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1 . Johdanto

Tämä asiakirja on laadittu rinnakkain kunnan strategisen yleiskaavan kanssa. Asiakirjat ovat
olleet prosessin aikana vuorovaikutuksessa, ja tarkoituksena on, että ne käsitellään rinnakkain.
Koska strateginen yleiskaava on kasitelty kaavoitusasiana noudaffaen kaavoitusprosessia ohjaavaa

lainsáädäntöä, kunta on päättän¡ kasitella tämán asiakirjan muodollisesti erillisenä asiana. Tässä

asiakirjassa määritellyt painopistealueet on sisâllytetry kunnan ohjausasiakirjaan.

Strategisen yleiskaavan ja tämdn asiakirjan laatiminen on ollut mittava prosessi. Kunnanvaltuusto
päätti 1 1 . 1 1 .201 0 strategisen yleiskaavan laatimisesta rinnakkain hyvinvointistrategian kanssa

vuosina 20lI-20I3. Työtä on johtanut kunnanhallituksen asettarna toimikunta kunnanhalliruksen
puheenjohtajan johdolla, Tyän kuluessa on pidetty kolme valtuustoseminaaria ja kolme yleistä
dedotustilaisuutta. Kunnassa on myös tehry asukaskysely. Strategisen yleiskaavan vaihtoehtoisia
rakennemalleja ja niiden hyvinvointivaikutuksia on arvioitu. Åbo AL"d.-ilta on tilattu erillinen
väestöanalyysi, joka yhdessä kunnan oman tilastomateriaalin, strategioiden ja ohjelmien kanssa on
muodostanut ryölle pohjan.

Ollakseen käyttökelpoinen hyvä strategia vaatii selkeät painopistealueet. Hyvinvointi käsittää kaikki
elämänalueet, ja ihmisen tarpeet vaihtelevat eri elämänvaiheissa. Hyvinvointi synry julkisen,
kaupallisen ja kansalaissektorin yhteisvaikutuksesta, joten hyvinvointia ei voida pelkistää yhteen
strategiaan. Kukin osa-alue tarvitsee omat strategiansa. Myös valtiovalta edellyttää kunnalta useita

strategioita, jotka esitellään lyhyesti jâljemp:inä. Erilliset strategiat ovat vdlttämättömiä myös

valdoneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelman toteuttamiseksi. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden
kehitylaen seuraamiseksi laaditaan sähköistä hyvinvointikertomuste terveydenhuoltolain velvoitteiden
ja vdtakunnallisesti kerättyjen tilastotietojen mukaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon vastuuhenkilöt
v¿rsta:rvat omista toimialoistaan, ja työtä koordinoi kunnan johtoryhmä.

Strategista yleiskaavaa laadittaessa tehry tärkein strateginen hyvinvointipäätös on, ertä kunta priorisoi
tulevaa kasvua varten muutamia keskusalueita ja hyödyntää olemassa olevia palveluita, ensisijaisesti

laajentama[a niitä. Koska väestönkasvu tulee olemaan pitkän aikaválin tarkastelussa jopa erittäin
suurta näillä keskusalueilla, yhdyskuntasuunnittelulta ja muiltakin toimialoilta edellytetään hyvää

ennakointia ja pitkäjänteistä kokonaisnäkemystä. ïæsä onnistutaan pitämällä kunnan ohjelmatyö
eheänä, jotta kuntalaisten tarpeisiin voidaan vastata. Samanaikaisesti kunnalla tulee olla myös valmius
sopeuttaa suunnitelmia todellisiin, muuttuviin olosuhteisi.
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2. Kunnan visio

Mustasaari on vetovoimainen ja tulevaisuuteen luoftava kunta, jokatarjoaa maan viihtyisimpiin
kuuluvia asuinympâristiliä ja laadukkaite, helposti saatavilla olwia palveluja.

Palvelut perustuvet tasapainoiseen väestönkasvuun, aktiiviseen ja innovatiiviseen elinkeinopolitiikkaan,
kunnan kestävään talouteen ja toimintaan johtavana pohjalaisena maaseutukuntana ja alueellisen

kehityksen liikkeelle panevana voimana.
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3. Hyvinvointikäsite ja hyvinvointiin
vai kuttavat strateg iat

Hyvinvointi koskee kaikkia elämänalueita, kuten asumista, työtä/koulunkäyntiä, vapaa-aikaa,

palveluja, yhteyksiä ja taloutta. Hyvinvointi voidaan jakaa objektiivisesti mitattaviin osatekijöihin sekä

subjektiivisiin arvoihin ja kokemuksiin. Keskeistä hyvinvoinnille on ihmisten keskináiset suhteet ja

ympäristö, kuten asuminen ja elinympdristö.

Hyvinvoinnin edistämisessä käsite sosiaalinen pääoma on noussut keskeiseksi. Kdsineellä viitataan
yleensä yhteiskunnan sosiaalisen rakenteen ulottuvuuksiin, kuten sosiaalisiin ve¡kostoihin, vallitseviin
normeihin ja luottamukseen, jotka edistävät verkoston jäsenten välistä sosiadista vuorovaikutusta.
Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on lisättävä turvallisuutta ja osallisuutta, torjuttava
köyhyyttä ja syrjäytymistä, suosittava terveellisiä elintapoja sekä vähennettävä päihteiden kä¡töä,
sairauksia j a terveyseroj a.

Yksilön ja yhteisön hyvinvointi edell¡tää aktiivista otetta kaikilta. Yksityishenkilöiden, ryhmien ja
elinkeinonharjoittajien painotukset ja valinnat vaikuttavat usein yksilön ja koko lähiyhteiskunnan
hyvinvointiin enemmän kuin yhteiskunnan ja kunnan toiminta. Talouden horjuessa kunnan ja
kansalaisyhteiskunnan yhteistyö näyttàytyy yhä tärkeampanà jayhteisvastuu selvempänä. Esimerkki
jo olemassa olevista luovista työmuodoista on ns. työpooli. Kunnan tehtävänä on luoda hyv:illä
suunnittelulla ja eri toimintoja tukemalla edellyrykset ja toimintamahdollisuudet niin yksilöille,
yrityksille kuin kansalaisyhteiskunndlekin sekä tarjota keskeiset palvelut, kuten perusopetus ja
sairaanhoito.

Kunnalla on useita strategioita ja ohjelmia, jotka eri tavoin pyrkivät lisäämän hyvinvointia.
Lainsäädäntö ja määräykset vaativat, että eri alueille laaditaan erikseen strategioita/
ohjelmia, ja kunnan kokonaisvaltainen hyvinvointistrategiatyö rakentuu näille.

