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Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kuntasuunnittelun kurssin 
tavoitteena on perehdyttää maisterivaiheen opiskelijat strategiseen 
yhdyskuntasuunnitteluun todellisessa suunnitteluympäristössä. Koko 
syyslukukauden kestävä opintojakso on 5. vuosikurssin arkkitehtiopis-
kelijoiden ja kolmen maantieteen opiskelijan poikkitieteellinen opin-
tomatka suomalaisen kunnan tulevaisuuden haasteisiin ja maankäytön 
ajankohtaisiin kysymyksiin.  

Lukuvuoden 2018-2019 kuntasuunnittelun kurssin suunnittelukohde 
oli poikkeuksellinen Mustasaaren kunta, tarkemmin Raippaluodon 
sillan ylityksen jälkeen avautuva saaristo. Vaasan kaupungin vaikutuspii-
rissä oleva idyllinen ja rakennemuutoksen kohteena oleva kulttuuriym-
päristö antoi mielenkiintoiset lähtökohdat vuorovaikutteiseen skenaario-
tarkastelulle ja lopullisen synteesin kehittämiselle.  

Opintojakso rakentuu asiantuntijaluennoilla saadusta ajankohtaiskatsa-
uksesta, vuorovaikutteisesta suunnitteluprosessista ja varsinaisen suun-
nitelman laatimisesta. Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan liiton, 
Kuntaliiton, Suomen ympäristökeskuksen, Tampereen kaupunkiseudun, 
kaupan edustajat sekä liikenteen, kunnallistekniikan, maisemasuunnitte-
lun asiantuntijat ja yhdyskuntasuunnittelun oppituolin opettajat pereh-
dyttivät kurssilaiset ajankohtaisiin suunnittelukysymyksiin.  Yhdyskun-
tasuunnittelun erikoiskurssille osallistuvat opiskelijat laativat tutkielman 
kuntasuunnittelun kurssin suunnittelukohteeseen liittyvistä teemoista, 
ja näitä käytettiin kuntasuunnittelun kurssin lähtötietoina. Tutkielmat 
ovat osa tätä julkaisua. 

Todellisen suunnittelutilanteen työstäminen ja kuntalaisten kohtaa-
minen ovat yhdyskuntasuunnittelun opiskelussa ensiarvoisia.  Opin-
tojaksoon sisältyi kolme vierailua suunnittelukohteessa. Mustasaaren 
kunnan yhdyshenkilön, Ari Isosalon avustuksella saariston asukkaista ja 
toimijoista koottu seurantaryhmä auttoi opiskelijat visioimaan saariston 
maankäytön tulevaisuutta. Ensimmäisellä maastokäynnillä syyskuussa 
opiskelijat tekivät alustavat maastoanalyysit ja kuulivat mm. Vistit 
Vaasan sekä kunnan edustajien esityksiä. Ensimmäinen ja toinen koh-
taaminen seurantaryhmän kanssa käynnisti skenaarioiden työstämisen. 
Lokakuun lopulla matkasimme skenaariovaihtoehtojen kanssa saaris-
toon.  Tarpeelliset tarkistukset maastoanalyysiin ja vaihtoehtoihin tehtiin 
ennen kuin ne esiteltiin seurantaryhmän kolmannessa kokouksessa ja 
neljännessä kokouksessa saadun arvokkaan palautteen jälkeen opiskelijat 
olivat valmiita käynnistämään lopullisen vaihtoehdon, synteesisuun-
nitelman työstämisen.  Joulukuussa matkasimme esittelemään loppu-
tuloksen Mustasaaren kehitysjohtaja Mikael Alaviitalan järjestämään 
tilaisuuteen.  ”Luonnollisesti laadukas saaristo” on vastuullinen, moderni 
ja harkittu kehityskuva.   

