ja korttelimuotoisena pyrkien 

säilyttämään luonto alueella mahdollisimman aitona. Erikoisnäyttelynä 

monitoimitalo”.
312

  Messualueen keskeinen ajatus oli esitellä kolmea eri talotyyppiä, ja 

niiden erilaisia variaatioita kokonaisvastuurakentamisena. Päätyypit olivat: 

Yksikerroksinen erillinen omakotitalo, yksikerroksinen talo, jonka voi toteuttaa erillään 

tai kytkettynä, sekä puolitoista kerroksinen talo, jonka pystyi myös toteuttamaan 

erillään tai kytkettynä.
313

 Suunnitelma kuitenkin muuttui. Kolmen jo esitetyn 

vaihtoehdon lisäksi rakentajat saivat tuottaa taloja omilla tyypeillään. 

Asuntomessualueelle oli mahdollista myös rakentaa perinteisenä urakkarakentamisena, 

sekä uutena toteutusmuotona omatoimisena ryhmärakentamisena. 

Ryhmärakentamisessa pientalorakentajat muodostivat etukäteen asunto-osakeyhtiön, 

jonka ansiosta he pystyivät hyötymään tehokkaasti alennuksista, ja he toteuttivat 

rakennustyöt antamalla eri työvaiheiden urakat työryhmille.
314

  

Asuntomessujen järjestäminen Kokkolassa oli pitkällisten neuvottelujen tulos. Messuja 

alettiin suunnitteilla jo vuonna 1972. Messujen järjestämisen yhtenä tärkeänä 

tavoitteena oli saada rahoitettua ja rakennettua Koivuhaan pientaloaluetta 

mahdollisimman tehokkaasti. Messujen järjestäminen ei kuitenkaan ollut 

itsestäänselvyys. Messujen toteutumista epäiltiin vielä vuonna 1974. Rakennusfirmat 

eivät esittäneet tarjouksia messualueelle rakentamisesta määräaikaan mennessä.  Asiasta 

kuitenkin päästiin yhteisymmärrykseen, ja messualueelle päästiin rakentamaan syksyllä 

1974.
315

  Asuntomessuilla esiteltiin pientaloja, joista ison osan oli suunnitellut arkkitehti 
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Matti Seppänen. Asuntomessualue käsitti kolme pientalokorttelia, palvelukorttelin, 

korjauskohteen kaupungin keskustasta ja ammattikoulun oppilasasuntolan. 

Avajaispuheessa asuntomessutoimikunnan puheenjohtaja Ralf Porko totesi; ”Nämä 

ensimmäiset maakunnalliset asuntomessut pyrkivät edeltäjiensä valtakunnallisten 

asuntomessujen tapaan uusien esimerkkitapausten muodossa lisäämään tietoutta 

asumisesta ja asunnoista. Näin on myös Kokkolan asuntomessut, missä 

esimerkkitapaukset ovat asuntoyhtiömuotoinen pientalorakentaminen
316

, uuden 

asuntoalueen palvelut, sekä kolmantena vanhojen pientalokiinteistöjen 

kunnostaminen.”
317

 

Koivuhaan asuntomessujen kävijätavoite oli 40 000. Messujen kävijämäärä jäi 

kuitenkin kolmeenkymmeneentuhanteen. Tavoitteesta jäätiin, koska Kokkolan 

lähiseuduilta vierailtiin useammin Vaasassa kuin Kokkolassa.  Koivuhaan asuntomessut 

olivat ensimmäiset, missä messut toteutettiin eräänlaisena kilpailuna neljän kaupungin 

kesken. Samaan aikaan asuntomessut järjestettiin Vaasassa, Porissa, ja Hämeenlinnassa. 

Messuhanke oli niin suuri, että ennen messujen alkua todettiin, ettei messuja tulla 

todennäköisesti enää yhtä isossa mittakaavassa toistamaan. Kokkolan asuntomessuilla 

oli ongelmana saada tarpeeksi rakentajia verrattuna esimerkiksi Poriin, minne 

rakennettiin 200 asuntoa.
318

 Koivuhakaan rakennettiin kuitenkin messuja varten 89 

huoneistoa.
319

 Kokkolan asuntomessut tarjosivat kokonaisuutena varsin kattavan 

poikkileikkauksen moderniin asumiseen ja rakentamiseen. 

Asuntomessut tarjosivat Kokkolassa asumisen uusimpia trendejä, ja sen avulla saatiin 

kaupunkiin nopeasti tuotettua uusia pientaloja, joille oli kaupungissa suuri kysyntä. 

Koivuhaka vastasi asuinalueena kaupungin suureen tarpeeseen. Modernin 

aluerakentamisen myötä alueelle nousi nopeasti suuri määrä asuntoja, millä oli 

merkittävä vaikutus Kokkolan asuntotilanteen parantamisessa.  

