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1. KOIVULAHDEN OSA-ALUEEN ESITTELY 

 
Koivulahden osa-alueella kasvu on ollut suurinta vuosina 2008–2015 myönnettyjen 
rakennuslupien perusteella eli 18,7 prosenttia enemmän kuin vuosina 2000–2007. Vuonna 
2015 asukasmäärä oli 3 517, ja Åbo Akademin analyysin mukaan määrän odotetaan 
kasvavan 624 asukkaalla vuoteen 2031 saakka, jolloin asukkaita on yhteensä 4 141. 
Saman analyysin mukaan nuorimman ikäryhmän eli 0–14-vuotiaiden määrän odotetaan 
kasvavan voimakkaasti vuoteen 2021 saakka ja vanhimman ikäryhmän eli 85 vuotta 
täyttäneiden määrän odotetaan kasvavan vuoteen 2031 saakka. 
 
Strategisessa yleiskaavassa valitun mallin mukaan Koivulahti on vahva palvelualue ja yksi 
kunnan kolmesta alakeskuksesta. Koivulahden alue, jossa Kvevlaxin kylän asukasmäärän 
odotetaan kasvavan eniten, voi kasvaa lähes 1 100 asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. 
 
Uusi ohikulkutie lyhentää matka-aikaa Vaasaan ja kuntakeskukseen, mikä voi lisätä 
asuntojen ja työpaikkojen kysyntää. Lintuvuoren teollisuusalueen laajentaminen voi lisätä 
asuntojen kysyntää Koivulahdessa.  
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1.1  Osa-alueen palvelut 

Lasten päivähoito 
Osa-alueen päiväkodit sijaitsevat Koivulahdessa, Hankmossa, Kunissa, Petsmossa ja 
Veikkaalassa. Päivähoitopaikkoja on yhteensä 210. Osa-alueella on 20 perhepäivä-
hoitopaikkaa. 

 
Perusopetus 
Esiopetusta annetaan päiväkotien yhteydessä. 

 
Osa-alueen koulut: 
 Kvevlax skola, 150 oppilasta. Seuraavan 6 vuoden ennuste on –34 oppilasta. 
 Hankmo skola, 32 oppilasta. Seuraavan 6 vuoden ennuste on +1 oppilas. 
 Kuni-Vassor skola, 44 oppilasta. Seuraavan 6 vuoden ennuste on +25 oppilasta. 
 Petsmo skola, 33 oppilasta. Seuraavan 6 vuoden ennuste on +21 oppilasta. 

 
Terveydenhuolto 
Äitiysneuvolan ja sairaanhoidon vastaanoton keskittämisen myötä terveysasemilla säilyvät 
seuraavat toiminnot: lastenneuvola, kouluterveydenhuolto ja kotisairaanhoito sekä 
näytteenotto kerran viikossa. 

 
Koivulahden terveysasema palvelee Koivulahden, Kunin, Vassorin, Vallvikin, Petsmon, 
Österhankmon ja Västerhankmon kylien asukkaita. 

 
Vanhustenhuolto 
Kotipalvelutoimisto on Koivulahdessa. Asumispalvelut ovat Sepänkylässä. 

1.2 Kaavoituskatsaus 

Koivulahti 
Kaava-alueen rakennetut tontit: 
 229 omakotitonttia (AO) 
 19 rivitalotonttia (AR) 
 2 kerrostalotonttia (AK) 
 
Kaava-alueen rakentamattomat tontit: 
 55 omakotitonttia (AO), 27 kunnallista ja 28 yksityistä 
 2 rivitalotonttia (AR), 2 kunnallista ja 0 yksityistä 
 2 kerrostalotonttia (AK), 0 kunnallista ja 2 yksityistä 

 
Petsmon merenläheinen asuminen 
Kaava-alueen rakennetut tontit: 
 14 omakotitonttia (AO) 

 
Kaava-alueen rakentamattomat tontit: 
 32 omakotitonttia (AO), 22 kunnallista ja 10 yksityistä 
 3 rivitalotonttia (AR), 1 kunnallinen ja 2 yksityistä 
 
Vuosina 2008–2015 hyväksytyt asemakaavat 

Koivulahdessa on tehty useisiin asemakaavoihin muutoksia ja laajennuksia. Keskustan 
alueella asemakaavaa on muutettu kerrostalon sijoittumisedellytysten luomiseksi, 
Mararnan asemakaavalla on luotu edellytykset uudelle pientalovaltaiselle asuinalueelle ja 
koulualueen asemakaavaa on muutettu toiminnan laajentamisen mahdollistamiseksi. 
Lisäksi yksityisomistuksessa olevan alueen kaavamerkintä on muutettu teollisuusalueesta 
pientaloalueeksi. 
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Petsmossa on laajennettu Kalasatamantien varrella olevan asuinalueen asemakaavaa. 

Stormossenin alueen asemakaava hyväksyttiin vuonna 2008 ennen Westenergyn 
sijoittumista alueelle. 
 
Ajankohtaiset asemakaavat 

Kunnan kaavoitusohjelma päivitetään vuosittain. Kaavoitusohjelman hyväksyy kunnan-
valtuusto. Kaavoitusohjelman 2016–2020 mukaan tarkoituksena on laajentaa asemakaava-
aluetta Koivulahdessa pientalovaltaisen alueen mahdollistamiseksi Koivulahdentien 
länsipuolelle olemassa olevan asutuksen yhteyteen. 

Vassorissa aloitetaan asemakaavan laatiminen edellytysten luomiseksi Mustasaaren ja Vöyrin 
kuntien yhteiselle turkistarha-alueelle. 

Osayleiskaavat 

Koivulahden osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 1999. Kaavoitusohjelman mukaan osayleis-
kaavan tarkistaminen on ajankohtaista. Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava on 
tekeillä. 
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1.2.1  Rakennusluvat 

Myönnettyjen rakennuslupien määriä on vertailtu ajanjaksoilla 2000–2007 ja 2008–2015. 
Koivulahden alueeseen kuuluvat Koivulahti, Petsmo, Koskö, Hankmo ja Vassor. 
 
Tilastojen mukaan omakotitalojen rakennuslupien määrä on kasvanut 111 luvasta 
120 lupaan. 
 

 

 
Paritalojen/rivitalojen rakennuslupien määrä on kasvanut 9 luvasta 10 lupaan ja asuntojen 
määrä 31 asunnosta 40 asuntoon. 
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Kerrostalojen rakennuslupien määrä on vähentynyt 2 luvasta 1 lupaan ja asuntojen määrä 
26 asunnosta 23 asuntoon. 

  

1.3 Osa-alueen haasteet 

Koivulahtea ympäröivien kylien asukkaat ovat riippuvaisia Koivulahden kirkonkylän 
palveluista. Koivulahden lisäksi vain Petsmossa on päivittäistavarakauppa. Julkisia 
lähipalveluja, kuten alakoulu ja päiväkoti, on Koivulahden ohella Hankmossa, Kunissa ja 
Petsmossa. Koska osa-alueen asukkaiden tulee saada lähipalvelut Koivulahdesta, yhtenäiset 
kevyen liikenteen väylät ja toimiva joukkoliikenne ovat keskeisiä autoriippuvaisuuden 
vähentäjiä. 
 
Vaihtoehtoisia ratkaisuja Mustasaaren koulu- ja päivähoitorakenteiksi on vuoden 2014 aikana 
pohdittu tehtävää varten asetetussa toimikunnassa. Kunnanvaltuusto on ottanut kantaa 
toimikunnan ehdotukseen 30.3.2015 § 16. 
 
Maanhankinta 
Kunta omistaa asemakaava-alueen yhteydestä maata, joka voidaan asemakaavoittaa 
lähitulevaisuudessa. Alueella on myös muutamia rakentamattomia maa-alueita, jotka 
täydentäisivät sopivasti kunnan asuntorakentamista ja helpottaisivat tieyhteyksiin liittyviä 
vaikeita ratkaisuja. 

  
Maanhankinta on pitkällä aikavälillä keskitettävä asemakaava-alueen viereisille alueille.  