Mustasaari on pinta-alaltaan laaja kunta kasvavan ja työvoimaomaval-
taisen maakuntakeskuksen, Vaasan vieressä. Kaksikielisyys, merellisyys, 
maankohoaminen sekä ainutlaatuinen maisemarakenteeseen tukeutuva 
kulttuuriympäristö ovat vetovoimatekijöitä, joiden varaan Mustasaaren 
saaristo kehittyy. Väestönkasvun odotetaan kehittyvän positiivisesti, 
mutta saariston maanomistus sekä elinkeinorakenne eivät tue kasvua 
odotetulla tavalla.  Logistisesti hyvä sijainti sekä saariston luonto- ja 
maisema-arvot luovat pohjan uusille elinkeinoille eli vastuulliselle 
matkailulle ja energiaomavaraisuutta tukevan teknologian kehittymi-
selle. Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitos oli työn aikana vireillä ja se oli 
saariston tulevaisuuden kannalta keskeinen tarkasteltava kehitysvaihe.  
Opiskelijat löysivät sekä rohkeita että realistisia keinoja kehittää saa-
ristoa yhteisöllisyyttä ja paikallisten elämänlaatua korostavalla tavalla. 
Näitä tuloksia voidaan soveltaa useassa vastaavassa tilanteessa olevassa 
suomalaissa kunnassa. 

Kiitämme Mustasaaren kuntaa ja erityisesti kehitysjohtaja Mikael 
Alaviitalaa hyvästä tuesta ja aidosta kiinnostuksesta opintojaksoamme 
kohtaan. Kiitämme erityisesti Ari Isosaloa järjestelyistä sekä seuranta-
ryhmää paneutumisesta opiskelijoiden esittämiin teemoihin.  Olimme 
etuoikeutettuja saadessamme yöpyä Merenkurkun majatalossa.  Kiitok-
set opiskelijat Anni, Hertta, Olli, Janne, Hanna, Maija, Miia, Juulia, 
Mikko ja Riina. Kiitokset myös yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin 
suorittaneille.  

 

Professori Tarja Outila 

Tutkijatohtori Leena Soudunsaari 
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Mustasaari ja kylät lyhyesti 

Mustasaaren kunta perustettiin Björköbyn, Mustasaaren, Koivulahden, 
Raippaluodon ja Sulvan kunnat yhdistävällä vapaaehtoisella kuntainlii-
toksella vuonna 1973. Nykyinen Mustasaari on osa Pohjanmaan maa-
kuntaa, ja sen ympäröiviä kuntia ovat Mustasaaren kunnan keskiöön 
jäävä Vaasa, kaakkoon rajautuva Laihia, lounaassa sijaitseva Maalahti 
sekä pohjoispuolen Vöyri. Mustasaaren pinta-ala on noin 3 606 km², jos-
ta maapinta-alaa on 847 km² ja vesipinta-alaa 2 759 km². Musta saaren 
nykyinen asukasmäärä on noin 19 300, joista 69 prosenttia puhuu 
äidinkielenään ruotsia ja 29 prosenttia suomea.

Mustasaaren kunnan virallinen historia voidaan nähdä alkaneeksi 
vuodesta 1348, jolloin pitäjän nimi mainitaan ensimmäisen kerran vi-
rallisessa tekstissä. Kunnan tämänhetkistä tilannetta voidaan tarkastella 
osana mielenkiintoista murrosvaihetta – perinteisestä maaseutu- ja saa-
ristopitäjästä on tullut myös nykyaikainen asuinkunta ja korkeatasoinen 
palvelukunta. Kunnan kyläyhteisöt ovat yhä elinvoimaisia samalla kun 
useimpiin kunnanosiin muuttaa uusia asukkaita.