Kokkolassa rakennettiin pientaloja 1970-luvulla myös Koivuhaan ulkopuoleisille 

alueille, vaikka rakentamisen painopiste oli selkeästi Koivuhaassa. Merkittäviä 

omakotitalojen rakennusalueita olivat Mesilä ja Haukioja. Rakentaminen painottui 

1970-luvun puolenvälin paikkeilla omakotitaloihin, joissa onnistuttiin ylittämään 
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kaupungin itselleen asuntotuotanto-ohjelmassa asettamat tavoitteet. Kerrostalojen osalta 

kaupunki kuitenkin jäi tavoitteestaan, mikä johti siihen, että kaupunki useimmiten jäi 

asettamistaan asunnontuotantotavoitteista. Tavoitteista jäämisen syyksi kaupunki arvioi 

hankaluuden saada pankeilta rahoitusta.
320

 Kerrostalojen määrässä jälkeen jääminen oli 

kaupungille erityisen hankalaa, koska juuri niiden avulla pystyttiin ripeään 

asunnontuotantoon.  

 

3.3. Julkinen rakentaminen rauhoittuu 

 

3.3.1. Kaupunki panostaa lapsiin ja vanhuksiin 

Kaupungin rakennusohjelma oli 1960-luvulla erittäin laaja. Koulujen lisäksi kiireisiä 

rakennushankkeita olivat lastentarhat ja vanhustenhuollon rakennukset. Kaupungin 

rakennusmenot pysyivät korkealla tasolla vielä 1970-luvulla. Kaupungin vuoden 1970 

menoista rakennushankkeet kattoivat noin 2,3 %. Merkittävin yksittäinen 

rakennuskohde tuolloin oli vanhusten vuokratalo asunto Oy Kuusikumpu, joka vei yli 

kaksi kolmasosaa vuoden 1970 rakennusmenoista..
321

 Rakennusmenojen osuus 

budjetista pysyi vuonna 1974 samassa luokassa niiden ollessa noin 3,1 %. 

Hakalahdenkoulu oli vuoden 1974 merkittävin yksittäinen rakennushanke. Sen osuus 

rakennusmenoista oli noin neljä viidesosaa.
322

  Rakennusmenojen suhteellista 

vähäisyyttä selittää myös se, että kaupunki siirsi merkittäviä osia rakennusmenoistaan 

eteenpäin. Menojen siirtäminen eteenpäin oli tyypillistä läpi koko 1970-luvun. 

Kaupungin budjetit olivat myös kasvaneet valtavasti verrattuna 1940-luvun budjetteihin. 

Suurimman huomion rakennushankkeista kaupungissa sai uuden vanhainkodin 

rakentaminen 1970-luvun alussa. Kaupungilla oli suuria vaikeuksia projektin käyntiin 

saattamisessa. Kaupungin kunnalliskotina toimi Isonjärven maatila, joka ei kuitenkaan 

enää sotien jälkeen ollut ajanmukainen.
323

 

Kaupunki rakensi pitkän keskustelun ja suunnittelun päätteeksi vanhainkodin uuden 

sairasosaton Lääkärinkadulle vanhan Libeckin sairalaan viereen. Uusi sairasosasto oli 
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32-paikkainen ja ajan vaatimusten mukainen. Ongelmaksi muodostui ruokahuolto. 

Ruuat jouduttiin kuljettamaan Isojärven maatilalta asti.
324

 Uusi sairasosasto ei 

myöskään poistanut ongelmaa Isojärven maatilan riittämättömyydestä. Kunnalliskodista 

puuttui muun muassa lämminvesi huoneista, ja juomavesi jouduttiin ajamaan 

kaupungista asti.
325

 Uuden vanhainkodin saaminen Kokkolaan oli selkeästi 

välttämätöntä. 

Vanhainkodin saamisesta Kokkolaan tuli pitkä ja hankala prosessi, joka kesti lähes 

vuosikymmenen. Alun perin kaupunginvaltuusto päätti rakentaa uuden vanhainkodin 

samalle tontille kunnalliskodin sairasosaston kanssa, mutta suunnitelma ei toteutunut.
326

   

Vanhainkodin rakentamisesta tuli useita erimielisyyksiä. Vanhainkoti päätettiin 

rakentaa sairaalanmäelle, mutta laadittu suunnitelma oli liian kallis. Kaupunginhallitus 

karsi suunnitelman kustannuksista yli kolmasosan, mikä pakotti suunnittelijan tekemään 

huomattavia muutoksia. Vanhainkodin suunnittelija arkkitehti Olli Saionmaa muutti 

suunnitelmia, ja lopullisen suunnitelman kustannukset olivat kompromissi 

kaupunginhallituksen ja alkuperäisen suunnitelman välillä.
327

  

Vanhainkodin rakennustyöt aloitettiin syksyllä 1968. Uudesta vanhainkodista tuli 

nelikerroksinen, ja siihen tuli kaikkiaan 75 hoitopaikkaa. Vanhainkodin lopulliseksi 

sijoituspaikaksi tuli sairaalanmäki Libeckin sairasosaston, ja aiemmin valmistuneen 

vanhainkodin sairasosaston väliin. Vanhainkodin rakentamisesta nousi kuitenkin 

vastustusta, koska kaupunki toimi itse rakentajana, vaikka yksityisiltä yrityksiltä oli 

tullut halvempia urakkatarjouksia. Paheksunta nousi erityisesti vuoden 1970 alussa, 

jolloin kaupunginhallitus esitti valtuustolle määrärahan ylityksen hyväksymistä.
328