Omat strategiat ja ohjelmat:
1. Mustasaa¡en strategia 2007-2015 (6 sivua A4)

2. Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja 2012-2013 (3 sivua)

3. Mustasaaren elinkeinostrategia 2015 (4 sivua)

4. Mustasaaren kunnan maapoliittinen ohjelma 2007 (20 sivua + l2 sivua osa-aluekuvauksia)

5. Musrasaa¡en kunnan runkosuunnitelma, Tulevaisuuden Sepänþlä,2011 (27 sivua)

6. Ilmasto- ja energiastrategia 2011-2020 (5 sivua)

7. Vesihuollon kehittämissuunnitelma, viemäriverkon laajentamisalueet 2012 (9 sivua ja 19

karttaliitettä)

8. Mustasaaren vanhuspoliittinen strateg\a2004-2014 (60 sivua + 39 sivua liitteitä)

9. Behovet av anstalts- och serviceboende i Korsholm fram till 2025 (20 sivua + 12 sivua liitteitä)

10. Varhaiskasvetussuunnitelma: Onnellisia lapsia Mustasaaressa (16 sivua)
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I 1. Kokonaisratkaisu päivähoidon, esiopetuksen ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan
järjestämiseksi Mustasaaren kunnassa, hyvdksytty kunnanvaltuustossa 2008 (8 sivua + 11 sivua

lurteltaJ

I 2. Esiopetuksen opetussuunnitelma (23 sivua)

1 3. Muun opetuksen opetussuunnitelmat

1 4. Maahanmuuttaj asta kuntalaiseksi ( I 4 sivua)

Kuntarajat ylittäviä strategioita:

1. Lakisääteinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

2. Vaasanseudun pâihdestrategia: Vaasan seutu - selvänä tulevaisuuteen (37 sivua + 36 liitettä ja

kaaviota)

3. Mielenterveystyön suunnitelma, Mustasaaren ja Vöyrin kunnat (32 sivua + l9 sivua liitteitä)

Kunnan tulee uusien vaarimusten mukaan laatia lisäksi ainakin seuraavat suunnitelmat ja ohjelmat:

l. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

2. Nuorisolain mukainen nuoriso-ohjelma

3. Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle seki lasten ja nuorten
ehkáisevälle suun terveydenhuollolle

Yhteenveto strateg ioiden ja suunn itelmien sisällöstä :

1. Mustasaaren strateg i a 2007-201 5 on yleisstrategia, jossa mäâritellään kuusi tavoitealuerta

a-. Laadukkaat ja helposti saatavilla olevat palvelut: - helposti saatavilla olevat palvelut ovat
julkisista, yksityisistä ja vapaaehtoisista palveluista koostuva toimintakokonaisuus

b. Maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä: - erilaisten ympárisröjen laap tarjonta

c. Tasapainoinen väestönkasvu: - positiivinen kehitys kaikilla osa-alueilla

d. Aktiivinen ja innovatiivinen elinkeinopolitiikka: - työpaikkaomavaraisuuden nostaminen 62

prosenttiin vuoteen 2015 mennessä

e. Kunnan kestävä talous: - velkataakka asukasta kohti korkeintaan puolet maan keskiarvosta

f, Johtava pohjalainen maaseutukunta ja alueellisen kehityksen liikkeelle paneva voima: -
turkitaan ennakkoluulottomasti kaikkia vuorovaikutuksen malleja, erityinen vastuu ruotsin
kielen aseman tu rvaamisesta palvelutoiminnassa j a yhteistyössä.

2. Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja 2012-2013, selventää kunnan þseisten vuosien

prioriteetteja.

3. Mustasaaren elinkeinostrategia, mäárittelee viestinnän muodot ja yhteistyökumppanit,
erityisesti VASEK (Vaasanseudun Kehitys Oy) j" maankä¡ön tavoitteet yritysten perustamisen

kannalta. Kunnalla on viisi yrityskeskusta sekä liikekeskus Sepánþlässä.

4. Mustasaaren kunnan maapoliittinen ohjelma 2007 - rietoakunnanlinjauksista.
Maakuntakaava ohjaa kaavoitusta yleispiirteisesti, kun taas osayleiskaavat ja asemakaavat ohjaavat

maankäyttöä konkreettisemmin. Kunta pyrkii pääasiallisesti vapaaehtoisin kaupoin hankkimaan
riittävásti maeta voidakseen kaavoittaa alueita etenkin Sepánþlän kuntakeskuksessa sekä muissa

kunnanosakeskuksissa Helsingbyssä, Karperössä, Koivulahdessa, Raippaluodossa ja Sulvalla.

Kunnan maapoliittista ohjelmaa on tarpeen tarkistaa ja päivittää.
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5. Mustasaaren kunnan runkosuunnitelma Tulevaisuuden Sepänkylä - antaa ehdoruksia

Sepänkylân kehirtämiseksi kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi ja urbaaniksi kuntakeskulaeksi

uuden ohikulkutien rakentamisen yhteydessä. Runkosuunnitelma toimii osayleiskaavan

tarkistamisen lähtökohtana.

6. llmasto- ja energiastrategia - ta¡kentaa tavoirteet ja keinot uusiutuvan energian káyttöön
kunnan kiinteistöissä. Kunnan tavoitteena on kä¡tää ainoastaan uusiutuvaa energiaa vuodesta

2020 all<aen Myös uusille ja vanhemmille yksityisille kiinteistöille eritellään energiamuotoihin
ja kiinteistönomistajien dedottamiseen liittyviä tavoitteita. Strategiassa käsitelláän myös

joukkoliikennettä j a jätehuoltoa.

7. Vesihuollon kehittämissuunnitelma, viemäriverkon laajennusalueet-suunnitelma
määrittelee laajentamisen eri alueilla sekä laajentamisen kustannukset ja aikataulun.

8. Mustasaaren vanhuspoliittinen strategia 2004-2014 - tarkastelun aikajänne ulottuu
aina vuoreen 2030 asti, jolloin vanhusväestön ja myös vanhustenhuollon henkilöstön lisäys

on merkittävä ja vaikutraa strategiaan. Strategian taustalla on mittava analyysi koko kunnan
muma myös erikseen kunkin osa-alueen väestönkehiryksestä. Erilaisten avainlukujen perusteella

voidaan aserraa tavoitteita henkilöstöresurssien kehirtämiselle ja eri tukimuodoille, kuten
kotihoidolle, kotipalvelulle, kotisairaanhoidolle, palveluasumiselle, tehostetulle palveluasumiselle

ja laitoshoidolle. Tärkeimpiä osatavoitteita ovat, emä kunnan 75 vuotra täyttäneistä 90 prosentilla

on mahdollisuus asua itsenäisesti omassa kodissaan ja3-5 prosentilla palveluasunnossa ja että

5-7 prosenttia on laitoshoidossa (mihin luetaan myös tehostettu palveluasuminen). Kunnan
vanhuspoliitrisen strategian aikajänne on päättymdssä, joten se on päivitettävä.

g. Behovet av anstalts- och serviceboende i Korsholm fram till 2025 - selvityksessä

pohditaan yleisen valtakunnallisen tavoitteen (vanhukset voivat asua mahdollisimma¡r pitkään

kodinomaisessa ympâristössä) ja eri palvelumuotojen valtakunnallisten rakennetavoitteiden

taustaa vesten, miten Mustasaaren tulee muuttaa vanhustenhuollon rakennetta devaisuudessa.