Raippaluoto (Replot)

Ennen Mustasaaren yhdistävää kuntaliitosta, Raippaluoto ja Björkö 
muodostivat Mustasaaren kunnan I:sen osa-alueen. Raippaluotoon 
kuuluivat tuolloin Raippaluodon kirkonkylä, kylät Norra Vallgrund ja 
Södra Vallgrund, Brändövik, Söderudden sekä Panike. Björkö erotettiin 
vuonna 1932 Raippaluodon ja Björköbyn kunnista, mutta Björköby on 
kuitenkin historiallisesti merkittävästi sidottu Raippaluotoon 1800-lu-
vun lopulla aloitetun kuntien jaon kautta. 

Vakinaisia asukkaita oli vuonna 1558 (Björkö mukaan lukien) vain 
noin 270. Tasaisen kasvun myötä vuonna 1995 asukkaita oli kuitenkin 
jo 2043 ja vuonna 2015 noin 2115. Paikallisista muinaisjäännöksistä 
voidaan päätellä Raippaluodon ensimmäisten vakituisten asukkaiden 
muuttaneen seudulle noin 900-1000 lukujen vaihteessa. Raippaluodon 
alueen asukkaat ovat pääasiassa olleet aina ruotsinkielisiä, vaikkakin 
toisinaan on esiintynyt myös suomalaisia nimiä. Ruotsinkielisyydestä 
kertovat myös alueen maantieteelliset nimet, kuten monien peltojen, 
niittyjen, saarien ja vesiteiden nimet.

Elinkeinoista kalastus oli kunnan alkuaikoina merkittävin elinkeino, 
jolla on vankka jalansija myös nykypäivänä. Viljelmien vähitellen ke-
hittyessä maataloudesta tuli ensisijainen tulonlähde aina 1900-luvulle 
saakka, kunnes maatalous alkoi väistyä muun teollisuuden ja ammatti- ja 
korkeakoulutettujen ammattien tieltä.

Norra Vallgrund ja Södra Vallgrund

Norra -ja Södra Vallgrund sijaitsevat Mustasaaren saariston lounaisosan 
rannikolla, noin kymmenen kilometrin päässä Raippaluodosta. Molem-
missa kylissä on asukkaita noin 350. Norra Vallgrundin eli pohjoisen 
Vallgrundin ja Södra Vallgrundin (eteläinen Vallgrund) kylien välillä ei 
ole selkeää rajaa, vaan kylien välillä jatkuu tasainen asutuksen keskittymä. 
Norra -ja Södra Vallgrundien kylissä toimivat kuitenkin omat kyläyhdis-
tykset, nuorisoseurat ja satamat. Kylien välillä tehdään kuitenkin yhteis-
työtä esimerkiksi koulutuksen osalta. Norra Vallgrundin kylässä on yli 30 
oppilaan ala-aste ja päiväkoti, jotka palvelevat myös Södra Vallgrundin 
asukkaita. Södra Vallgrundissa sijaitsee Vallgrundin merivartioasema.

Björkö (Björköby)

Björköby toimi itsenäisenä kuntana vuodet 1932-1973 ennen Musta-
saaren 1973 kuntaliitosta. Björkön kylämaisema kuuluu yhteen Mu-
seoviraston kokoamista valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista 
kulttuuriympäristöistä. Björkön kylässä on selvästi nähtävillä maannou-
semarannikolle tyypillinen viljelymaisema ja kylärakenne, jossa asutus 
on syntynyt jääkauden aikana syntyneille moreeniharjanteille ja pellot 
niiden välisiin mataliin ja kapeisiin painanteisiin.

Björköbyn saari on kehittynyt verrattain myöhään läntisen sijaintinsa ja 
maankohoamisen vuoksi. Ensimmäiset kivet nousivat vedestä näkyviin 
alueella 500-600-luvuilla, ja perimätiedon mukaan ensimmäinen asutus 
olisi kehittynyt alueelle 1100-luvun lopulla tai 1200-luvun alussa. Björ-
kön saarella oli 1500-luvun alussa vain kolme taloa, ja 1549 asuintalo-
jen määrä oli 12. Vielä ennen vuoden 1973 Mustasaaren kuntaliitosta, 
Björkön kunnassa eli ympärivuosittaisesti asukkaita vain Björkön pääsaa-
rella. Muutoin saaristo oli täynnä pelkästään kesäkäyttöön tarkoitettuja 
asuntoja.