 
Palvelukorttelin muodostamiselle Koivulahteen on edellytyksiä siinä yhteydessä, kun 
Herrgårdsbackenin kortteli 21 toteutetaan. Palvelukorttelin toteuttaminen on tässä 
tapauksessa pitkälti riippuvainen siitä, löydetäänkö sellaisia ratkaisuja, joihin yksityinen 
maanomistaja on valmis osallistumaan. Kosköntien varrella sijaitsevien kaavoitettujen 
asuinalueiden välisten liikenneyhteyksien parantamiseksi pitäisi rakentaa uusi tieyhteys 
Mararnan asuinalueelta Överbyn kautta Koivulahden teollisuusalueelle. Uuden tieyhteyden 
tarve on otettu huomioon Koivulahden osayleisaavassa ja Mararnan asemakaavassa. Valtio 
on tähän mennessä suhtautunut kielteisesti uuden liittymän rakentamiseen valtatielle E8 
Koivulahden teollisuusalueen tuntumassa. Kiertoliittymä tai eritasoliittymä 
Kokkolantien/Skatilan risteyksessä olisi erittäin tärkeä liikenneturvallisuuden ja Koivulahden 
keskustan liiketoiminnan kehittämisen kannalta. 
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2. POHJOIS-MUSTASAAREN OSA-ALUEEN ESITTELY 

 
Pohjois-Mustasaaren osa-alueella asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä 
on ollut suuri ja vakaa koko 2000-luvun mutta vähentynyt hieman viime vuosina. Vuosina 
2000–2007 myönnettiin rakennusluvat yhteensä 219 asunnolle ja vuosina 2008–2015 
yhteensä 198 asunnolle. Vuonna 2015 asukasmäärä oli 3 202, ja Åbo Akademin analyysin 
mukaan määrän odotetaan kasvavan 1 141 asukkaalla vuoteen 2031 mennessä, jolloin 
asukkaita on yhteensä 4 343. Saman analyysin mukaan kasvun odotetaan olevan suurinta 
15–65-vuotiaiden ryhmässä (+798). Kasvu on voimakasta myös 65–84-vuotiaiden ryhmässä 
(+248). Nuorimman ikäryhmän eli 0–14-vuotiaiden määrän odotetaan kasvavan yli 
100 asukkaalla vuoteen 2031 mennessä. 
 
Strategisessa yleiskaavassa valitun mallin mukaan Sepänkylä yhdessä Pohjois-Mustasaaren 
kanssa on vahva palvelualue, jossa Sepänkylä muodostaa keskustaajaman. Pohjois-
Mustasaaren osa-alueella asukasmäärän odotetaan kasvavan eniten Karperön ja Singsbyn 
alueilla. Odotettavissa olevan väestönkasvun mukaan lähes 2 000 asukasta tulee saamaan 
palvelunsa Sepänkylästä. 

 
Voimakas väestönkasvu ja heikko paikallinen palvelutarjonta vaatii tarkempaa kokonaisarviota 
siitä, missä laajuudessa alueella tulee olla omat palvelut ja missä laajuudessa palveluja tulee 
tarjota Sepänkylässä. Suomenkielisen väestön kasvava määrä asettaa vaatimuksia 
suomenkielisille palveluille. 
 

 

2.1 Osa-alueen palvelut 

Lasten päivähoito 
Osa-alueen päiväkodit sijaitsevat Karperössä, Singsbyssä ja Iskmossa. Päivähoitopaikkoja on 
yhteensä 171. Osa-alueella on 20 perhepäivähoitopaikkaa. 
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Perusopetus 
Esiopetusta annetaan koulun yhteydessä. 
Osa-alueella sijaitsee Norra Korsholms skola, jossa on 237 oppilasta. Seuraavan 6 vuoden 
ennuste on –23 oppilasta. 

 
Terveydenhuolto 
Pohjois-Mustasaaren terveysasema sijaitsee terveyskeskuksessa Vanhalla Karperöntiellä 
Sepänkylässä. Terveysasema palvelee Karperön, Koskön, Singsbyn, Jungsundin, Iskmon, 
Alskatin, Köklotin ja Värlaxin asukkaita. 

 
Vanhustenhuolto 
Kotipalvelutoimisto on Karperössä. Asumispalvelut ovat Sepänkylässä. 

2.2 Kaavoituskatsaus 

Karperö 
Kaava-alueen rakennetut tontit: 
 79 omakotitonttia (AO) 
 11 rivitalotonttia (AR) 

 
Kaava-alueen rakentamattomat tontit: 
 7 omakotitonttia (AO), 1 kunnallinen ja 6 yksityistä 
 0 rivitalotonttia (AR) 

 
Singsby 

Kaava-alueen rakennetut tontit: 
 63 omakotitonttia (AO) 
 2 rivitalotonttia (AR) 

 
Kaava-alueen rakentamattomat tontit: 
 4 omakotitonttia (AO), 3 kunnallista ja 1 yksityinen 
 0 rivitalotonttia (AR) 

 
Vuosina 2008–2015 hyväksytyt asemakaavat 

Karperössä on laadittu asemakaava nuorisoseuran alueelle. Koulualueen asemakaavaa on 
muutettu laajentamisen mahdollistamiseksi. Fjärdskärissä on laadittu asemakaava. 
 

 Ajankohtaiset asemakaavat 

Kunnan kaavoitusohjelma päivitetään vuosittain. Kaavoitusohjelman hyväksyy 
kunnanvaltuusto. Kaavoitusohjelman 2016–2020 mukaan tarkoituksena on laajentaa 
Svedjeback II -asuinaluetta Långnäsintien varressa. Asemakaavan laajentamisedellytyksiä 
selvitetään Karperöntien, Hultintien, Bäckinraitin ja Svedjebackin asuinalueen välisellä 
alueella.  
 
Singsbyssä laaditaan asemakaava Trollkuniback-nimiselle asuinalueelle. 
 
Kunnan asuinalueen laajentaminen Jungsundissa sisältyy kaavoitusohjelman aikajänteeseen. 
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Osayleiskaavat 

Karperön osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 1994. Yleiskaavan tarkistaminen on 
ajankohtaista. 
 
Alskatin–Iskmon–Grönvikin osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 2014, mutta kaava ei ole 
saanut lainvoimaa valitusten vuoksi. 
 
Karperöfjärdenin itäpuolen ja Koskön osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa vuonna 
2012, mutta korkein hallinto-oikeus kumosi kunnanvaltuuston päätöksen vuonna 2015.  
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2.2.1 Rakennusluvat 

Myönnettyjen rakennuslupien määriä on vertailtu ajanjaksoilla 2000–2007 ja 2008–2015. 
Pohjois-Mustasaaren alueeseen kuuluvat Karperö, Singsby, Jungsund, Iskmo ja Köklot. 
 
Tilastojen mukaan omakotitalojen rakennuslupien määrä on kasvanut 119 luvasta 126 lupaan. 
 

  

  

Paritalojen/rivitalojen rakennuslupien määrä on vähentynyt 16 luvasta 7 lupaan ja asuntojen 
määrä 54 asunnosta 21 asuntoon. 
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2.3  Osa-alueen haasteet 

Väestönkasvu on jakautunut tasaisesti kieliryhmien kesken, mikä vaikuttaa palvelutarpeeseen 
tulevaisuudessa. 
 
Vaihtoehtoisia ratkaisuja terveydenhuollon järjestämiseksi tulevaisuuden Mustasaaressa on 
vuoden 2014 aikana pohdittu tehtävää varten asetetussa toimikunnassa. Kunnanvaltuusto on 
ottanut kantaa toimikunnan ehdotukseen 30.3.2015 § 17. 
 
Pohjois-Mustasaaren osa-alueella odotettavissa olevan voimakkaan väestönkasvun vuoksi 
osa lähipalveluista, kuten ruokakauppa, kioski tai kahvila, pitäisi saada kävely- ja 
pyöräilymatkan päähän. 