Selvityksessä käytetáän kolmea laskentamallia, jotka pohjautuvat vuonna 2002 laaditun
väestöennusteen lukuihin. Ennuste vastasi ainakin vuonna 2006 todellista kokonaistilannetta

t3 yksilOa), vaikka eri kunnanosien váliset eroavaisuudet olivat merkittäviä: vanhusten osuus

Sepänkylässä ja Raippaluodossa oli ennustetta suurempi ja kunnan muissa osissa vastaavasti

pienempi. Raportissa annetaan ehdotuksia eri palvelumuotojen kehittämistarpeista.

10. Varhaiskasvatussuunnitelma Onnellisia lapsia Mustasaaressa - kuvaa kunnan
varhaiskasvarusta ja kasvatuksen eri osa-alueiden tavoitteita ja yhteistyötä niiden yksiköiden kanssa,

joilla on kontaktipintaa lapsiin. Yleiset tavoitteet ovat I - edistää henkilökohtaista hyvinvointia
kunnioitramalla jokaisen lapsen yksilöllisyyträ;2 - opettea toisten huomioon ottamista je

myönteistä suhtautumista itseensä, toisiin ihmisiin, erilaisiin kulttuureihin ja ympáristöihin; 3 -
vahvistaa lapsen kehitrymistä itsenáiseksi yksilöksi.

11. Kokonaisratkaisu päivähoidon, esiopetuksen ja perusopetuksen sekä aamu-
ja iltapäivätoiminnan järjestämiseksi Mustasaaren kunnassa 2008 - raportissa

pohditaan väestöennusteiden pohjalta, miten páivähoito, perusopetus ja koululaisten aamu- ja

iltapâivätoiminta voidaan järjestáä. Erityisesti suunnitteluun vaikuttaa se, että perhepäivähoitajien

mäârä vähenee nyþisten jäädessä eläkkeelle, sillä uusien rekrytoiminen on vaikeaa. Raportissa

enneraan kolme vaihtoehtoista järjestelymallia: a - tilanteen jättäminen ennalleen, b -
päätetäán koulurakenteen periaatteista ja vahvistetaan vähimmdisoppilasmäärä, c - alueelliset

oppimiskeskukset. Kunnanvaltuusto päätti noudattaa vaihtoehtoa b ja vahvisti koulun
vähimmäisoppilasmädrälai 20, kuitenkin niin, että mäùä voidaan tilapäisesti (kolmena vuonna)

alittaa. Kokonaisratkaisua on ta¡kennettava.
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12. Esiopetuksen opetussuunnitelma - máä¡ittelee esiopetuksen ravoirreer, sisällön jaryötavat.

Suunnitelmassa ta¡kennetaan, miten yksittdistä lasta tuetaan ja millaisia tukitoimia tarjotaan, miten
tuen tarve arvioidaan, kuka arvioinnit tekee ja miten päätökset tehdän.

13. Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi selostus tuen sdännöistä ulkomaalaistaustaisille
maahanmuuttajille eri alueilla. Suunnitelmassa määritellaan painopistealueet ja kerrotaan, että

työtä varten asetetaan eri toimialojen edustajista koostuva verkostoryhmä.

14. Vaasanseudun päihdestrategia - strategiassa asereraan tavoirreer sekä määritellään
toimenpiteet ja tavoitreet koko alueelle ja yksittâisille kunnille. Neljä pätoimenpidealuetta
ovat 1 - ylikunnallinen tiedonaminen ja verkostoituminen, 2 - asiakkaan joustavan siirtymisen
takaaminen sekä hoito- ja sosiaalipalvelujen että kuntien válillä, 3 - päihteettömyyden vaaliminen

työelämässä, j^ 4 - nä¡töön perustuvat työmenetelmät.

15. 15. Mielenterveystyön suunnitelma, Mustasaaren ja Vöyrin kunnat - strategia valaisee

mielenterveystyön nyþtilaa, ja siinä määritellän tavoitteet, toimenpiteet ja eri ryhmien
mittarit. Ryhmät: a - lapset, nuoret ja perhe, b - työikäiset henkilöt ja c - ikäihmiset.

Moniammatillisuudella ei ymmärretä vain terveys- ja sosiaaliviranomaisten välistä yhteistyötä vaan

myös yhteistyötä omaisten, kolmannen sektorin ja seurakuntien kanssa.

Hyvinvointistrategisen työn tarkoituksena on, että kunnan nykytoiminnan pohjalta tunnistettaisiin,
mitä pitäisi tehdä lisää ja mitä mahdollisesti vähemmän sekä mitä erityisesti on huomioitava toiminna¡
suunnittelussa ja kehittämisessä. Yleisenä heasteena on muuttuva väestörakenne, jossa vanhusväestön

osuus kasvaa. Tämä muurtaa palveluihin mutte myös esimerkiksi eri asumismuotoihin kohdistuvia
vaatimuksia, samalla kun kunnan taloudellinen liikkumatila vähenee.
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4. Hyvinvoinnin luokittelu

T,imä asiakirja sovitetaan yhreen Mustasaaren strategisen yleiskaavaan kanssa, jossa

väestönkasvuodotukselle on valittu muutarnan priorisoidun alueen malli. Kunnan pääpiirteinen

aluejako:

1. Sepänkylä, jonne kuntakeskuksena odotetaan suurta väestönlisäystä, 3 000 henkeä.

2. Pohjois-Mustasaari, jossa suurinta väestönlisäystä odotetaan Karperön ja Singsbyn alueille. Varaus

koskee noin 2 000:tta henkeä, jotka niin ikäán kä¡tävät Sepänþlán palveluja.

3. Koivulahden alue, jossa suurintaväestönlisäystä odotetaan juuri Koivulahteen, noin 1 100 henkeä.

4. Sulvan-Tölbyn alue, josta odotetaan kasvualuena, väestönlisäys noin 1 000 henkeä.

5. Etelä- ja ltä-Mustasaari, jossa suurinta kasvua odotetaan Helsingbyhyn. Alueelle tulee lisää

ryöpaikkoja, ja alueelle odotetaan I 300 hengen väestönlisäystä.

6. Raippaluodon-Björköbyn alue, jossa Raippaluodon keskustaan odotetaan noin 600 henkilön

väestönlisäystä.

Kuvio 1. Mustasaaren osa-alueet, erityiset panostusalueet merkittynä vihreälä tai punaisella.

t: -J

v

I
r,

IMustasaari 2040



Kunnan vahvuudet ja heikkoudet asumisen ja ryöpaikkojen, palvelujen ja kulttuurin, liikenteen sekä

virkisryksen, luonnon ja maiseman osalta on analysoitu strategista yleiskaavaa laadittaessa. Strategisen

yleiskaavan teemakartat valaisevat olosuhteita ja tulevia priorisointeja.