 

Vanhainkoti valmistui lopulta alkuvuodesta 1970 samoihin aikoihin Kuusikummun 

vanhusten asumiseen tarkoitetun kerrostalon kanssa.
329

 Kuusikummun lisäksi 

Kokkolaan valmistui vuonna 1977 kaksi vanhusten vuokrataloa, Tervarannan ja 

Ventuksen vanhusten vuokratalot.
330

 Uusi vanhainkoti ja vanhusten vuokratalot 

onnistuivat yhdessä tarjoamaan merkittävää helpotusta vanhusten asuintilanteeseen 

1970-luvulla.  
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Keskussairaala, kirjasto ja vanhainkoti olivat pitkäaikaisia hankkeita, jotka kuvaavat 

julkista rakentamista pahimmillaan. Rakennusten tarpeellisuuden toteamisesta niiden 

valmistumiseen meni todella kauan aikaa, ja suunnitelmat kävivät läpi todella monia 

vaiheita.  

Kokkolan kaupungilla oli suuressa rakennusohjelmassaan jäänyt lasten päivähoito 

todella vähälle huomiolle, mikä aiheutti ongelmia. Lasten päivähoidontilanne kävi 

kestämättömäksi viimeistään 1960-luvulla erityisesti suomenkielisten lapsien osalta. 

Kokkolassa oli vuonna 1960 neljä lastentarhaa, joista kaksi oli suomenkielisiä ja kaksi 

ruotsinkielisiä, vaikka ruotsinkieliset olivat olleet selkeä vähemmistö kaupungissa jo 

pitkän aikaa. Kokkolassa ei ollut tarpeeksi lastenhoitopaikkoja 1960-luvulla, mikä oli 

tyypillinen ongelma kasvavalla teollisuuskaupungilla.
331

 

Sosiaalilautakunta teki kaupunginhallitukselle esityksen lastentarhojen rakentamisesta 

1964, jonka mukaan Kokkolaan tulisi rakentaa kolme uutta lastentarhaa vuoteen 1970 

mennessä.
332

 Ensimmäinen uusi kaupunkiin saatu lastentarha oli Tylliharjun
333

 

lastentarha. Sen suunnitteli arkkitehti Marjatta Mäkinen, ja se valmistui keskussairaalan 

tontin läheisyyteen vuonna 1966.
334

 Nopeasti Tylliharjun päiväkodin valmistumisen 

jälkeen Savelan lastentarhaa laajennettiin, ja Länsipuistoin kehitysvammaisille lapsille 

tarkoitettu päiväkoti aloitti toimintansa. 
335

 

Lastentarhojen rakentaminen jatkui vielä 1970-luvulla. Uusina lastentarhoina 

Kokkolaan nousi Hakalahden, Koivuhaan ja Kiviniityn lastentarhat. Savelan lastentarha 

muutti nimensä Hakalahden lastentaloksi uuden päiväkotirakennuksen valmistuttua. 

Lapset pääsivät muuttamaan uuteen päiväkotiin syyskuussa 1971. Päiväkodin 

suunnittelusta vastasi Marjatta Mäkinen, ja se sijoitettiin Hakalahteen 

Runeberginkadulle. Koivuhaan lastentarha puolestaan aloitti toimintansa 

palvelukeskuksen yhteydessä talvella 1973.
336 

 Kiviniityn lukion viereiselle tontille 

valmistui Marjatta Mäkisen suunnittelema 83-paikkainen päiväkoti vuonna 1976.
337
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Kokkolassa tarjolla olleiden päivähoitopaikkojen määrä kasvoi valtavasti lyhyessä 

ajassa. Tarjolla olleiden päivähoitopaikkojen määrä kasvoi vuoden 1963 240 paikasta 

600 paikkaan vuonna 1975.
338

 Päiväkotien rakentamista lykättiin pitkään, mutta 

nopealla rakentamisella saatiin kaupungin hankalaa tilanne helpotettua ripeästi.   

Vilkas rakentaminen aiheutti kuitenkin myös soraääniä. Rakennusprojekteihin liittyneet 

määrärahojen ylitykset nostattivat keskustelua Kokkolan kaupunginvaltuustossa. 

Keskipohjanmaa lehti kirjoitti kaupungin valtuustossa käydystä keskustelusta 

16.9.1975. Ruotsalaisen lastentarhan peruskorjaus oli ylittänyt määrärahansa reilusti, ja 

kaupunginvaltuutetut vaativat kaupunkia tehostamaan toimintaansa. Valtuutetut 

ihmettelivät kaupungin rakennuskustannusten jatkuvaa kasvua ja määrärahan ylityksiä. 

Valtuutetut syyttivät teknistä virastoa tehottomaksi ja kaupungin pahimmaksi rahan 

tuhlaajaksi. Laaditut suunnitelmat eivät olleet tarpeeksi laadukkaita, ja työvoiman 

käyttöä pidettiin tehottomana.
339

 Kaupungilta vaadittiin 1960- ja 1970- luvuilla niin 

paljon investointeja, että olisi ollut outoa, jos ongelmia ja tyytymättömyyttä ei olisi 

ilmennyt.  