 
Maanhankinta 
Kunta ei omista Pohjois-Mustasaaren asemakaava-alueiden yhteydestä maata, joka voidaan 
asemakaavoittaa lähitulevaisuudessa. Alueella on muutamia rakentamattomia maa-alueita, 
jotka soveltuisivat kunnan asuntotuotantoon. Mahdollisuudet suurten, yhtenäisten maa-
alueiden ostamiseen ovat olleet rajalliset. Singsbyn alue on käytännössä kokonaisuudessaan 
käytetty.  

 
Maanhankinnassa huomioidaan yleispiirteisen kaavan aluevaraukset (strateginen 
osayleiskaava sekä tarkistettu Karperön–Singsbyn osayleiskaava pitkällä aikavälillä). 
Keskustan alueella on myös mahdollista tiivistää asutusta. 
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3. RAIPPALUODON–BJÖRKÖBYN OSA-ALUEEN ESITTELY 

 

Raippaluodon–Björköbyn alueella oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 2 115 asukasta. 
Työikäisen väestön eli 15–64-vuotiaiden määrän odotetaan vähenevän ja vanhemman 
väestön eli 65–84-vuotiaiden määrän odotetaan kasvavan vuoteen 2031 saakka. 
 
Strategisessa yleiskaavassa valitun mallin mukaan Raippaluoto on vahva palvelualue, jolla 
odotettavissa oleva väestönkasvu on lähes 600 asukasta. 
 
Saariston väestömäärän odotetaan Åbo Akademin analyysin mukaan pysyvän melko 
vakaana. Muuttoliike saariston sisällä voi johtaa Raippaluodon keskustan laajenemiseen 
seutukeskuksen läheisyyden vuoksi. 
 

 
 

3.1  Osa-alueen palvelut 

Lasten päivähoito 
Osa-alueen päiväkodit sijaitsevat Raippaluodossa ja Norra Vallgrundissa. Päivähoitopaikkoja 
on yhteensä 111. Osa-alueella on 8 perhepäivähoitopaikkaa eli 4 vähemmän kuin vuonna 
2015. 

 
Perusopetus  
Esiopetusta annetaan päiväkotien yhteydessä. 

 
Osa-alueen koulut:  
 Replot-Björkö skola, 73 oppilasta. Seuraavan 6 vuoden ennuste on +12 oppilasta. 
 Vallgrund skola, 52 oppilasta. Seuraavan 6 vuoden ennuste on –2 oppilasta. 
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Terveydenhuolto 
Raippaluodon terveysasema palvelee Björköbyn, Söderuddenin, Brändövikin, Karlsön, 

Paniken, Vistanin, Raippaluodon, Södra Vallgrundin ja Norra Vallgrundin kylien asukkaita. 

 
Vanhustenhuolto 
Kotipalvelutoimisto on Raippaluodossa. 

Aspgårdenissa Raippaluodossa on 10 tehostetun palveluasumisen paikkaa ruotsinkielisille 

vanhuksille. 

3.2  Kaavoituskatsaus 

Kunnan asuinalueen rakennetut tontit Raippaluodossa: 
 70 omakotitonttia (AO) 
 4 rivitalotonttia (AR) 

 
Alueen rakentamattomat tontit: 
 30 omakotitonttia (AO), 18 kunnallista ja 12 yksityistä 
 1 rivitalotontti (AR), 1 kunnallinen ja 0 yksityistä 

 
Kunnan asuinalueen rakennetut tontit Svedjehamnissa: 
 3 omakotitonttia (AO) 

 
Alueen rakentamattomat tontit: 
 12 omakotitonttia (AO), 11 kunnallista ja 1 yksityinen 
 
Vuosina 2008–2015 hyväksytyt asemakaavat 

Raippaluodossa on laadittu asemakaava lähikaupan sijoittumiseksi alueelle. Koulualueen 
asemakaavaa on muutettu laajentamisen mahdollistamiseksi. Muilta osin on tehty joitakin 
pienehköjä asemakaavan muutoksia, muun muassa tarkistettu tonttirajoja teollisuusalueella. 
  
Raippaluodon sillan vieressä olevalle alueelle on laadittu asemakaava Merten taloa varten. 
  
Björkössä on laadittu asemakaava uutta asuinaluetta varten Svedjehamnin asuinalueen 
viereen. Svedjehamnin asemakaavaa on laajennettu palvelurakennuksen mahdollistamiseksi 
alueen matkailua varten. 
 
Ajankohtaiset asemakaavat 

Kunnan kaavoitusohjelma päivitetään vuosittain. Kaavoitusohjelman hyväksyy 
kunnanvaltuusto. Kaavoitusohjelman 2016–2020 mukaan tarkoituksena on laatia 
Raippaluodossa asemakaava uudelle asuinalueelle, joka sijaitsee kunnan maa-alueella 
Raippaluodontien varressa. 
 
Svedjehamnin asuinalueen asemakaavaa muutetaan. 
 

Osayleiskaavat 

Raippaluodon osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 1998. Kaavoitusohjelman mukaan 
osayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan kaavoitusohjelman aikajänteen puitteissa. Södra 
Vallgrundin osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 2015. 
 
Björkön–Raippaluodon rantaosayleiskaava hyväksyttiin vuonna 2001. Rantaosayleiskaavan 
tarkistamiselle on tarvetta, muun muassa kaavamääräyksiä on tarkistettava. 
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3.2.1  Rakennusluvat 

Myönnettyjen rakennuslupien määriä on vertailtu ajanjaksoilla 2000–2007 ja 2008–2015. 
Raippaluodon alueeseen kuuluvat Raippaluoto, Björkö ja Vallgrund. 
 
Tilastojen mukaan omakotitalojen rakennuslupien määrä on vähentynyt 66 luvasta 65 lupaan. 
 

 

 
Paritalojen/rivitalojen rakennuslupien määrä on vähentynyt 3 luvasta 2 lupaan, mutta 
asuntojen määrä on kasvanut 6 asunnosta 12 asuntoon. 
 

 

 

3.3  Osa-alueen haasteet 

Suuri osa saaristoon muuttavista on suomenkielisiä, mikä vaikuttaa palvelutarpeeseen. 
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4. SEPÄNKYLÄN–BÖLEN OSA-ALUEEN ESITTELY 

 
Sepänkylän–Bölen alue on osa-alueista se, jolla väestönkasvu on ollut suurinta 2000-luvulla. 
Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä on kuitenkin vähentynyt 
merkittävästi vuosina 2008–2015 (304 rakennuslupaa) verrattuna vuosiin 2000–2007 
(457 rakennuslupaa). Tämä kehitys voidaan selittää lähinnä sillä, että asuntotontteja ei ole 
ollut riittävästi tarjolla ja että Sepänkylään rakennettiin monta uutta kerrostaloasuntoa vuosina 
2000–2007. Vuonna 2015 asukasmäärä oli 5 702, ja Åbo Akademin analyysin mukaan 
määrän odotetaan kasvavan 1 662 asukkaalla vuoteen 2031 mennessä, jolloin asukkaita on 
yhteensä 7 364. Saman analyysin mukaan vanhusväestön määrässä odotetaan tapahtuvan 
suurin prosentuaalinen muutos. Suurin prosentuaalinen kasvu tapahtuu 85 vuotta täyttäneiden 
ikäryhmässä. Sen sijaan nuorimman ikäryhmän eli 0–14-vuotiaiden määrän odotetaan 
pysyvän lähes samana: 1 078 asukasta vuonna 2015 ja 1 045 asukasta vuonna 2031. 
 

 
 

4.1  Osa-alueen palvelut 

Lasten päivähoito 
Osa-alueella on seitsemän päiväkotia ja yhteensä 378 päivähoitopaikkaa. Päivähoitopaikkoja 
tarjotaan myös Pohjois-Mustasaaren, Raippaluodon–Björköbyn ja Koivulahden 
päivähoitoalueiden suomenkielisille lapsille. 
 
Osa-alueella on 25 perhepäivähoitopaikkaa eli 11 vähemmän kuin vuonna 2015. 