Ensimmäiset pysyvät asukkaat harjoittivat pääasiassa hylkeenpyyntöä ja 
kalastusta, ja pääasiassa alueen saaret toimivat vain väliaikaisina levähdys 
– ja yöpymispaikkoina. Myöhemmin 1700-luvun tienoilla maankoho-
amisen myötä ja kylän asukasluvun yhä kasvaessa maanviljelystä tuli yksi 
tärkeä elinkeino lisää. Maa-alueiden laajetessa 1900-luvulla maatalous 
ja kalastus olivatkin yhä tärkeimpiä tulolähteitä seudulla. 1900-luvun 
alusta alkaen teollisuus sai myös vankan jalansijan alueella, kun kalas-
tusvälineisiin erikoistunut tehdas ”Ab Anders Ohls’in Kalastusvälineteh-
das” avattiin alueella. Tehtaan koneita ja kalastusvälineitä myytiin niin 
Suomeen kuin ulkomaille. Toiseksi merkittävimmäksi työllistäjäksi nousi 
Björkö Telnfabrik-Björkön Paulatehdas, joka perustettin 1956. 

Historialliset vaiheet

Esihistorialliset aikakaudet (1500/1300-500e.
aa. – 1150 j.aa.)

Kivikaudella Mustasaari oli maankohoamisesta johtuen vielä täysin ve-
den pinnan alapuolista aluetta. Ensimmäiset manneralueet nousivat me-
renpinnan yläpuolelle pääosin rautakaudella ja sen jälkeen.  Mustasaaren 
varhaisin tunnettu asutusalue onkin varhaismetallikaudelta (n.1500eaa. 
– 50 jaa.) peräisin oleva Sulvan alue. Mustasaaren muinaisjäännöksistä 
merkittävin osa on historialliselta ajalta. Näitä tyypillisiä muinaisjään-
nöksiä ovat esimerkiksi erilaiset pyyntiin rakennetut kivirakenteet, asu-
muksien pohjat, suojaisat väijypaikat, veneenvetopaikat sekä säilytyskuo-
pat. Löytyneitä aikaisia rakennelmia ovat myös esimerkiksi jatulintarhat, 
kompassiruusut ja pookikiveykset ja muut maamerkkien tukikiveykset.

Seudun asuttaminen (1200-1399)

Itäisen Merenkurkun saariston pysyvän asumisen katsotaan alkaneeksi 
1200-luvun alussa ympäröiviltä mantereilta saapuvien uudisasukkaiden 
saapuessa saaristoseudulle. Kiistanalaiseksi on jäänyt mistä tarkalleen 
uudisasukkaat saapuivat, mutta teorioita on ehdotettu niin Suomen 
puolelta saapuneiden kalastajien kuin Tukholman saksalaisten porvarien 

Mustasaari: saariston kylien kehityshistoriallinen selvitys
Riina Heikkinen
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Raippaluodon silta

Raippaluodon kirkko

Raippaluodon nuorisoseurantalo
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puolesta.  Aikakauden aikaisia asumuksia ei ole juurikaan säilynyt ny-
kypäivään asti – varhaisemman asutuksen jälkiä ei ole löytynyt muualta 
kuin nykyisen Riimalan kylän alueelta. Pääasiassa alueet autioituvat 
jossain välissä esihistoriallista aikaa, ja alueet asutettiin uudelleen vasta 
vuoden 1600 tienoilla.