 

3.3.2. Kiivain koulurakentaminen hiljenee 

Kokkolassa oli rakennettu kouluja ennätyksellisen vilkkaasti 1960-luvulla. Kokkolassa 

oli kuitenkin edelleen tarve rakentaa lisää kouluja vastaamaan kasvaneeseen tarpeeseen. 

Kokkolalla oli rakennusohjelmassa vielä useita kouluja, jotka rasittivat kaupungin 

budjettia.  Kipein rakennustarve oli kuitenkin jo ohitettu.  

Kaupunki laajensi vanhoja kouluja tekemällä väliaikaisen lisärakennuksen 

Mäntykankaan koulun yhteyteen vuonna 1971. Hollihaan koulua laajennettiin 

rakentamalla koulurakennuksen viereen erityisoppilaita varten oman apukoulon vuonna 

1973. Molempien rakennuksien suunnittelusta vastasi kaupunginarkkitehti Marjatta 

Mäkinen.
340

 Molemmat rakennukset olivat pieniä urakoita kaupungille helpottamaan 

koulun tilaongelmia.  

Kokkolassa oli myös tarve uudelle keskikoululle. Koulujen oppilasmäärät kasvoivat, ja 

kasvun aiheuttamia paineita helpottamaan perustettiin Hakalahden keskikoulu. Koulu 
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aloitti toimintansa Torkinmäen koulun tiloissa.
341

 Uuden koulurakennuksen valmistelu 

aloitettiin vuonna 1970, jolloin kaupunki perusti toimikunnan laatimaan 

huonetilaohjelman uudelle koululle. Koulun rakentamisella oli kiire, koska se haluttiin 

valmiiksi ennen peruskoulu-uudistusta. Hakalahden koulun piirustukset hyväksyttiin 

syksyllä 1973 ja rakennustyöt aloitettiin talvella 1974. Sijoituspaikaksi valikoitui 

Närvilässä sijainnut alue Matruusinkadun ja Antti Chydeniuksenkadun kulmauksessa. 

Koulun suunnitteli Paavo Joensalo, ja se oli suunniteltu peruskoulun tarpeet huomioon 

ottaen. Koulun urakoinnista vastasi Olli Jansson. Koulun rakennustyöt toteutettiin 

ripeästi, ja ensimmäiset rakennusvaihe valmistui syksyllä 1974. 
342

 Hakalahden koulu 

toteutettiin elementtirakentamisena. Koulun puurakenteiset seinät maalattiin punaiseksi 

ja katosta tuli musta. Koulu vihittiin käyttöönsä kuitenkin vasta 1978 kaikkien 

rakennusvaiheiden valmistuttua.
343

 

Kokkolassa oli myös jatkuvasti kasvanut kysyntä ammattitaitoisesta työvoimasta. Tähän 

kysyntään vastattiin perustamalla ammattikoulun lisäksi teknillinen koulu. Monien 

muiden koulujen tavoin teknillinen koulu aloitti toimintansa väliaikaisissa tiloissa 

syksyllä 1966.
344

  Oma koulurakennus teknilliselle koululle päätettiin rakentaa 

ammattikoulun läheisyyteen. Rakennustyöt alkoivat lokakuussa 1972, ja oppilaat 

pääsivät uuteen kouluun syyslukukauden aluksi vuonna 1974. Ensimmäiset opintolinjat 

uudessa koulussa olivat prosessitekniikka, konerakennus, ja autotekniikka. Koulun 

suunnitteli arkkitehtitoimisto Erkki Pesonen ja urakoinnista vastasi Rakennusliike Antti 

Salonen. Uusi koulu oli myös tilava, sillä siinä oli lattiapinta-alaa yli 4 000 neliömetriä. 

Keskipohjanmaa lehti kehui uutta koulua yhdeksi maamme moderneimmista.
 345

  

Koulurakentaminen oli Kokkolassa pakon sanelemana hyvin aktiivista läpi koko 1960- 

ja 1970-luvun. Kokkolassa lisättiin nopealla tahdilla kouluja ja onnistuttiin tehokkaasti 

vastamaan kasvaneeseen koulutuspaikkojen tarpeeseen, niin yleissivistävän kuin 

ammatillisen koulutuksen osalta.  
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3.3.3. Panostuksia monipuoliseen palveluiden tarjontaan 

Urheilutalo oli ollut merkittävä parannus Kokkolan kaupungin liikuntapalveluiden 

tarjontaan. Samoin oli myös Santahaan alueen kehittäminen liikkujien tarpeita 

silmälläpitäen. Kokkolalta puuttui kuitenkin uimahalli. Uimahallin rakentamisesta 

liikkui huhuja 1960-luvun puolenvälin paikkeilla, ja Kokkolan epäiltiin myös 

nukkuneen onnensa ohi uimahallihankkeessa. Kokkolaan päätettiin lopulta rakentaa 

kuplauimahalli vuonna 1969.
346

 Kuplauimahalli oli edullinen ratkaisu Kokkolan 

uimaolojen parantamisessa. Kokkolan ja Kaarlelan Lions clubit toimivat alullepanijoina 

myös kuplauimahallissa, kuten he olivat toimineet urheilutalon osalla. Kuplauimahalliin 

päädyttiin, koska se oli perinteistä uimahallia merkittävästi edullisempi, ja Ruotsissa 

malli oli havaittu toimivaksi. Uimahalli päädyttiin sijoittamaan urheilutalon 

läheisyyteen kaupungin luovuttamalle tontille.
347

 Uimahalli pystytettiin pääasiassa 

talkoovoimin, ja hankkeen keskeisin puuhamies oli rakennusurakoija Antti Salonen.
348