 
Perusopetus 
Osa-alueella sijaitsee Smedsby-Böle skola, jossa on 235 oppilasta. Seuraavan 6 vuoden 
ennuste on –11 oppilasta. 
Suomenkielistä opetusta annetaan Keskuskoulussa (vuosiluokat 1–9), jossa on 439 oppilasta. 
Seuraavan 6 vuoden ennuste on +150 oppilasta. 
Ruotsinkielistä opetusta annetaan vuosiluokille 7–9 Korsholms högstadiumissa, jossa on 
494 oppilasta. Seuraavan 6 vuoden ennuste on +103 oppilasta. 
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Terveydenhuolto 
Sepänkylän terveysasema sijaitsee terveyskeskuksessa Karperöntiellä. Terveysasema 
palvelee Sepänkylän ja Bölen asukkaita. 

 
Vanhustenhuolto 
Kotipalvelutoimisto on Senioripisteessä Sepänkylässä. 
Senioripiste on monitoimikeskus, joka tarjoaa viriketoimintaa ja yhdessäoloa lähinnä 65 vuotta 
täyttäneille mustasaarelaisille. 
Solhörnanin 22 asuntoa on tarkoitettu ruotsin- ja suomenkielisille vanhuksille. 
Helmiinassa, joka sijaitsee Solhörnanin yhteydessä, on 10 tehostetun palveluasumisen 
paikkaa suomenkielisille vanhuksille.  
Solgårdissa on 50 tehostetun palveluasumisen paikkaa vanhuksille.  
Solgårdin lyhytaikaishoito-osastolla on 10 paikkaa, joilla tarjotaan sijaishoitoa ja 
intervallihoitoa. 
Elvirassa on 24 tehostetun palveluasumisen paikkaa, 1.9.2016 alkaen 48 paikkaa. 
Folkhälsanin pienkoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö Folkhälsanin talossa 
Sepänkylässä. Sosiaalilautakunta ostaa 24:ää pienkotipaikkaa Folkhälsan Botnialta. 
Hoivakodissa on 24 tehostetun palveluasumisen paikkaa. 

 
Kommentteja vanhustenhuoltotoimikunnan työn pohjalta:  
Ympärivuorokautisen hoidon tarve on pidettävä vähäisenä suunnittelemalla uusia kevyen 
palveluasumisen muotoja. Asuminen voidaan suunnitella niin kutsuttuihin palvelukortteleihin. 
Kortteleissa voi olla kevyen palveluasumisen ja ikääntyneille sopeutettujen asuntojen lisäksi 
myös tavallisia asuntoja, päiväkoti, kokoontumistiloja nuorille ja palveluja kuten kauppoja ja 
kahvila. Palvelukortteleiden tavoitteena ei ole pelkästään tarjota palveluja ikääntyneille, vaan 
niiden on tarkoitus toimia myös ”olohuoneina” ja luonnollisena kohtaamispaikkana kaikille 
ympäristön asukkaille. Ympäristön tulee tukea iäkkäitä asukkaita niin että he voivat pitää yllä 
toimintakykyään. Palvelukorttelit on mahdollisimman pitkälle rakennettava olemassa olevien, 
keskeisellä paikalla sijaitsevien palvelutoimintojen ympärille. Maria Klemetzin raportin 
Kvarterskonceptet-boende för äldre i Korsholm (2014) mukaan Mustasaaren väestönkehitys 
huomioon ottaen on välttämätöntä, että Mustasaareen luodaan vaihtoehtoisia 
asumiskonsepteja. 

 
Kunnanvaltuusto otti kantaa toimikunnan ehdotukseen suunnitelmasta ikääntyneen väestön 
tukemiseksi 30.3.2015 § 15. 

 
Ajankohtaisia kysymyksenasetteluja: 

 Palvelukorttelien suunnitteleminen Sepänkylään ja Koivulahteen on otettava mukaan. 
Myös Sulva ja Raippaluoto on mainittu mahdollisina paikkoina pienemmille 
palvelukortteleille.  

 Tilaa on oltava myös muunlaisille ikääntyneiden asumiselle, kuten turva-asunnoille. 

 Tehostetun palveluasumisen paikat keskitetään Sepänkylään. Paikkojen määrää on 
lisättävä tulevina vuosina. Toimikunta ei ota kantaa siihen, miten palvelut tuotetaan ja kuka 
rakentaa.  

 Paikkamäärän lisääminen riippuu täysin siitä, jos ja kuinka nopeasti palvelukortteleita 
saadaan toteutettua. Tästä johtuen uusia paikkoja tarvitaan 15–72 vuoteen 2022 
mennessä. Tällä hetkellä kunnalla on yhteensä 108 tehostetun palveluasumisen paikkaa. 
Paikkamäärä kasvaa 24 paikalla 1.9.2016, jolloin kunnalla on yhteensä 132 paikkaa. 
Lisäksi Solhörnanissa on 22 asuntoa, joissa ei tarjota ympärivuorokautista hoitoa. Vuonna 
2030 arvioidaan tarpeen olevan yhteensä 262 paikkaa, jos palvelukorttelikonseptia ei 
toteuteta, ja 196 paikkaa palvelukorttelikonseptin toteutuessa täydessä laajuudessaan. 
Jotta paikkojen tarve ei enää kasvaisi, on tehtävä suuria panostuksia myös kotihoitoon ja 
viriketoimintaan, jotka ylläpitävät fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.  
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4.2  Kaavoituskatsaus 

Sepänkylä 
Kaava-alueen rakennetut tontit: 
 624 omakotitonttia (AO) 
 73 rivitalotonttia (AR) 
 29 kerrostalotonttia (AK) 

 
Kaava-alueen rakentamattomat tontit: 
 99 omakotitonttia (AO), 30 kunnallista, joista 15 Gädda II -alueella, ja 69 yksityistä 
 5 rivitalotonttia (AR), 4 kunnallista, joista 1 Gädda II -alueella, ja 1 yksityinen 
 
Böle 
Kaava-alueen rakennetut tontit: 
 110 omakotitonttia (AO) 
 17 rivitalotonttia (AR) 

 
Kaava-alueen rakentamattomat tontit: 
 15 omakotitonttia (AO), 2 kunnallista ja 13 yksityistä 
 5 rivitalotonttia (AR), 4 kunnallista ja 1 yksityinen 

 
Vuosina 2008–2015 hyväksytyt asemakaavat 

Sepänkylässä on tehty useita asemakaavan muutoksia vuodesta 2008. Suurimmat 
maankäytön muutokset koskevat terveyskeskuksen korttelin 43 muutosta ja laajennusta sekä 
korttelin 47 liiketontin muutosta Mustasaarentien ja Karperöntien risteyksessä. Storgårdin 
asemakaava-alue laajentaa Sepänkylän pientaloasutusta. Myös muut asemakaavan 
muutokset ovat jossain määrin mahdollistaneet asutuksen tiivistämisen. 
 
Bölessä on laajennettu asuinaluetta. Alueen laajentaminen länteen on mahdollistanut 
Kaskimaantien yhdistämisen Vaasan puolella olevaan tieverkkoon, ja Bölentien varrelle 
laadittu asemakaava on mahdollistanut nykyisen asutuksen tiivistämisen. Tarkoituksena on 
laajentaa asuinaluetta pohjoiseen Kotimetsän asemakaavan mukaisesti. Alueella on tehty 
muita asemakaavan muutoksia päiväkodin mahdollistamiseksi alueelle sekä uuden 
tieyhteyden mahdollistamiseksi Bölentien ja Kaskimaantien välille. 
 
Lintuvuoren yrityskeskuksen asemakaavaa on laajennettu, mikä luo edellytyksiä uusien 
yritysten sijoittumiseen alueelle. 
 
Ajankohtaiset asemakaavat 

Kunnan kaavoitusohjelma päivitetään vuosittain. Kaavoitusohjelman hyväksyy 
kunnanvaltuusto. Kaavoitusohjelman 2016–2020 mukaan on useita ajankohtaisia 
asemakaavoja, joilla luodaan edellytyksiä asuinalueiden tiivistämiselle ja laajentamiselle 
kerrostalo- ja pientalovaltaisilla alueilla. Ohikulkutien toteuttaminen aiheuttaa Sepänkylässä 
useita muutoksia maankäyttöön. Keskusta-alueen asemakaavan muutos mahdollistaa 
liiketilojen, yrityshotellin ja asuntojen sijoittumisen alueelle. Koulukeskuksen asemakaavan 
muutos antaa edellytyksiä lisärakentamiselle alueella. 
 