Seuraavassa käsitellään päáluokat. Kullekin luokalle ilmoitetaan strategiset panostusalueet, joita
tarkistetaan säännöllisesti ja jotkanivelletään kunnan ohjausasiakirjaan.

4a Asuminen
Ma¿n uiihtyisirnpiin þuuluuia asuinympäristöjä ja tasapainoinen uäestönþasuu (Mustasaaren strategid

2007-2015).

Musrasaari on saenut runnustusta hyvästä elämänlaadusta ja þliä on palkittu. Kunta haluaa vailia ja

vahvistaa tätä panostamalla myös tulevaisuudessa viihtyisiin asuinympäristöihin, joissa huomioidaan
eri-ikäisten asukkaiden tarpeet. Keskeinen hyvinvointia tuottava tekijä on, että asukkaille on elämän

eri vaiheissa tarjolla sopivia asumismuotoja viihtyisässä ja turvallisessa

ympäristössä. Sijainti Vaasan naapurissa ja meren äárellä tarjoaa
asukkaille -airriot edellytykset viihryä. Monipuolinen asuntotarjonta Panostusalue:
on tasapainoisen väestönkasvun tärkeä edellytys. Mahdollisuus valita r investoinnit

samalta alueelta eri asumismuotojen vâlillä (omak

kerrostalo), luo hyvinvointia. Muuttoon johtavat
muutokset voivat olla rasittavia eriryisesti lapsille j
muutto ei ole mahdollista saman alueen sisállä, mi
sosiaaliset verkostot. Eri asumismuotojen lisäksi o
kunnan taajaan asutuilla osa-alueilla on riittävästi vuokra-asuntoja r vuokra-asuntojen
lyhyempiä ja pidempiä ylimenovaiheita varten. tarpeen huomioiminen.

Hy",i. asuinympäristön saavuttamiseksi kaavoituksessa sovelletaan laatukriteereitä ja vaihtoehtoisia

ratkaisuj a vertaillaan j ärj estelmállisesti.

Strategisessa yleiskaavassa suurin osa kunnan kasvusta on keskítetty kuntakeskukseen ja

kunnanosakeskuksiin (kartta, kuvio 1). Ndiden osa-alueiden vahvuuksia ja heikkouksia kuvataan

seuraavesse taulukossa (jonka viimeinen sarake sisdltää kunna¡ muut alueet). Vahvuuksia ja

heikkouksia on arvioitu muun muasse valtuustoseminaareissa, ja niitä on yhtenäistetty prosessin

kuluessa. Osa-alueiden vahvuudet ilmoitetaan kunkin arviointiperusteen kohdalla plus-merkillä
(yhdestä kolmeen) ja heikkoudet miinus-merkillä (yhdestä kolmeen). Jos perustetta ei pidetä osa-

alueen vahvuutena tai heikkoutena, ei käytetä mitään merkintää.

Priorisoitujen alueiden asuntokanta on inventoitu strategisen yleiskaavan laadinnan yhteydessä

Kasvava väestö ja muuttuva väestörakenne lisää uusien asuntojen tervette. Erityisesti kasvava

vanhusväestö ja kunnassa toteutettu asukaskysely osoittavat, että kerrostalo- ja vuokra-asuntojen tarve

korostuu.

Nyt Mustasaaressa asuu noin 2-3 henkeä/asunto. Strateginen yleiskaava perustuu 10 000 hengen

väesrönlisäykseen pitkállä aikavälillä, mikä merkitsee 4 000 uuden asunnon tarvetta priorisoiduissa
keskuksissa. Asunnoista puolet keskitryy Sepänkyläán ja Karperön-Singsbyn alueelle. Priorisoitujen
keskusten ulkopuolelle tarvitaan lisäksi muutama sata asuntoa.
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+Monipuoliset asumismuodot

+ + + + +++Suuret tontit ja houkutteleva
maaseutuvmpäristö

+

++ ++++ + +Merenläheinen asuminen, vaihtoehtoiset
asumismuodot

+++ + +++ +++ +Kasvava tulomuuttoalue +++
+++ ++ + ++ ++Kohtuulliset asumiskustannukset

+ + ++++ +++ +Eli nvoimaiset asuntomarkkinat

Eri asumismuotoja (vanhuksille)

Vuokra-asuntojen tarjonta

Kuvio 2. Asu mismuodot Mustasaaressa alueittain
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4b Elinkeinot

Ahtiiuinen ja innoaatiiuinen elinheinopolitiikka ja turuattu työllirys (Mustasddren strategiø 2007-201 5).

Kun suunnirrelu roteuteraan vuoropuheluna yritysten kanssa, luodaan hyvät edellpykset

yritysroiminnan kannattavuudelle, kasvulle ja erikoistumiselle. Kunnan tavoitteena on lisätä

Mustasaaren työpaikkaomavaraisuutta yli 62 prosenttiin vuote en 2015 mennessä.

Kunta on panostanut niin kutsuttuun logistiikka-alueeseen, jonka odotetaan luovan runsaasti

työpaikkoja tulevaisuudessa. Kunta panostaa myös muihin yritysalueisiinsa, keskusteluja on käpy
muun muasse starr up -hallista. Vikbyn alueella on mahdollisuus suuriin tontteihin, ja alue sijaitsee
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logistiikka-alueen ja Runsorin teollisuuden lähellä, mistä on etua

valmistusteollisuudelle. Suunnitelmia on myös niin kutsutun
toimistohotellin perustamisesta S epänLylä¿itt.

Kunnan osa-alueiden vahvuudet ja heikkoudet kuvataan seuraavassa

taulukossa. vahvuudet ilmoitetaan plus-merkillä (yhdestä kolmeen)
ja heikkoudet miinus-merkillä (yhdestä kolmeen). Jos perustetta
ei pidetä osa-alueen vahvuutena tai heikkoutena, ei käytetä mitään
merkintää.

Panostusalue:
r kaupalle, teollisuudelle

ja palveluille
suunnitellaan
vetovoimaisia alueita,
jotka tarjoavat
työpaikkoja kunnan
asukkaille.

Panostusalue:
r kuntapalvelujen

tarve päivähoidossa,
perusopetuksessa,
terueydenhuollossa
ja vanhusten
asumispalveluissa
suunnitellaan niin, että
palveluja kehitetään
väestönkasvun tahd issa.

4c Palvelut

L a adu þ þ ai ta, r aølut e ttøu i a p a lu e luj a (Mus tas aaren s trat egi a 2 0 0 7-2 0 I 5 )

Laadukkaiden peruspalvelujen saatavuus on tdrkeää.