 

Keskussairaalan rakentaminen oli parantanut merkittävästi Kokkolan sairaala tilannetta, 

mutta Kokkolan täytyi edelleen panostaa terveydenhuoltoon rakentamalla 

terveyskeskus. Kansanterveyslaki säädettiin vuonna 1972. Kansanterveyslaki oikeutti 

kunnat järjestämään terveydenhuollon kuntainliitossa. Tarkoituksena oli, että jokaisessa 

kunnassa tai kuntainliitossa terveydenhuollon keskuksena toimisi terveyskeskus.
349

 

Terveydenhuolto järjestettiin Kokkolassa Kokkolanseudun kansanterveystyön 

kuntainliiton kautta, joka perustettiin vuoden 1972 kansanterveyslain seurauksena. 

Aiemmin terveydenhuolto toimi useassa toimipisteessä yksityisiltä vuokratuissa tiloissa. 

Hallinto ja vuodeosasto toimivat Sairaalakatu kahdessa, ja lääkäreiden vastaanotto oli 

Tehtaankadulla.
350

 Monimutkaiset tilajärjestelyt loivat tarpeen keskitetylle 

sairaalaratkaisulle.  

Terveyskeskus päätettiin rakentaa keskussairaalan läheisyyteen. Kokkolanseudun 

kansanterveystyön kuntainliitolle luovutettiin tontti keskussairaalta. Terveyskeskuksen 

ja keskussairaalan yhteistyö oli yksi tärkeimpiä seikkoja, minkä ansiosta sosiaali- ja 

terveysministeriö hyväksyi rakennushankkeen. JUSSI WIIRILINNAN mukaan, ilman 

yhteistyötä keskussairaalan kanssa olisi uuden sairaalan rakentaminen viivästynyt 
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huomattavan paljon. Keskussairaalan kanssa tehty yhteistyö mahdollisti merkittävät 

säästöt, koska iso osa tarpeellisista tiloista ja rakennuksista, kuten pesula, keittiö ja 

lämpökeskus olivat jo olemassa keskussairaalan yhteydessä. Hyöty oli 

molemminpuolinen, sillä terveyskeskuksen ansiosta saavutti keskussairaala hyötyä 

käyttökustannuksissa.  Uuden terveyskeskuksen huonetilaohjelma hyväksyttiin 

toukokuussa 1975.
351

 

Uuden sairaalan rakennustyöt päästiin aloittamaan joulukuussa 1976, vaikka 

rakennushallitus oli hylännyt ensimmäiset piirustukset.
352

 Terveyskeskuksen 

suunnittelusta vastasi arkkitehti Into Pyykkö. RISTO TILUS kehuu sairaala aluetta 

onnistuneeksi rakennuskokonaisuudeksi.
353

 Rakennustyöt pääsivät alkuun 

suunnitellusti, ja terveyskeskus pääsi muuttamaan uusin tiloihin vuonna 1978. Uudessa 

terveyskeskuksessa oli 140 sairaansijaa, joista 116 kuului Kokkolan kaupungille. 

Uuteen rakennukseen sijoitettiin myös terveyskeskuksen avohoito- ja hallintotiloja.
354

  

Merkittäväksi terveyskeskuksen tekee se, että se oli ensimmäinen terveyskeskus, joka 

rakennettiin keskussairaalan yhteyteen.
355

 Terveyskeskuksen valmistuminen paransi 

kaupungin terveydenhuollon tilannetta. Tehokkaalla yhteistyöllä terveyskeskuksen ja 

keskussairaalan välillä saatiin kaupungissa positiivisia tuloksia. 

Kaupungin hallinnolliset puolet tarvitsivat myös lisätiloja, ja kaupungin 

rakennusohjelmaan nousi uusi kaupungintalo 1970-luvun lopulla.  Aiemmin kaupungin 

palvelut olivat hajautettu ympäri keskustaa, mikä hankaloitti ihmisten asiointia.
356

 

Kaupungintalon pääpiirustukset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuonna 1976. 

Varsinaisiin rakennustöihin kaupungintalojen osalta päästiin vasta vuonna 1978, koska 

lainojen saamisessa oli ongelmia. Kaupungintalo valmistui vuonna 1980, ja sen 

suunnittelusta vastasi arkkitehtitoimisto Castrèn–Jauhiainen–Nuuttila.
357

 Kaupungintalo 

sijoitettiin kauppatorin päätyyn Suntin rannalle.   Kaupungintalon valmistumisen myötä 

kaupunki sai keskitettyä virastopalvelut yhteen pisteeseen.  
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Kaupungilla oli kuntaliitokseen asti edelleen merkittävä rakennusohjelma, mikä oli 

haastavaa kaupungin taloudelle. Peruskoulu-uudistus ja muut lainsäädännölliset 

asetukset lisäsivät kaupungin paineita parantaa julkisten palvelujen tiloja.  Kokkola 

rakensi 1960-luvun lopulta 1980-luvulle aiempaa laajemmin parantaen merkittävästi 

palvelutarjontaansa. Kaupungin rakentamisen painopiste muuttui kouluista 

lastentarhoihin, joita rakennettiin todella nopealla aikataululla.  
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Loppulause 

Kokkola oli jatkosodan jälkeen pieni kaupunki, mutta se kasvoi voimakkaasti läpi koko 

tutkimusajanjakson. Kokkolan kasvun taustalla oli Suomen yleinen kaupungistuminen. 