Asuinalueen laajentaminen Bölessä jatkuu osayleiskaavan pohjalta. 
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Osayleiskaavat 

Sepänkylän osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2002. Osayleiskaavan tarkistaminen on 
käynnissä. 
 
Bölen osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 2004. Osayleiskaava on laadittu yhteistyössä 
Vaasan kaupungin kanssa, ja kaava käsittää yhtenäisen maa-alueen kuntarajan molemmin 
puolin. 
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4.2.1 Rakennusluvat 

Myönnettyjen rakennuslupien määriä on vertailtu ajanjaksoilla 2000–2007 ja 2008–2015. 
Sepänkylän alueeseen kuuluvat Sepänkylä ja Böle. 
 
Tilastojen mukaan omakotitalojen rakennuslupien määrä on vähentynyt 146 luvasta 
96 lupaan. 
 

 

 
Paritalojen/rivitalojen rakennuslupien määrä on kasvanut 29 luvasta 31 lupaan ja asuntojen 
määrä 102 asunnosta 108 asuntoon. 
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Kerrostalojen rakennuslupien määrä on vähentynyt 7 luvasta 3 lupaan ja asuntojen määrä 
171 asunnosta 72 asuntoon. 
 

 

 

4.3  Osa-alueen haasteet 

Palvelut 
Palvelutarve on kaikista suurin 85 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä, ja juuri tämä ikäryhmä 
kasvaa moninkertaiseksi Sepänkylässä. Ikäihmisille tarjottavien palvelumuotojen läheisyys ja 
saavutettavuus edellyttävät uusia palvelumuotoja ja yhdyskuntasuunnittelua, kuten 
hybridikortteleja sekä yhtenäisiä ja toimivia kulkuyhteyksiä. 
 
Välitön investointitarve on päivähoidossa, koulusektorilla ja terveydenhuollossa. Monet 
päiväkotiosastot on tällä hetkellä ulkoistettu rivitalohuoneistoihin. Vähintään neljä osastoa 
käsittävälle suuremmalle päiväkodille on tarvetta Sepänkylässä, ja päiväkodin rakentaminen 
parantaisi samalla henkilöstöresurssien käyttöä. Korsholms högstadium tarvitsee lisää 
opetustiloja, ja koko Sepänkylän koulukeskuksessa on jo pidemmän aikaa ilmennyt tarvetta 
saada lisää monitoimitiloja ja liikuntasaleja. Sivistyspuolella on investointitarpeita, jotka 
kohdistuvat sekä suomenkielisiin että ruotsinkielisiin päiväkotilapsiin ja koululaisiin. 
Terveydenhuollossa on tarve keskittää äitiysneuvola ja avohoito terveyskeskukseen. 
Sepänkylän–Bölen ja Pohjois-Mustasaaren asukkaita varten on toteutettu terveysasema 
terveyskeskuksen tiloihin. 
 
Maankäytön suunnittelu 

Odotettavissa oleva voimakas väestönkasvu asettaa suuria vaatimuksia maankäytön 
suunnittelulle. Asuntotarpeeseen sekä julkisten ja muiden palvelujen tarpeeseen vastaaminen 
edellyttää, että keskeisiä alueita hyödynnetään tehokkaasti ja niiden asutusta tiivistetään. 
Kunnan visio viihtyisistä asumisympäristöistä tarvitsee toteutuakseen toimivia väyliä ja 
lähivirkistysalueita. Kun Sepänkylän ohikulkutie avattiin liikenteelle syksyllä 2014, Sepänkylän 
kautta kulkeva liikenne väheni merkittävästi, mikä luo uusia mahdollisuuksia 
aluesuunnittelulle. 
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5.  SULVAN OSA-ALUEEN ESITTELY 

 
Sulvan osa-alueella oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 2 648 asukasta. Nuorimman 
ikäryhmän eli 0–14-vuotiaiden määrän odotetaan kasvavan suhteellisen voimakkaasti vuoteen 
2016 saakka ja palautuvan vuoteen 2031 mennessä vuoden 2011 tasolle. Niin kutsutun 
hevosurheilukeskuksen uudelleensuunnittelulla voi olla suoranaista vaikutusta nuorten 
osuuteen alueella. Työikäisen väestön eli 15–64-vuotiaiden määrän ja 65 vuotta täyttäneiden 
määrän odotetaan kasvavan vuoteen 2031 saakka. 
 
Strategisessa yleiskaavassa valitun mallin mukaan Sulva on vahva palvelualue. Sulvan–
Tölbyn alueella odotettavissa oleva väestönkasvu on lähes 1 000 uutta asukasta vuoteen 
2040 mennessä. 

 
Vaasan kaupunki on huomauttanut, että Mustasaaren tulee voida tarjota alueella riittävästi 
uusia rakennuspaikkoja asumiseen, koska Vaasan eteläpuolisen laatukäytävän yhteyteen 
arvioidaan tulevan suuri määrä uusia työpaikkoja. Vaasassa Risön–Runsorin alueen 
odotetaan kasvavan voimakkaasti kaupan alueena ja energiaklusterin laajentumisen 
seurauksena. Teollisuusalueen Vikby II toteuttaminen aloitettiin alkuvuodesta 2016, mikä luo 
alueelle uusia työpaikkoja. Tölbyn–Vikbyn hevosurheilukeskukselle osoitetaan ainakin jossain 
määrin muuta kuin voimassa olevan asemakaavan mukaista maankäyttöä, mikä vaikuttaa 
mahdollisuuksiin luoda uusia rakennuspaikkoja asumiseen. Suomenkielisen väestön kasvava 
määrä asettaa vaatimuksia suomenkielisille palveluille. 
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5.1   Osa-alueen palvelut 

Lasten päivähoito 
Osa-alueen päiväkodit sijaitsevat Sulvalla ja Tölbyssä. Päivähoitopaikkoja on yhteensä 117. 
Osa-alueella on 28 perhepäivähoitopaikkaa.  
 
Perusopetus  
Esiopetusta annetaan päiväkotien yhteydessä. 
Osa-alueen koulut:  
 Solf skola, 175 oppilasta. Seuraavan 6 vuoden ennuste on –6 oppilasta. 
 Tölby-Vikby skola, 52 oppilasta. Seuraavan 6 vuoden ennuste on –4 oppilasta. 

 
Terveydenhuolto 
Sulvan terveysasema palvelee Östersolfin, Västersolfin, Söderfjärdenin, Munsmon, Riimalan 
ja Långåminnen kylien asukkaita. 

 
Vanhustenhuolto 
Kotipalvelutoimisto on Sulvalla. Asumispalvelut ovat Sepänkylässä. 

5.2  Kaavoituskatsaus 

Sulva 
Kaava-alueen rakennetut tontit: 
 144 omakotitonttia (AO) 
 13 rivitalotonttia (AR) 
 2 kerrostalotonttia (AK) 
 
Kaava-alueen rakentamattomat tontit: 
 14 omakotitonttia (AO), 5 kunnallista ja 9 yksityistä 
 4 rivitalotonttia (AR), 2 kunnallista ja 2 yksityistä 

 
Hevosurheilukeskuksen kaava-alueen rakentamattomat tontit: 
 12 omakotitonttia (AO), 12 kunnallista ja 0 yksityistä 

 
Vuosina 2008–2015 hyväksytyt asemakaavat 

Sulvalla on tehty joitakin kaavanmuutoksia, jotka mahdollistavat nykyisten asuinalueiden 
tiivistämisen. Koulualueen asemakaavaa on muutettu. 
 
Tölbyssä on laadittu hevosurheilukeskuksen asemakaava. 
 