Tiedetään että uudisasukkaiden asettuessa saaristoseudulle 1200-luvulla, 
he valitsivat ennen kaikkea asuinpaikan, jollaista myös rautakauden vil-
jelijät olivat suosineet. He hakeutuivat siten matalille rannikoille, joilla 
kasvoi maankohoamisen vuoksi laajoja rantaniittyjä, mikä mahdollisti 
viljan niittämisen. Lehtipuiden levitessä ne pidettiin kurissa ja näin 
luotiin lehtoniittyjä. Lisäksi syksyn nousuvedet eivät ulottuneet niityn 
yläosiin, jotka voitiin muokata pelloiksi.  1200-1300 –lukujen pääasi-
allinen elinkeino oli kuitenkin kalastus, jonka lisäksi harjoitettiin myös 
kotieläinten hoitoa, joka oli aluksi peltoviljelyä tärkeämpää.

1300 – luvun loppupuolelle tultaessa peltopinta-alaa oli vielä erittäin 
vähän, jonka vuoksi talvirehun hankkiminen karjalle oli vaikeaa. Re-
hunsaantivaikeuksista huolimatta, ja asukasluvun jatkuvasti noustessa 
alueelle päätettiin kuitenkin rakentaa uusia pysyviä rakennelmia kuten 
Mustasaaren kirkko. Mustasaaren linnan (Korsholms Slott) rakentami-
nen aloitettiin 1370 – luvulla nykyisen vanhan Vaasan alueelle. Linnan 
rakennuspaikka valikoitui ennen kaikkea taloudellisin perustein lähelle 
nykyisen Mustasaaren kirkkoa, jonka lähialue toimi myös keskeisenä 
kauppapaikkana sijaiten usean tärkeän kappareitin risteyksessä. Mus-
tasaaren linna hallitsi vuosisatojen ajan koko Pohjanmaata sekä myös 
nykyistä Västerbottenin lääniä Ruotsissa. 

1350 – luvun jälkeen muuttovirta Ruotsista Suomen rannikkoalueille 
pysähtyi ruttoepidemian ja tästä aiheutuneen työvoimapulan vuoksi. 
Mustasaareen mustasurma ei kuitenkaan koskaan rantautunut mahdol-
lisesti alueen haastavien sääolosuhteiden vuoksi.

Kasvun aikaa (1400-1570)

1400 – luvulle tultaessa uudisasuttaminen tyyntyi, muttei pysähtynyt. 
1400 -1500 – lukujen taite oli mustasaarelaisille pääosin hyvää aikaa. 
Alueen asukkaat raivasivat uusia peltoja, ja hylkeen–ja kalanpyyntiin riit-
ti työvoimaa. Ruotsin Kruunulle maksettava yhteisvero pysyi vuosikym-
meniä muuttumattomana, joten yksittäinen talonpoika ylti riittävään 
toimeentuloon yhä vähemmällä uurastuksella.

Tiloja ja peltoja rakennettiin lisää johtuen väestön kasvusta ja alkupe-
räistilojen jakamisesta naapureiden tilojen kesken. Saariston alueen han-
kalien sääolosuhteiden vuoksi verotuloja oli haastavaa kasata tarpeeksi 
pelloilta hylkeenpyynnin ja kevätkalastuksen lisäksi. Täten rannikko-
talonpojat keksivät aloittaa hiljalleen myös itsenäisen kaupankäynnin 
purjehtien etelään kuljettaen esimerkiksi traania, voita, silakkaa tai hau-
kea hankkiakseen lisää viljaa ja suolaa. Aikakauden asiakirjojen mukaan 
kaupankäynti oli usein laitonta ja varkauksiltakaan ei vältytty, vaikkakin 
useat mustasaarelaistalonpojat menestyivät hyvin Tukholman reissuillaan 
tehden vaikuttavia pysyviä kauppasuhteita.