Omana erityisenä tekijänään kaupungin kehittymisessä vaikutti voimakkaasti erityisesti 

1960-luvulla kasvanut teollisuus. Kaupunki tuki omaa kehitystään maltillisilla 

asemakaavan uudistuksilla, joiden avulla kaupungin rakentamista pyrittiin tehostamaan. 

Valtiolta tullut ohjaus ja väestöpaineet velvoittivat kaupunkia päivittämään 

yleiskaavoitusta ja rakennusjärjestystään. Sodan jälkeistä rakentamista leimasi pula 

rakennustarvikkeista. Asuntotilanne oli Kokkolassa ennen sotaa vielä hyvin hallinnassa, 

mutta jatkosodan loputtua asuntotilanne kävi hankalaksi, eikä todenteolla helpottanut 

ennen Kokkolan ja Kaarlelan kuntaliitosta.  

Uusia asuinalueita kaavoitettiin ahkerasti palvelemaan Kokkolan kasvun aiheuttamia 

tarpeita. Erityisesti teollisuuden kasvun aiheuttamia asutustarpeita pyrittiin 

huomioimaan. Asuinalueita kaavoitettiin muun muassa Tullimäelle 1950-luvulla ja 

Koivuhakaan 1960-luvun lopulla. Kaupungissa seurattiin myös yleisiä 

kaupunkisuunnittelun virtauksia. Lähiöajattelun nousun myötä Kokkolassakin alettiin 

kehittää kaupunkia uuteen suuntaan.  Kiviniityn ja erityisesti Koivuhaan alueet edustivat 

erittäin hyvin ajalleen tyypillistä kaupunkisuunnittelua.  

Kaupungin keskustaa kehitettiin yleissuunnitelmilla. Silvennoisen paljon vastarintaa 

herättänyt vuoden 1964 keskustasuunnitelma ei sellaisenaan päässyt toteutumaan. 

Keskustan asemakaavallinen kehitys tapahtui pääosiin vähitellen pienten asemakaavan 

muutosten avulla. Historiallisesti arvokkaan vanhan puukaupunginosan menettämisen 

uhka oli dramaattisin keskustan uudistamiseen liittynyt suunnitelma. Silvennoisen 

suunnitelman lopulta kaaduttua osin omaan mahdottomuuteensa, osin asenteiden 

muuttumiseen, alettiin Kokkolaa kehittämään menneisyyttään arvostavampaan suuntaan 

1970-luvulla. Stenmanin saneerausohjelman myötä vanhankaupungin tulevaisuus oli 

turvattu. Näkemyseroja keskustan kehittämisestä esiintyi vielä Silvennoisen 

keskustasuunnitelmasta luopumisen jälkeen, mikä ilmeni esimerkiksi Ahngerin halusta 

muuttaa kaupungin keskustan ilmettä aiempaa korkeampaan suuntaan.  

Kaupunginvaltuusto toimi tehokkaasti kaavoituspäätöksissä. Isommissa päätöksissä, 

kuten Silvennoisen suunnitelmassa näkyi mielipide-eroja, mutta tarvittavat päätökset 

saatiin tehtyä. Pienemmissä, mutta tarpeellisissa päätöksissä valtuuston päätökset olivat 
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useimmiten yksimielisiä, joissa hyväksyttiin kaupunginhallituksen ehdotus. Suurin 

ongelma valtuuston päätöksenteossa tuli yleensä, kun päätökset alistettiin 

sisäministeriölle, jolta saattoi tulla hylkäyspäätös. Sisäministeriön hylkäyspäätökset 

johtuivat useimmiten puutteellisista yksityiskohdista säädöksissä. Puutteet kuitenkin 

korjattiin nopeasti, ja valtuusto käsitteli asiat nopeasti uudelleen.  

Kokkolan kaupunkisuunnittelu edusti hyvin aikakaudelleen tyypillistä 

kaupunkisuunnittelua, jota esiintyi yleisesti monissa Suomen kaupungeissa. Erityisesti 

tämä näkyi hankaluutena saada vietyä läpi isoja yksittäisiä kaupunkisuunnittelun 

hankkeita.  