 Ajankohtaiset asemakaavat 

Kunnan kaavoitusohjelma päivitetään vuosittain. Kaavoitusohjelman hyväksyy 
kunnanvaltuusto. Kaavoitusohjelman 2016–2020 mukaan Sulvan asemakaava-aluetta on 
tarkoitus laajentaa Hägnanin alueella, mikä mahdollistaa nykyisen asutuksen tiivistämisen. 
Tölbyhyn laaditaan Norrskogen-niminen asemakaava, jonka tarkoituksena on tiivistää kylän 
asutusta. Molemmat asemakaavat koskevat pääasiassa yksityisomistuksessa olevia maa-
alueita. 
 
Edellytyksiä hevosurheilualueen toteuttamiseen Sulvan niittytien varrelle selvitetään, mikä voi 
mahdollistaa hevosurheilukeskuksen asemakaavan muuttamisen asumistarkoituksiin. 
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Osayleiskaavat 

Sulvan osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 2011. Tölbyn–Vikbyn osayleiskaava hyväksyttiin 
vuonna 2015, mutta kaavasta on valitettu, joten se ei ole vielä saanut lainvoimaa. 
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5.2.1  Rakennusluvat 

Myönnettyjen rakennuslupien määriä on vertailtu ajanjaksoilla 2000–2007 ja 2008–2015. 
Sulvan alueeseen kuuluvat Sulva, Munsmo ja Riimala. 
  
Tilastojen mukaan omakotitalojen rakennuslupien määrä on vähentynyt 140 luvasta 
118 lupaan. 
 

 

 
Paritalojen/rivitalojen rakennuslupien määrä on vähentynyt 11 luvasta 9 lupaan, mutta 
asuntojen määrä on kasvanut 36 asunnosta 39 asuntoon. 
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5.3  Osa-alueen haasteet 

Muutto alueelle asettaa vaatimuksia palveluille, lähinnä päivähoidolle ja opetukselle. 
 

Noin puolet alueelle muuttavista on suomenkielisiä. Lähin suomenkielinen koulu sijaitsee 
Tuovilassa. Tuovilan koulua on laajennettu ja saneerattu vuonna 2014 vastaamaan 
lähivuosien tarpeita. Koulun uudisosa on suunniteltu niin, että sitä voidaan laajentaa vielä 
yhdellä kerroksella, jotta voidaan selvitä tulevista opetuksen tilatarpeista. Alueella on 
kiireellinen tarve järjestää lisää päivähoitopaikkoja suomenkielisille lapsille. Lähivuosina pitäisi 
rakentaa päiväkotiosastoja ruotsinkielisille lapsille Sulvalla. Kesällä 2016 rakennetaan vielä 
yksi osasto suomenkielisille lapsille Tuovilassa ja suunnitelmien mukaan vielä yksi vuonna 
2019. 
 
Koulurakennetta on tarkistettava alueella investointitarpeita silmällä pitäen. Vaihtoehtoisia 
ratkaisuja Mustasaaren koulu- ja päivähoitorakenteiksi on vuoden 2014 aikana pohdittu 
tehtävää varten asetetussa toimikunnassa. Kunnanvaltuusto on ottanut kantaa toimikunnan 
ehdotukseen 30.3.2015 § 16. 
 
Haasteena tulee olemaan odotettavissa olevaan asuntotarpeeseen vastaaminen, jotta muun 
muassa Runsorin energiaklusteri ja Risön alueelle suunniteltu liikekompleksi voivat tarjota 
työntekijöilleen asuntoja työpaikkojen läheisyydestä. Vaasan kaupunki on kehottanut 
Mustasaarta ottamaan huomioon maankäytön suunnittelussaan yritysten suuret 
laajentamissuunnitelmat ja kaupungin tavoite luoda 10 000 uutta työpaikkaa eteläisen 
laatukäytävän varrelle ja Runsoriin. 
 
On osoittautunut, että kunnan on vaikea saada ostettua maata Sulvalta uusien asuinalueiden 
kaavoittamiseen. Nykyisen asutuksen tiivistäminen olisi hyvä asia siltä kannalta, että kunta on 
viime vuosina panostanut kunnallisen viemäriverkon laajentamiseen Sulvalla. 
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6.  ETELÄ- JA ITÄ-MUSTASAAREN OSA-ALUEEN ESITTELY 

 
Etelä- ja Itä-Mustasaaren osa-alueella oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 2 086 asukasta. 
Väestönkasvun odotetaan olevan suhteellisen maltillista seuraavien 20 vuoden aikana. 
Prosentuaalisesti suurimman kasvun odotetaan kohdistuvan 65–84-vuotiaiden ikäryhmään. 
Nuorimman ikäryhmän eli 0–14-vuotiaiden määrän odotetaan kasvavan vuoteen 2016 saakka 
ja vakiintuvan sen jälkeen samalle tasolle tai jopa hieman laskevan vuoteen 2031 mennessä. 
 
Strategisessa yleiskaavassa valitun mallin mukaan Helsingby on vahva palvelualue. Etelä- ja 
Itä-Mustasaaren osa-alueelle, jossa Helsingbyn asukasmäärän odotetaan kasvavan eniten, 
tehdään varaus mahdollistamaan lähes 1 300 uutta asukasta. Enemmistö alueen asukkaista 
on suomenkielisiä. 

 
Vaasan lentoaseman sekä Tuovilan Granholmsbackenin logistiikkakeskuksen tuntumassa 
olevan alueen odotetaan luovan edellytyksiä monille uusille työpaikoille, mikä merkitsee 
uusien asuntojen ja lähipalvelujen tarvetta. 
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6.1  Osa-alueen palvelut 

Lasten päivähoito 
Osa-alueen ruotsinkielinen päiväkoti sijaitsee Helsingbyssä ja suomenkielinen Tuovilassa. 
Päivähoitopaikkoja on yhteensä 96. Osa-alueella on 12 perhepäivähoitopaikkaa. 

 
Perusopetus 
Esiopetusta annetaan päiväkotien yhteydessä. 

 
Osa-alueen koulut: 
 Helsingby skola, 62 oppilasta. Seuraavan 6 vuoden ennuste on –10 oppilasta. 
 Veikars skola, 34 oppilasta. Seuraavan 6 vuoden ennuste on –9 oppilasta. 
 Tuovilan koulu, 93 oppilasta. Seuraavan 6 vuoden ennuste on +54 oppilasta. 

 
Terveydenhuolto 
Terveysasema palvelee Helsingbyn, Karkkimalan, Tuovilan, Tölbyn, Vikbyn, Anixorin, 
Martoisten, Miekan, Taurilan, Veikkaalan ja Voitilan kylien asukkaita. 

 
Vanhustenhuolto 
Kotipalvelutoimisto on Helsingbyssä, myös kotisairaanhoito. 
Asumispalvelut ovat Sepänkylässä. 

6.2  Kaavoituskatsaus 

Tuovila 
Kaava-alueen rakennetut tontit: 
 113 omakotitonttia (AO) 
 6 rivitalotonttia (AR) 

 
Kaava-alueen rakentamattomat tontit: 
 21 omakotitonttia (AO), 16 kunnallista ja 5 yksityistä 
 2 rivitalotonttia (AR), 2 kunnallista ja 0 yksityistä 

 
Veikkaala 
Kaava-alueen rakennetut tontit: 
 24 omakotitonttia (AO) 
 2 rivitalotonttia (AR) 

 
Kaava-alueen rakentamattomat tontit: 
 30 omakotitonttia (AO), 30 kunnallista ja 0 yksityistä 
 6 rivitalotonttia (AR), 6 kunnallista ja 0 yksityistä 

 
Vuosina 2008–2015 hyväksytyt asemakaavat 

Tuovilassa on mahdollistettu asuinalueen laajentaminen Hägnäsbackenin asemakaavalla. 
Koulualueen asemakaavaa on muutettu. 
 
Veikkaalassa on tehty asemakaavan laajennus, joka luo edellytykset nykyisen pientaloalueen 
laajentamiselle. 
 
Granholmsbackenin asemakaava on laadittu logistiikkakeskuksen mahdollistamiseksi. Vikbyn 
yrityskeskuksen asemakaavaa on laajennettu valtatien länsipuolelle. 
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Ajankohtaiset asemakaavat 

Kunnan kaavoitusohjelma päivitetään vuosittain. Kaavoitusohjelman hyväksyy 
kunnanvaltuusto. Kaavoitusohjelman 2016–2020 mukaan Tuovilan koulun asemakaavaa on 
tarkoitus muuttaa päiväkotitoiminnan laajentamisen mahdollistamiseksi. 
 