Palveluntarve lisänq¡y yleisesti väestön kasvaessa. Tatä käsitellaen

yksityiskohtaisemmin väestönkasvua käsittelevässä kappaleessa. Kun
väestörakenne sa-malla muuttuu siten, että vanhukset muodostavat
yhä kasvavan osan väestöstä, muuttuvat myös palvelutarpeet. Tämä
asettaa erityisiä haasteita. Harvaan asutut alueet ovat haasteellisia

palveluj en saatavuuden kannalta. Palveluja on täydennettävä
kehittämällä sa'hkaisia palveluj a j a mobiilipalveluj a erityisesti kunnan
harvaan asutuilla alueilla. Myös joustavampia aukioloaikoja on
harkimava, samoin kuin kyläbussin toiminnan kehittämistä.

Jotta autottomille kuntalaisille pystytään turvaamaan palvelut, on tärkeää, että suunnittelussa
huomioidaan kevyen liikenteen sujuvuus ja ettà palvelulinjojen ja yhteistaksin kehittämistä arvioidaa¡
säännöllisesti.

Erityisesci on kiinnitettävä huomiota Karperön-Singsbyn alueen ja Helsingbyn alueen kasvuun

alueiden heikon kaupallisen palvelurakenteen vuoksi. Tulevaisuudessa ainakin verkkokauppa ja
sähköiset palvelut tuovat monet palvelut kaikkien saataville asuinpaikasta riippumatta. Tämä koskee

varsinkin eri cyistavaroita.

Kunnan osa-alueiden (kartta, kuvio I ) vahvuudet ja heikkoudet kuvataan seuraavassa taulukossa.

Vahvuudet ilmoitetaa¡ plus-merkillä (yhdestä kolmeen) ja heikkoudet miinus-merkillä (yhdesta

kolmeen). Jos perustetta ei pidetä osa-alueen vahvuutena tai heikkoutena, ei kä¡etä mitään merkintää.
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+++ + + + + +Työmahdollisuuksia kuntapalveluissa
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+Muita työmahdollisuuksia

Matkailupalvelujen
kehittämismahdollisuuksia

++ ++ +
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+++ ++Kuntakeskuksen läheisyys

+Kaupalliset peruspalvelut ++ + +

++ ++ +Seutukeskuksen läheisyys +++ ++ ++

4d Liiken ne

Yksityisautoilun, joakÞoliiÞenteen jø henyen liiþenteen huomioiminen liiþennesuunnittelussa

Asukkaat kulkevat pitkiä matkoja enimmäkseen omalla autolla,
mikä edelþtä hyvin suunniteltua ja hoidetua tieverkkoa - niin
hyvinvoinnin kuin ympäristönkin näkökulmasta. Kevyen liikenteen
ja joukkoliikenteen kä¡täjien mahdollisuudet láhipdveluihin
huomioidaan suunnittelussa niin kunnanosakeskuksissa kuin
kunnan osa-alueiden vdlillä. Monipuoliset kulkuyhteydet ovat

perusedellyrys, jotta kunnan kaikki asukkaat saavat palveluja
elämánsä eri vaiheissa. Kaupallisesd kannattavan joukkoliikenteen
edellyttämä riittävä väestötiheys toteutuu vain Sepánþlän alueella.

T,imä asettaa erityisiä vaatimuksia vaihtoehtoisille palvelumuodoille,
kuten þläbussitoiminnan kehittämiselle ja vastaaville konsepteille.

Panostusalue.
¡ kuntapalvelujen

tarve päivähoidossa,
perusopetuksessa,
terveydenhuollossa
ja vanhusten
asumispalveluissa
suunnitellaan niin, että
palveluja kehitetään
väestönkasvun tahdissa.

Jalankulkuväylien ja kasvavan vanhusväestön asumisen suunnittelussa on huomioitava eriryisesti

huomattavien korkeuserojen aiheuttamat ongelmat.

Kunnan osa-alueiden vahvuuksia ja heikkouksia kuvataan seuraâvassa taulukossa. Vahvuudet

ilmoitetaan plus-merkillä (yhdestä kolmeen) ja heikkoudet miinus-merkillä (yhdestä kolmeen). Jos

perustema ei pidetä osa-alueen vahvuutena tai heikkoutena, ei käytetä mitään merkintä.
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+ ++ ++ + +Sisäinen tieverkko ++
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Riippuvuus autosta

++ ++ + + +Kevyen liikenteen väylät Çlissä ja kylien
välillä
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4e Vapaa-aika ja virkistys

Laaduþ þann uapaa-aj an toiminnøn edistäminen

Mahdollisuudet kulttuurin, liikunnan ja urheilun ha¡rastamiseen

edistävär psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia, ylläpitávät kulttuuria ja
yhteisöllisy¡tä sekä tukevat vuorovaikutusta. Mitä enemmän náitä
mahdollisuuksia on tarjolla ja mitä suurempi niiden käyttöaste on,
sitä kestävämpi kunta on sosiaalisesti. Asukkaiden oma aktiivisuus on
ratkaisevaa vapaa-ajalla koetun hyvinvoinnin kannalta.

Monilla osa-alueilla ulkoilureittejä ylläpidetään vapaaehtoisryöllä,
jonka merkirys muuttuu yhtä tärkeämmäksi kiristfvässä
taloudellisessa todellisuudessa.

Panostusalue:
r panostetaanyhtenäisiin

lähiliikunta- ja
vaell usreitteihin sekä
kevyen liikenteen
väyliin, jotka innostavat
asukkaita säännölliseen
liikkumiseen.

Kunnan osa-alueiden vahvuudet ja heikkoudet kuvataan seuraavasse taulukossa. Vahvuudet ilmoitetaan
plus-merkillä (yhdestä kolmeen) ja heikkoudet miinus-merklln (yhdestä kolmeen). Jos perustetta ei

pidetä osa-alueen vahvuutena tai heikkoutena, ei käytetä mitään merkintää.

Kunta voi tarjota tai tukea kokoontumis-, harraste- ja liikuntapaikkoja/kuntoilupaikkoja. Kulmuuri-
ja liikuntapaikat ovat tärkeitä, sillä ne edistävät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhteisissä paikoissa

sekä liikunra- että kulttuurielämä voivat luoda laajemman sosiaalisen verkoston. Tállaisten tilojen
järjestäminen on huomioitava alueiden suunnittelussa. Kunnan on tuettava suuria tapahtumia,
eriryisesti maailmanperintöalueeseen liitryen, koska ne vahvistavat paikallista vetovoimaa ja koko
seudun vetovoimaa.

Monipuolinen arkiliikunta sekä aktiivinen ulkoilu ja luonnossa oleskelu mahdollistetaan niin, että

suunnittelussa huomioidaan eripituisten yhtenäisten virkisrysreittien tarve niin taajama-alueilla kuin
taajama-alueiden vdlillä.