Rakentaminen noudatti kaupunkisuunnittelun tavoin yleisiä rakentamisen trendejä 

Suomessa. Sotien aikana aloitettu invalidikylä oli ajalleen ominaista sosiaalista 

asunnontuotantoa. Tyyppitalojen yleistyminen oli myös yksi sodanjälkeisen 

rakentamisen keskeisiä piirteitä. Sotien jälkeen Kokkolassa, kuten muualla Suomessa 

rakennettiin paljon 1½-kerroksisia harjakattoisia rintamamiestaloja. Kokkolan osalta 

rintamamiestaloja nousi erityisesti Ykspihlajaan, joka oli läpi koko tutkimusajanjakson 

yksi merkittävimmistä rakennusalueista Kokkolassa. Toinen merkittävä sodanjälkeisen 

pientalotuotannon alue oli Tullimäki.  

Kokkolaan rakennettiin kerrostaloja Sato- ja Haka-yhtiöiden toimesta Hollihaan alueelle 

keskusurheilukentän läheisyyteen 1950- ja 1960-luvuilla. Aravan perustamisen ja 

rakennustarvikepulan helpottamisen myötä 1950-luvulla rakentamista saatiin 

Kokkolassa selkeästi tehostettua. Asuntopulaa helpottavia sosiaalisen asunnontuotannon 

tuloksena valmistuneita kerrostaloja nousi erityisesti Huvila- ja Katariinankaduille. 

Asuntopula oli toinen merkittävä Kokkolan rakentamista hallinnut teema. Uutisointi 

Kokkolassa esiintyvästä asuntopulasta oli Keskipohjanmaassa varsin yleistä. 

Asuntopula helpotti vasta 1970-luvun puolenvälin paikkeilla Koivuhaan rakentamisen 

myötä.  

Haka ja Sato yhtiöiden voimakas näkyminen rakentamisessa väheni kaupungin 

pienentäessä niissä rooliaan 1950-luvun loppua lähestyttäessä. Kaupungin rakentuminen 

muuttui samaan aikaan myös merkittävästi. Kaupungin ydinkeskustaan alkoi nousta 

aiempaa korkeampia asuin- ja liikerakennuksia. Ensimmäinen ”suhteettoman korkeaa” 

rakennustyyliä edustanut rakennus oli rautatientorille noussut Kokkokulma, minkä 

jälkeen keskustan rakentamisen painopiste siirtyi Pitkänsillankadun ympäristöön. 



80 

 

Korkeat asuin- ja liikerakennukset edustivat uuden aikakauden tehokasta 

rakennustuotantoa. Kaupunkiin suunniteltiin toteutuneitakin rakennuksia korkeampia 

kerrostaloja, mutta ne eivät onnistuneet saamaan rakennuslupia. Ydinkeskustan kiivain 

rakennustahti hiljentyi 1960-luvun puolessavälissä, koska Silvennoisen 

keskustasuunnitelmaa ei saatu vietyä läpi. 

Kiviniitty ja Koivuhaka olivat molemmat merkittäviä asuntorakentamisen kohteita, 

jotka luotiin helpottamaan kaupungissa vallinnutta asuntopulaa. Kiviniitty oli iso 

asuinaluekokonaisuus, jonka avulla luotiin asuntoja Ykspihlajan kasvavalle 

teollisuudelle. Kiviniittyyn nousi nopealla aikataululla 1960-luvun alkupuolella 

runsaasti pien- ja kerrostaloja. Kiviniitty toteutettiin perinteisenä rakentamisena 

tyyppipiirustusten mukaan.  

Koivuhaka edusti hyvin Suomessa toteutettua aluerakentamista. Alueen rakentamisesta 

kokonaisvastuu annettiin Asunnonhankinta Kokkolan Haka Oy:lle. Haka luovutti 

pienempiä rakennusurakoita muun muassa K.E. Nymanin ja Olli Janssonin 

rakennusliikkeille. Janssonin, Nymanin, Antti Salosen ja Lars Forssin rakennusliikkeet 

olivat Kokkolan kaupungin merkittävimpiä rakentajia 1950-luvun puolestavälistä 

eteenpäin.  

Koivuhakaan nousi ripeään tahtiin kerrostaloja ja omakotitaloja, joiden avulla pystyttiin 

kaupungin asuntopulaa helpottamaan. Asuntopulaa helpotti myös Kokkolan 1970-

luvulla rauhoittunut väestönkasvu. Koivuhaan rakentaminen huipentui kesällä 1975 

järjestettyihin asuntomessuihin, joissa esiteltiin asumisen uusimpia suuntauksia. 

Kaupungin rakennuskanta oli modernisoitunut voimakkaasti jatkosodasta lähtien, ja 

asuntomessuilla esiteltiin tämän prosessin uusimpia tuloksia.  

Julkinen rakentaminen oli sodan jälkeen hyvin hiljaista. Kaupunki joutui kiinnittämään 

huomionsa ja resurssinsa muihin kohteisiin. Merkittävin yksittäinen ennen 1950-luvun 

loppua toteutettu rakennushanke oli Kokkolan yhteislyseon lukio. Kokkolan hidas 

julkisen rakentamisen tahti johti siihen, että kaupungin palveluissa vanhustenhuollon, 

koulujen ja lastentarhojen osalta oli edessä valtavat parannus tarpeet 1960-luvulla. 

Samat ongelmat koskivat myös kirjastoa ja terveydenhuoltoa. 