Granholmsbackenin asemakaavan laajennus on tarkoitus aloittaa lähitulevaisuudessa. Vikbyn 
yrityskeskuksen kortteleiden 1 ja 7 asemakaavan muutos on ajankohtainen. 

Osayleiskaavat 

Granholmsbackenin osayleiskaava hyväksyttiin vuonna 2012. Osayleiskaavan laatiminen 
Helsingbyn–Tuovilan alueelle on mukana viimeisimmässä kaavoitusohjelmassa.  
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6.2.1  Rakennusluvat 

Myönnettyjen rakennuslupien määriä on vertailtu ajanjaksoilla 2000–2007 ja 2008–2015. Itä-
Mustasaaren alueeseen kuuluvat Tuovila, Karkkimala, Helsingby, Veikkaala ja Voitila. 
Tilastojen mukaan omakotitalojen rakennuslupien määrä on vähentynyt 69 luvasta 55 lupaan. 
 

  

 

Vuosina 2000–2007 myönnettiin rakennusluvat 10 rivitalolle/paritalolle, yhteensä 36 asuntoa. 
Vuosina 2008–2015 ei myönnetty rakennuslupia rivitaloille/paritaloille. 
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6.3  Osa-alueen haasteet 

Haasteena tulee olemaan odotettavissa olevaan asuntotarpeeseen vastaaminen, jotta muun 
muassa Runsorin energiaklusteri ja Risön alueelle suunniteltu liikekompleksi voivat tarjota 
työntekijöilleen asuntoja työpaikkojen läheisyydestä. Vaasan kaupunki on kehottanut 
Mustasaarta ottamaan huomioon maankäytön suunnittelussaan yritysten suuret 
laajentamissuunnitelmat ja kaupungin tavoite luoda 10 000 uutta työpaikkaa eteläisen 
laatukäytävän varrelle ja Runsoriin. 
 
Enemmistö alueen asukkaista on suomenkielisiä. Lähin suomenkielinen koulu sijaitsee 
Tuovilassa. Tuovilan koulua on laajennettu ja saneerattu vuonna 2014 vastaamaan 
lähivuosien tarpeita. Koulun uudisosa on suunniteltu niin, että sitä voidaan laajentaa vielä 
yhdellä kerroksella, jotta voidaan selvitä tulevista opetuksen tilatarpeista. Alueella on 
kiireellinen tarve järjestää lisää päivähoitopaikkoja suomenkielisille lapsille. Lähivuosina pitäisi 
rakentaa päiväkotiosastoja suomenkielisille lapsille Tuovilassa ja ruotsinkielisille lapsille 
Sulvalla. 
 
Koulujen ja päiväkotien tulevaisuutta Veikkalassa ja Helsingbyssä tullaan tarkastelemaan 
kokonaisperspektiivistä. 
 
Koulurakennetta on tarkistettava alueella investointitarpeita silmällä pitäen. Vaihtoehtoisia 
ratkaisuja Mustasaaren koulu- ja päivähoitorakenteiksi on vuoden 2014 aikana pohdittu 
tehtävää varten asetetussa toimikunnassa. Kunnanvaltuusto on ottanut kantaa toimikunnan 
ehdotukseen 30.3.2015 § 16. 
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7.  MUSTASAAREN YRITYSKESKUKSET 

 

 
Mustasaari tarjoaa erinomaiset yrittämisen mahdollisuudet. Kunnan sijainti on strateginen – 
lentoaika läheiseltä Vaasan lentoasemalta Helsinkiin on vain 35 minuuttia ja Tukholmaan 
60 minuuttia, ja sekä satama että rautatieasema sijaitsevat lähellä. Kunnasta on myös hyvät 
maantieyhteydet kaikkiin suuntiin. 

 
Eri puolilla kuntaa toimii kaikkiaan viisi yrityskeskusta tarkoituksenmukaisesti suunnitelluilla 
alueilla, joten yritysten on helppo löytää toiminnalleen parhaiten sopiva sijaintipaikka. Kunta 
pyrkii jatkuvasti myös kehittämään ja laajentamaan yrityskeskuksiaan voidakseen vastata 
yritysten nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. 
 
Lintuvuori 
Lintuvuoren yrityskeskus sijaitsee Eurooppatien 8 varrella noin 3 kilometriä Sepänkylän 
keskustasta pohjoiseen. Yrityskeskuksessa toimii tällä hetkellä runsaat 70 yritystä, jotka 
työllistävät noin 500 henkeä. Lintuvuoren yritykset edustavat monia eri toimialoja ja ovat 
vaihtelevan kokoisia, mutta pääpaino on tuotantoyrityksissä sekä kuljetusalan yrityksissä. 
Maakaasuputken ansiosta alueen yritykset voivat käyttää Ab Avfallsservice Stormossen 
Jätehuolto Oy:n tuottamaa edullista biokaasua. Lintuvuoren yrityskeskus on kasvanut 
tasaisesti alusta asti, ja aluetta laajennetaan parhaillaan. Alueen kokonaispinta-ala on noin 
164 hehtaaria. Lintuvuorelta on Vaasan satamaan 10 kilometriä, Vaasan lentoasemalle 
16 kilometriä ja Vaasan rautatieasemalle 8 kilometriä. 
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Koivulahden yrityskeskus 
Tiheään rakennettu, noin 9 hehtaarin suuruinen Koivulahden yrityskeskus sijaitsee pari 
kilometriä Lintuvuoren yrityskeskuksesta pohjoiseen, kätevästi Eurooppatien 8 varrella. 
Alueen ensimmäinen rakennuskaava vahvistettiin vuonna 1980. Maakaasuputken ansiosta 
alueen yritykset voivat käyttää Ab Avfallsservice Stormossen Jätehuolto Oy:n tuottamaa 
edullista biokaasua. 
Koivulahden yrityskeskuksesta on Vaasan satamaan 15 kilometriä, Vaasan lentoasemalle 
21 kilometriä ja Vaasan rautatieasemalle 13 kilometriä. 
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Raippaluodon yrityskeskus 
Raippaluodon yrityskeskus sijaitsee keskellä kaunista saaristokylää. Alueen ensimmäinen 
rakennuskaava vahvistettiin vuonna 1984, ja tällä hetkellä yrityskeskuksen alue on noin 
18 hehtaaria. Saarella, jolla yrityskeskus sijaitsee, on reilut 2 000 asukasta. Vuonna 1997 
valmistuneen Raippaluodon sillan ansiosta yrityskeskus on houkutteleva sijoittumisvaihtoehto 
uusille yrityksille. Raippaluodon yrityskeskuksesta on Vaasan satamaan 26 kilometriä, Vaasan 
lentoasemalle 31 kilometriä ja Vaasan rautatieasemalle 23 kilometriä. 

 
Sepänkylän yrityskeskus 
Sepänkylän yrityskeskuksen strateginen sijainti aivan kuntakeskuksen yhteydessä 
Eurooppatien 8 varrella takaa hyvät maantieyhteydet. Nykyisin yrityskeskus on lähes täyteen 
rakennettu voimassa olevan kaavan mukaisesti, ja alueella toimii yli 20 eri alan yritystä. 
Yrityskeskuksen ensimmäinen rakennuskaava vahvistettiin vuonna 1984. Alue on pinta-
alaltaan noin 18 hehtaaria. Sepänkylän yrityskeskuksesta on Vaasan satamaan 9 kilometriä, 
Vaasan lentoasemalle 14 kilometriä ja Vaasan rautatieasemalle 6 kilometriä. 