Lukuisat loma-asunnot, veneilyreitit ja pienvenesatamat tarjoavat asukkaille virkisrysmahdollisuulcia
pidemmän yhtenäisen vapaan aikana. Myös maailmanperintöalue ja Kyrönjokilaakso tarjoavat
vastaavia vi rkistysmahdollisuuksia.
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Julkiset liikuntapaikat ja hiihtoladut ++ + + + + +
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+ ++ +Kirjasto +++ + ++ ++
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't4 Mustasaari 2040



5. Väestönkehitys

Tlastokeskuksen ennusteen mukaan Mustasaaren asukasluvun odotetaan vuonna 2040 olevan

runsaar 25 000 henkeä. Tällaiset rajatuille alueille, kuten yksittäisille kunnille, laaditut ennusteet

perusruvar kuitenkin erináisiin laskelmiin ja yleisryksiin, joista johtuen paikalliset poikkeamat voivat
olla hyvinkin suuria. Tilastokeskuksen ennusteet ovat olleet Mustasaa¡en osalta perinteisesti liian
varovaisia.

Jotra väestönkehiryksen perusteet osattaisiin arvioida paremmin, kunta on tilannut analyyttisemmän

arvion Abo Ak"d.-in professorilta Fjalar Finnäsiltä. Siinä on analysoitu erikseen kunnan eri osa-

alueet, toisin kuin tilastokeskuksen ennusteissa.

Äbo Ak"d.-in selvirys osoittaa, eftä Mustasaaressa toteutuu seká luonnollinen väestönkasvu että

nettotulomuutto, kumpikin yli 100 henkeä vuosittain. Kun kokonaismuuttoliike koskee pitkild yli
tuhatta henkilöä vuosittain, erilaiset muutokset seudulla ja yhteiskunnassa yleensä voivat aiheuftaa,

että ennusteet toteutuvat hyvinkin vaihtelevasti.

Kuvio 3. Mustasaaren tulo- ja lähtömuutto Äbo Akademin analyysin mukaan.

Kotimaan muuttoliilæ,
nettos¡ irtolaisu us vuosi na 198(F20L 1

L000

800

600

400

200

0
r_985 1,990 1995 20æ 2005 2010

-200

-tule¡ur¡tts -lähtömuutto -nettomuutto -¡sttssiirtolaisus

Vaasa hallitsee muuttovirtoja eniten. Lähtömuutosta noin 2/¡ suuntautuu Vaasaan ja tulomuutosta
lähes tÁ tulee Vaasasta. Muuttovirrat osoittavat, että muuttohoukuttimena on asunto ja että seutu on

kokonaisuus, jossa asuinkunnan valintaa ei ohjaa työpaikka vaan muut lrriteerit.
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Kunrien válisen muuttoliikkeen lisäksi myös muutto kunnan sisállä on vilkasta. Viime
vuosiþmmenen aikana kunnan sisäisiä muuttoja tehtiin reilut 800 vuosittain.

Eriryisesti nuoret aikuiset muuttavat, joten vanhempaa väestöä koskevat ennusteet tulevat
todennäköisesri vestaamaan todellisuutta huomattavasti paremmin kuin nuorempien henkilöiden

mäåirää koskevat ennusteet, jotka ovat epävarmempia. Kunnassa on myös merkittävä muuttoliike,
jossa vanhempi väestö hakeutuu huolettomampiin asumismuotoihin, erityisesti kuntakeskukseen ja

kunnanosakeskuksiin.

Kuvio 4. Yleinen väestönkehitys Äbo Akademin analyysin mukaan.
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Kuvio 5. Väestörakenne eri ikäryhmissä sukupuolen mukaan jaoteltuna Åbo Akademin analyysissa.

Vãestö ikãryhmittãin v¡¡osina 2oll ja 2O35
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Väestörakenceen kannalta merkittävä on "kurouma", joka johtuu opiskeluiássä olevien nuorten

lähtömuutosta. Ilmiö on erityisen merkittävä suomenkielisten keskuudessa, sillä lähes puolet náiden

ikdryhmästä muuttaa pois kunnasta. Hieman myöhdisemmåissä ikävaiheessa olevien tulomuutto on

lähtömuutto a vilkkaampaa.
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Kuvio 6. 1fG4-vuotiaiden osuus, ns. huoltosuhteen kehitys Åbo Akademin analyysin mukaan.
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Koska väestönkehirykseen liittyy aina merkittäviä epävarmuustekijöitä, erityisesti osa-aluekohtaisesti,

ennusrema on pdivitettävä säännöllisesti, esimerkiksi 5-10 vuoden válein todellisen tilanteen mukaan.

Kunnan toimialojen on tarkistettava toimintansa suunnittelua ja strategioita toteutuman ja uusien

arvioiden pohjalta. Strategisesti katsottuna kunnan tulee varata riittävät tilat eri alueille, jotta
monipuolisia palveluja voidaa¡ laajentaa sernassa tahdissa väestönkehiryksen ka¡ssa.

Priorisoitujen alueiden väestönkehitystä on arvioitu karkeasti strategisessa yleiskaavassa, ja

aluevaraukset on tehty riittäviksi, jotta ne toimisivat myös odotettavasse, paikoin erittäin
voimakkaassa kehityksessä. Straregisen yleiskaavan varauksissa on riittävät marginaalit siltä varalta, että

väestöennusteet ylitryisivät aiempien vuosien taPaen.

Väestön kasvaessa ikärakenne muurtuu. Vanhusten määrä kasvaa. Toisaalta sekä kunnan sisäiset että

ulkoiser muuttoliikkeer vaikuttavat siihen, millainen todellisesta ikäjakaumasta kunnan eri osa-alueilla

tulee. Siksi kunnassa rulee olla valmius suunnitelmien modifiointiin.

Kuvio 7. Väestö kunnan osa-alueilla Åbo Akademin analyysin mukaan.
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Vanhusväestö kehitryy Åbo Ak"d.-in a¡vion mukaan seuraavasti:

Kuvio 8. Vanhusväestö ikäryhmittäin ja osa-alueittain Abo Akademin analyysin mukaan.
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6. Palvelujen keh¡ttäminen

Nyþiset palvelut on inventoitu. Palvelutarpeen kehittyminen korreloi väestönkehiryksen kanssa,

vaikka eri tyyppisillä palveluilla onkin erilaiset korrelaatiotekijät.

Jotkut palvelut, kuten páiväkodit ja koulut, ovat riippuvaisia kielioloista; toiset, kuten sairaanhoito
ja vanhustenhuolto, ovat riippuvaisia etenkin ikärakenteesta. Sen sijaan esimerkiksi ulkoilureittien ja

kaupallisten palvelujen korrelaatiotekijät ovat monisyisempiä. Myös yleinen yhteiskuntakehitys tulee

vaikurtamaan tietyntyyppisten palvelujen tarpeeseen ja esimerkiksi sähköisten palvelujen kehitykseen.

Muun muassa kirjastoroiminnassa on odotettavissa digitadisten kirjojen myötä suuria muutoksia tässä

tarkastellulla aikaj änteellä.

Kunnan jokaisen toimialan tàytry seurata säännöllisesti todellista kehitystä ja kehittää

palvelutarjontaansa ajantasaisten ennusteiden mukaisesti. Strategisesti ja suunnittelun takia on

varatrava riittävâsti liikkumavaraa, jottei kehitykselle muodostu esteitä.