Kouluoloja parannettiin erityisesti 1960-luvulla. Kokkolaan rakennettiin vuosina 1945–

1976 kaikkiaan kahdeksan uutta koulurakennusta. Uusien rakennuksien lisäksi 
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toteutettiin lukuisia koulujen laajennuksia. Vilkkaasta rakennusohjelmasta huolimatta 

Kokkolan kouluoloja leimasi koko tutkimusajanjakson tilanpuute. Koulutuksen arvostus 

myös nousi Kokkolassa, mistä kertoo se, että kahdeksasta uudesta koulurakennuksesta 

neljä oli oppikouluja varten.  

Kouluja ei rakennettu Kokkolassa riittävällä tahdilla, mutta merkittävämpi ongelma oli 

vanhusten- ja lastenhoidon osalla. Uusi vanhainkoti Kokkolaan saatiin pitkän prosessin 

jälkeen vuonna 1970, jolloin vanhusten hoidontilanne oli ollut kestämätön jo pitkään. 

Lastentarhojen osalta Kokkolassa kärsittiin myös pitkään valtavasta hoitopaikkojen 

puutteesta. Kokkola oli kasvava kaupunki, jossa oli paljon työvoimaltaan naisvaltaista 

vaateteollisuutta. Lastentarhojen rakentaminen aloitettiin Kokkolassa vasta 1960-luvun 

puolenvälin jälkeen. Rakentaminen oli kuitenkin erittäin ripeää, ja kymmenessä 

vuodessa hoitopaikkojen määrä yli kaksinkertaistettiin.  

Kokkolan hengellinen elämä koki kovan iskun Kokkolan kirkon palamisen myötä, 

mutta samalla tulipalo myös uudisti sitä. Kirkon palon jälkeen valmistui välittömästi 

uusi seurakuntakoti. Uuden kirkon suunnitteluun ryhdyttiin lähes välittömäsi, ja 

Kokkolan keskustaa vahvasti profiloiva uusi kirkko vihittiin käyttöönsä vuonna 1960.  

Keskussairaala ja terveyskeskus olivat myös kaupungille merkittäviä hankkeita, jotka 

toteutettiin yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Keskussairaala Kokkolaan saatiin 

todella pitkän prosessin tuloksena 1960-luvun loppupuolella, ja uusi terveyskeskus 

aloitti toimintansa 1978. Yhdessä nämä muodostivat Kokkolan keskustan luoteisreunaa 

vahvasti hallitsevan kokonaisuuden. Koko Keski-Pohjanmaan terveydenhuollon tilanne 

parani merkittävästi uusien sairaaloiden myötä. Ihmisten hyvinvointiin panostettiin 

myös parantamalla kaupungin liikuntapaikkoja. Urheilutalon ja kuplauimahallin 

rakentamiset Suintin Hakalahden puolelle paransivat merkittävästi ihmisten 

harrastusmahdollisuuksia. Santahaasta muodostui puolestaan kaupunkilaisille tärkeä 

ulkoilualue.  

Julkinen rakentaminen kehittyi väestönkasvun ja kuntien lisääntyneiden lakisääteisten 

tehtävien takia. Matka hyvinvointivaltiosuomeen tuntui kaupungin budjetissa 

lisääntyneinä menoina, joista myös rakennusmenot olivat huomattavia. Rakennusmenot 

olivat suuria, vaikka niiden suhteellinen osuus ei kasvanut suuresti. Tämä johtui 

kaupungin kokonaisuutena huomattavasti kasvaneista menoista. 
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Kokkola kasvoi sotien jälkeen pienestä satamakaupungista voimakkaaksi 

teollisuuskaupungiksi. Kokkolan väkiluku yli kaksinkertaistui, mikä näkyi asuntopulana 

ja ahtautena kaupungin kouluissa. Kiivaan rakennustahdin ansiosta kaupunki onnistui 

puuttumaan näihin ongelmiin. Kokkolan ja Kaarlelan kuntaliitoksen myötä oli myös 

viimeistään aiheellista lopettaa puhuminen Kokkolasta pienenä kaupunkina. Kokkola oli 

vuoteen 1977 mennessä kehittynyt merkittäväksi maakuntakeskukseksi. 
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Liiteet 

Liite 1 

Kokkolan asemakaavoitettu alue vuonna 1946 

 

 

   Asemakaava karttoja ja piirustuksia Kokkolan kaupungin arkisto. 
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Liite 2 Kokkola ja naapurikunnat ennen kuntaliitosta 

 

 

Kokkolan ja Kaarlelan kuntaliitos 1977–2007, 1. 
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Liite 3 

Kokkolan kaupungin kartta 

 

Fonecta kartat 2013:  

http://www.fonecta.fi/kartat/Kokkola#rdr=eniro?mapType=URBEX.   
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Liite 4 

Kokkolan keskustan katukartta 

 

Fonecta kartat 2013:  

http://www.fonecta.fi/kartat/tulosta/?where=Kokkola&longitude=23.120796&latitude=

63.841662&zoomLevel=15 
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Liite 5 

Ykspihlajan katukartta 

 

 

Fonecta kartat 2013: 

http://www.fonecta.fi/kartat/tulosta/?where=Kokkola&longitude=23.066624&latitude=

63.836405&zoomLevel=15 

 

 