 
Vikby I & II 
Vaasaan johtavan moottoritien läheisyydessä toimivasta yrityskeskuksesta on erinomaiset 
yhteydet joka suuntaan: Vikby I ja II sijaitsevat vain kivenheiton päässä lentoasemalta, ja 
yhteydet sekä maakuntakeskukseen Vaasaan että seudun ympäristökuntiin ovat erinomaiset. 
Yrityskeskuksen sijainti Eurooppatien 8 ja valtatien 3 varrella takaa erinomaiset edellytykset 
maantiekuljetuksiin. Yrityskeskuksen ensimmäinen rakennuskaava vahvistettiin vuonna 1990. 
Vikby I:n pinta-ala on noin 39 hehtaaria ja Vikby II:n noin 37 hehtaaria. Vikby I:n alueella toimii 
jo runsaat 20 aktiivista yritystä. Vikby II:n laajentaminen alkoi vuoden 2016 alussa, ja se 
tarjoaa mahdollisuudet monipuolista tulevaa toimintaa silmällä pitäen. Vikbystä on Vaasan 
satamaan 14 kilometriä, Vaasan lentoasemalle 4,5 kilometriä ja Vaasan rautatieasemalle 
12 kilometriä. 
 

Vaasan seudun logistiikka-alue (NLC Vaasa) 
Vaasan seudun logistiikka-alue sijaitsee Tuovilassa valtatien 8, rautatien ja lentoaseman 
solmukohdassa. Lyhyt matka lentoasemalle ja Vaasan satamaan vahvistaa alueen logistista 
kilpailukykyä. Alueen kokonaispinta-ala on 388 hehtaaria. Alueen ensimmäisen vaiheen 
asemakaava on laadittu, ja kaava käsittää yhteensä 62 hehtaaria, josta noin 47 hehtaaria on 
varattu logistiikkatoimintojen, teollisuuden ja muun yritystoiminnan rakennusalueeksi. Alueella 
on 12 uutta tonttia, jotka ovat pinta-alaltaan 2–5 hehtaaria ja joille voi rakentaa 3 000–
5 000 m²:n terminaalirakennuksen. Vaasan kaupungin puolella sijaitsee osittain kolme tonttia. 
Oy Vaasa Parks Ab hoitaa alueen tonttimarkkinointia sekä neuvotteluja yritysten kanssa 
yhteistyössä Vasek Oy:n kanssa. Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki ovat perustaneet 
yhtiön Kova Login Ab Oy, joka on ostanut raakamaata Mustasaaren kunnalta ja toteuttanut tiet 
ja vesi- ja viemärilinjat. Kova Login Ab Oy luovuttaa tontit käyttäjilleen. Tonttien varauksia 
hoitaa Oy Vaasa Parks Ab. Alueen ensimmäinen terminaali (Kaukokiito/Auramaa) valmistui 
syksyllä 2014. Toisen vaiheen suunnittelu on mukana kaavoitusohjelmassa 2016–2020. 
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Vuosina 2008–2015 hyväksytyt osayleiskaavat 

 Sulvan osayleiskaava, 24.3.2011 

 Granholmsbackenin osayleiskaava, 19.3.2012 

 Mantereen puoleisten rantojen rantaosayleiskaava, 12.4.2012  

 Alskatin–Iskmon–Grönvikin osayleiskaava, 10.2.2014 (valitettu) 

 Tölbyn–Vikbyn osayleiskaava, 30.3.2015 (valitettu) 

 Södra Vallgrundin osayleiskaava, 16.11.2015 

 

Vuosina 2008–2015 hyväksytyt asemakaavat 

 Alue Asemakaava 

Koivulahti Koivulahti 

 

 

 

 

 

Petsmo 

 
Stormossen 

 Tranasbackenin asemakaavan muutos, korttelit 84–87 
(24.9.2012) 

 Mararnan asemakaava (24.1.2013) 

 Koulualueen asemakaavan muutos, kortteli 12 
(10.6.2013) 

 Asemakaavan muutos, kortteli 21 (8.12.2014) 

 

 Asemakaavan laajennus Kalasatamantien varrella 
(16.11.2015) 

 Stormossenin asemakaava (11.12.2008) 

Pohjois-
Mustasaari 

Karperö 

 

 
Fjärdskär 

 NS-talo (17.12.2009) 

 Koulualueen asemakaavan muutos, kortteli 7 
(12.4.2012) 

 Fjärdskär (10.6.2013) 

Raippaluoto–
Björköby 

Raippaluoto 
 
 

 

 

 

 Asemakaavan muutos teollisuusalueella (17.12.2009) 

 Lähikaupan asemakaava, kortteli 90 (27.1.2011) 

 Asemakaavan muutos, kortteli 28 (10.4.2012) 

 Merten talo (24.9.2012) 

 

LIITE I 
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Björköby 

 Asemakaavan muutos teollisuusalueella (24.1.2013) 

 Koulualueen asemakaavan muutos (10.6.2013) 

 Asemakaavan muutos, Merten talo (30.1.2014) 

 

 Svedjehamn (27.1.2011) 

 Svedjehamnin asemakaavan laajennus, DeGeer-talo 
(31.3.2014) 

Sepänkylä–
Böle 

Sepänkylä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asemakaavan muutos, kortteli 47 (12.6.2008) 

 Asemakaavan muutos, kortteli 616 (26.3.2009) 

 Asemakaavan muutos, kortteli 605 (26.3.2009) 

 Asemakaavan muutos, korttelit 618–619 (26.3.2009) 

 Asemakaavan muutos, LP-alue (17.12.2009) 

 Asemakaavan muutos, Liisantie–Bölentie 
(17.12.2009) 

 Asemakaavan muutos, kortteli 28 (28.4.2011) 

 Asemakaavan muutos, kortteli 43 (29.8.2011) 

 Gädda II (11.6.2012) 

 Asemakaavan muutos, kortteli 301 (6.11.2012) 

 Asemakaavan muutos, kortteli 45 (4.3.2013) 

 Asemakaavan muutos, korttelit 415–417 (4.3.2013) 

 Asemakaavan muutos, korttelit 223, 225 (10.6.2013) 

 Asemakaavan muutos, kortteli 281 (29.8.2013) 

 Asemakaavan muutos, Gäddantie (18.4.2013) 

 Asemakaavan muutos, Alarikintie (30.1.2014) 

 Kokkolantien muutos/laajennus (8.12.2014) 

 Asemakaavan muutos, korttelit 38, 39 (30.3.2015) 

 Asemakaavan muutos, kortteli 602 (30.3.2015) 

 Storgårdin asuinalue (15.6.2015) 
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Böle 

 

 

 

 

 

 

Lintuvuori 

 Asemakaavan muutos, korttelit 30, 39–40 (15.4.2008) 

 Tiennimimuutos (13.10.2008) 

 Svedenin laajennus/muutos Bölentien varrella 
(21.1.2011) 

 Böle II / Svedenin laajennus (10.2.2014) 

 Tieyhteys, Lärkantie (26.1.2015) 

 Kotimetsä 1 (28.1.2016) 
 

 Asemakaavan muutos, kortteli 2 (29.8.2011) 

 Asemakaavan muutos, korttelit 13, 25 (19.3.2012) 

 Asemakaavan muutos, kortteli 12 (22.4.2013) 

 Asemakaavan muutos, korttelit 2 (10.6.2013) 

 Lintuvuoren yrityskeskuksen laajennus (30.3.2015) 

Sulva Sulva 

 

 

 

 
Tölby 

 Asemakaavan muutos, kortteli 20 (11.6.2009) 

 Koulualueen asemakaavan muutos (17.9.2009) 

 Asemakaavan muutos, kortteli 22 (10.6.2010) 

 Asemakaavan muutos, korttelit 24, 26, 28 (22.4.2013) 
 

 Hevosurheilukeskus (28.4.2011) 

Etelä- ja Itä-
Mustasaari 

Tuovila 

 

 

 
Veikkaala 
 

Vikby 

 Logistiikkakeskus, Granholmsbacken (19.3.2012) 

 Koulualueen asemakaavan muutos (4.3.2013) 

 Hägnäsbacken (22.4.2013) 
 

 Asuinalueen laajennus (28.1.2016) 
 

 Vikby II (15.6.2015) 

Maankäyttösuunnitelmia: Västerhankmo, Röjmaren 27.11.2012 
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LIITE II 