6a Koulut ja päiväkodit

Koulu- ja páivâkotitarve riippuu oppilaspohjasta. Arvio koko kunnan ruotsin- ja suomenkielisten

lasten määrästä esikoulu-, alakoulu- ja yläkouluiässä lciy ilmi seuraavasta kuviosta:

Kuvio 9. Lapset ikäryhmittäin Åbo Akademin analyysin mukaan.
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Oppilasmäärän odotetaan kasvavan vanhusväestöä vähemmän, mutta erityisesti suomenkielisten

oppilaiden prosentuaalinen osuus kasvaa voimakkaasti. Kunnalla on oltava strateginen valmius
kasvuun nyþsissä yksiköissä, mutta myös valmius tutkia uusien ylsiköiden tarvetta. Kehirystä on

sy¡ä pitää silmállä erityisesti Sepänkylän ja Karperön-Singsbyn alueella sekä Helsingbyn-Tuovila¡
alueella, jossa suomenkielisten osuus on suurin.
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6b Terveydenhuolto ja vanhustenhuolto

Grveydenhuoltopalvelujen tarve riippuu kokonaisväestöstä, mutta myös väestörakenteen ja
lääketieteen kehityksestä. Koska väestönkasvun on ajateltu keskittyvän paikkoihin, joissa on jo
valmiiksi terveysasema (paicsi Karperön-Singsbyn alue, joka sijaitsee l¿ihella Sepänkylää), tarpeeseen

pystytään luultavasti vastaamaan nykyisiä toimipisteitä ja mobiilipalveluja kehittämállä. Suunnittelussa
on huomioitava tulevat tilantarpeet.

Vanhustenhuollon tarve riippuu etenkin ikärakenteesre, murra myös läâketieteen kehiryksestä ja
ennaltaehkäisevän työn onnistumisesta. Myös tállä alueella voidaan kasvavaan tarpeeseen vastata

ensisij aisesti kehimämâllä nykyisiä toimipisreitä.

Sekä sairaanhoito että vanhustenhuolto noudattavat tiettyjä avainlukuja. Avainlukujen muutokset,
sa-moin kuin niihin liittyvien valtakunnallisten ohjeawojen mahdollinen muutos, ohjaavat hoidon
kehittämistä.

Kunnalla on oltava strateginen valmius vastata eri palvelumuotojen suureen kasvutarpeeseen

vanhusväestön osuuden kasvaessa.

6c Muut palvelut

Väestönkasvu lisää myös vapaa-aikapalvelujen ja kaupallisten palvelujen tarvetta. Myös näihin pätee

se, että kun kasvu keskitetään tietyille alueille, palveluja voidaan kehittää nyþisen palvelurakenteen
pohjalta.
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Kuvio 10. Mustasaaren palvelut 2012.
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Palvel u t 201 2 kuudessa keskuspaikassa
Koulut ja päiväkodit

Sepänkylä

r daghem

r pãivãkoti

r lågstadium

r alakoulu

I höEstadium

I ylãkoulu

I gymnasium

KarperiFSingsby Koivulahden
hskusta

SulvæTölby

Helsingby-
Tuovila

Raippaluodon
leskusta
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Muut palvelut

Sepänkylä
rtervey¡keskus

I terveysasema

I koti¡airaanhoito

r kotipalvelu

I tehostettu pa lve luasuminen

r palveluasuminen

r ki rjasto/kirja stoa uto

I ruokakauppa

r muut kaupalli¡et palvelut

KarperÞsingsby Koivulahden keskusta

Sulva-[tilby Helsingby-Tuovila

Raippaluodon
keskusta
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7. Kehitystrendit

Strategisen yleiskaavan odotuksena on, että väestönkasvu ja&uu koko kunnassa. Moni haluaa

mieluummin asua maaseudulla, koska kunnanosakeskukset eivät voi tarjota tâllaista asumismuotoa.
Väestö tulee luultavasti kasvamaan myös keskustojen ulkopuolella ja pienemmät þlät sáilyvät ja
kehitryvät elinvoimaisina luontevasti. Strategisessa yleiskaavassa painopiste on hyvinvointitekijöissä,
kuten asuminen ja páìvittäiset palvelut, lasten pdivähoito, koulut, vanhustenhuollon palvelut
ja virkisrysmahdollisuudet, mutta myös elinkeinoelämän edellytykset nousevat esiin. Asukkaat
hyödyntävät suuressa mäârin seutukeskuksen kaupallisia palveluja, mikä on ta¡koituksenmukaista
koko seudulle ja parantaa palvelutarjonnan laatua. Samalla verkkokaupan voimakas kasvu on
aiheuttanut sen, että yhä usea-mman kaupallisen palvelun kauppapaikka siirtyy olohuoneisiin ja on

kaikkien ulottuvilla.

Työpaikan tulee puolestaan sija-ita kohtuullisen l¿ihella kotia, ja yhä useampiin ryötehtäviin kuuluu
mahdollisuus osittaiseen etäryöhön kotoa käsin. Mustasaareen olisi toivottavaa saada enemmän

ryöpaikkoja. lJseimmat suuret työpaikat niin julkisella sektorilla (esimerkiksi sairaala) kuin
teollisuudessa ovat kuitenkin jatkossakin Vaasassa, ja asuinpaikan ja ryöpaikan válillä pendelöidään.
Kahden työssákäyvän taloudessa on vain harvoin niin, että kummankin ryöpaikka sijaitsee lähellä
koda. Siitâkin huolimatta, että alkutuotanto on Mustasaaressa tärkeässä roolissa ja merkittävä
ulonlähde monelle taloudelle, toisella on ainakin osittain muita työtehtäviä.

Seuraavan sivun taulukot on poimittrl Abo Akademin analyysista, ja niistä kay ilmi eri ikäryhmien
odotettu väestönkehitys kunnan osa-alueilla lähimmän 20 vuoden aikana. Eri ikäryhmiä koskevien

trendien perusteella voidaan arvioida, millaisia paineita palvelujen ja asuntojen lisäämiseen kohdistuu.

Asuntoihin pätee yleisesti, että I 000 hengen väestönkasvu edellyttä noin 450:rä asuntoa, sillä
talouden keskimääräinen koko on noin 2,2 henkilöä. Tlastokeskuksen ennusteen mukaan asuntoja
pitäisi siis lisätä vuosittain noin 100 asunnolla tai strategisen yleiskaavan marginaalien mukaan
noin 150 asunnolla. Vastaava arvio voidaan tehdä kunnan osa-alueittain taulukon kokonaismäärien

pohjalta.

Edelleen on huomattava, eträ pa.ineet palvelujen lisäämiseen nuorille ovat va¡sin maltillisia, lukuun
ortamarta Pohjois-Musrasaarta, jossa suomenkielinen väestö kasvaa luultavasti suhteellisesti enemmän.

Suomenkieliset palvelut ovat tállä hetkellä hyvin rajalliset. Nuoremman väestön odotetaan lisääntyvdn

melko voimakkaasti myös Koivulahdessa.

Vanhempi väestö, 65-84-vuotiaat, kasvaa voimakkaasti koko kunnassa, mikä todennäköisesti asettaa

asumismuodoille erityisvaatimuksia. Yhä useampi haluaa asua kunnanosakeskuksen kerrostalossa

lahelle pdveluja ja ehkä viettää kesäkaudella aikaa lähinnä omalla kesämökillä ja muutenkin tehdä
pidempiä matkoja. He haluavat asua huolettomasti asunnossa, joka on toimiva myös silloin, kun ikää
kertyy lisä ja päivittáisten palvelujen halutaan olevan l2ihellä.

85 vuotta täyrtäneiden ikäryhmä, jonka palveluntarve on suurin, kasvaa lähivuosina maltillisesti koko
kunnassa lukuun ottamatta Sepänkylää, jossa ikâryhmä moninkertaistuu ja jossa siksi on varauduttava
erittäin voimakkaasti kasvavaan palveluntarpeeseen.
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2011 2016 2021 2026 2031

Raippaluoto-Björköby

Pohjois-Mustasaari

Koivulahti

Sepänkylä

Etelä- ja ltä-Mustasaari

Sulva

352 '32i1 294o-14 335 344

1 277 1 191 1 162 1 1311 5-64 1 299

569eoe 419 514 56565-84

88 9785+ 99 Ic 103

2 138 2 091Yhteensä 2 126 2 154 2 161

782 8130-1 4 683 734 770

2 8052 007 2 164 2362 2 6161 5-64

563 63665-84 388 456 516

oó 73 81 8985+ 45

4 3433 123 3 417 3 721 4 042Yhteensä

657 732 755 738 750o-14

2 408 2 5831 5-64 2 081 2 122 2238

679 710 66465-84 530 608

115 104 105 14485+ 99

4 1413 367 3 577 3 776 3 961Yhteensä

1 0.19 1 049 1 045 1 036 1 045o-14

4 060 4 2351 5-64 3 491 3 656 3 848

1 388 1 473 1 53465-84 950 1 176

201 271 418 55085+ tco

6 987 7 364Yhteensä s 616 6 082 6 552

428 4360-1 4 415 439 440

1 302 1 362 1 3901 5-64 1 334 1 305

299 359 401 383 37465-84

44 5285+ 42 43 40

2 183 2 217 2 254Yhteensä 2 090 2 146

587 560 552o-14 550 597

1 598 1 711 1 842 1 9591 5-64 1 539

503 50265-84 364 439 485

68 69 8785+ 60 65

3 1002 513 2 699 2 851 2 974Yhteensä
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Yleisen väestönkasvun myötä kasvaa myös kaupallisten pdivittäispdvelujen, erityisesti

páivittäistavarakaupan, lounaspalvelujen ja vastaavien pdvelujen, tarve. Koska päivittäispalvelujen

tarjonta kunnassa on jo varsin kattavaa, ne pystyvät todennäköisesti vastaamaan priorisoiduille
kasvualueille odotettavaan kasvuun. Poikkeuksena ovat Helsingbyn-Tuovilan ja Karperön-Singsbyn

alueer, joilla on t¿lla hetkella heikko tai lähes olematon palvelutarjonta. Päivittäispalvelut täyryy siis

huomioida náiden alueiden suunnittelussa.

Kasvukeskusten läheisyydessä sijaitsevat teollisuusalueet riittävät todennäköisesti tuleville
teollisuuden ryöpaikoille. Erityisesti Tölby-Vikby sekä lentokentän läheiset logistiikka-alueet
ja teollisuuskeskittymä tarjoavat yriryksille ja niiden alihankkijoille laajenemismahdollisuuksia.

Potentiaalisille toimistoryöpaikoille on suunniteltava tiloja kasvualueiden keskuksiin ja erityisesti

Sepánþlään.

Monessa yhteydessä on korostettu helposti saatavilla olevia lfiiliikuntamahdollisuuksien
rarverta. Hyvän terveyden ja elämänlaadun vaaliminen on erityisen tärkeää terveille mutta yhä
ikääntyneemmille elál<eläisille (ikäryhma 65-84). Kunnanosakeskuksia tiivistettäessä tärkeintä on

muistaa kokonaisnäkemys, jotta keskuksesta päásee helposti eri pituisille ulkoilureiteille.

Jokaiseen panostusalueeseen liittyy muutamia erityispiirteitä:
Sepänkylä. Voimakas väestönkasvu ja heikko palvelutarjonta edellyttää pitkäjänteistä
kokonaissuunnittelua, jossa huomioidaan eriryisesti se, missä mäâ¡in alueella tulee olla omat palvelut
ja missä määrin alueen väestö voi käyttää Sepánkylän palveluja. Myös kasvavan suomenkielisen
väesrön suomenkielisten palvelujen tarve on huomioitava.

Karperö-Singsby: Voimakas väestönkasvu ja heikko palvelutarjonta edellyttää pitkäjänteistä

kokonaissuunnittelua, jossa huomioidaa¡ erityisesti se, missä määrin alueella tulee olla omat palvelut
ja missä määrin alueen väestö voi käyttää Sepänþlän palveluja. Myös kasvavan suomenkielisen

väestön suomenkielisten palvelujen terve on huomioitava.

Koivulahden keskusta: Uuden ohikulkutien valmistuessa matka-aika Vaasaan lyhenee, mikä voi
johtaa sekä asunrojen että työpaikkojen kysynnän kasvuun. Alueen kokonaissuunnittelua on silloin
rarpeen käydä läpi.

Sulva-Tölb)/: Työpaikkojen lisääntyminen Vaasassa lentokentän alueella jaltai Mustasaaressa Tölbyn-
Vikbyn tai logistiikkakeskuksen alueella johtaa esuntotarpeen kasvuun l¿hella työpaikkoja erityisesti

siksi, että Vaasa ei voi tarjota asumista alueella.

Helsingby-Tuovila: Alueella on suomenkielinen enemmistö. Asuntojen kysyntä lisääntyy sitä mukaa

kuin lenrokendn läheis)ryreen muodostuu lisää työpaikkoja. Alue on suurelta osin tulvaherkkää, mikä
edellyttää, että kaavoituksessa ja rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota rakennusten sijaintiin.
Työpaikkoj a on pyrittävä li säämäán lo gistiikkakeskuksen yhteyteen.

Raippaluodon keskusta: Abo Akademin analyysin mukaan saaristossa asuvien mäâ¡ân

odotetaan pysyvän verrattain vakaana, joten tämän osa-alueen kehirys poikkeaa muusta kunnasta.

Muurroliikkeesrä saarraa kuitenkin johrua, että seutukeskuksen läheisyys kasvattaa Raippaluodon
keskustaa, kun taas väestö muualla saa¡istossa vähenee.
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