Säilyneitä lähteitä Mustasaaren kehityksen kulusta on niukalti 1500- lu-
vun puoliväliin saakka, kunnes Kustaa Vaasa toteutti täydellisen verouu-
distuksen 1500 – luvun alkupuolella. Vuodesta 1539 vuoteen 1557 verot 
kolminkertaistuivat alle 20-vuodessa. Toisaalta myös veronmaksajien 
määrä kasvoi lähes samaa tahtia, jolloin kaiken kaikkiaan veron määrä 
taloutta kohti noin kaksinkertaistui. Kruunun perustelu verouudistuk-
sille oli ennen kaikkea peltopinta-alan kolmin- tai nelinkertaistuminen 
uudisviljelyn myötä 1400 – luvulla.

1550- ja 1560 – luvuilla sadot menestyivät erittäin hyvin. Korsholman 
kuninkaankartanossa saatiin ajanjaksolla satoa kahdeksankertaisesti 

ja ennätyksellisesti jopa yksitoistakertaisesti kylvöön verrattuna, kun 
normaalisato menestyi yleensä kolmin – tai viisinkertaisesti kylvöön 
verrattuna. Tärkein viljelykasvi oli ohra, jonka ohella viljeltiin ruista ja 
kasvatettiin hernettä, naurista, kaalia, humalaa sekä hamppua. Ainoas-
taan suuria peltoja viljelleet olivat omavaraisia. Monesti sadosta riitti 
elättämään noin kaksi henkilöä kylvöviljan erottamisen jälkeen, loput 
ostettiin itse.

Vuoden 1527 verouudistuksen jälkeen kruunulle perittäviin kirkollisve-
roihin lisättiin myös karjavero. Alun perin tämä tarkoitti vasikkakymme-
nyksiä, mutta koska harva talonpoika omisti kymmentä maitolehmää, 
se korvattiin verolla, joka maksettiin voilla. Karjakannan muutoksia 
voidaan seurata vuodesta 1540 eteenpäin, jolloin talonpojilla oli nave-
toissaan keskimäärin neljä lehmää. 1560 – luvulle tultaessa lypsylehmien 
keskimäärä oli noussut jo 6,3:een.

Hyvistä satovuosista huolimatta elannon turvasi, maantieteellisestä si-
jainnin ansiosta, kuitenkin pääasiassa kalastus. Verouudistusten myötä 
Kusta Vaasa antoi Korsholmin voudille käskyn ryhtyä valvomaan ja 
verottamaan myös kalansaaliita. Sisäsaaristossa pyydetystä kalasta tärkein 
oli hauki, jonka lisäksi pyydettiin lahnaa, säyniä, siikaa, ahventa, särkiä 
ja norssia. Ulkosaariston tärkein pyyntikala oli silakka, josta suurin osa 
vietiin Tukholmaan suolattuna, ja osa kuivattiin. Hylkeenpyynti piti 
myös Merenkurkun alueella sijansa, mutta ehtyvien hyljekantojen myötä 
pyynnin jatkuminen johtui ennen kaikkea perinteestä kuin kannatta-
vuudesta.

1500 – luvulle tultaessa Mustasaari oli ennen kaikkea talonpoikaisyhtei-
sö. Yhteisössä oli myös pieni maaton ryhmä, joita kutsuttiin itsellisiksi. 
Itsellisillä oli talonpoikaiskylissä yleensä oikeus hyödyntää yhteismaata 
ja todennäköisesti he osallistuivat talonpojille aina tarvittaessa kiirea-
pulaisina. Renkejä ja piikoja mainitaan talouksien kuvauksissa erittäin 
harvoin. Kun vuonna 1569 päätettiin alkaa verottaa myös itsellisiä, koko 
Korsholman voutikunnassa (Mustasaari, Kyrö ja Vöyri) oli yhteensä 13 
itsellistä asukasta.

Vilkkaiden satovuosien ohessa ja Kustaa Vaasan Venäjän sodan (1555-
57) myötä perustettiin eri puolella Suomea ns. kuninkaankartanoita eli 
latokartanoita, joiden tuli toimittaa armeijalle tarvikkeita. Koska kunin-
kaankartanot katsottiin hyväksi sijoittaa kruunun voutitilojen lähelle, 
tätä varten etsittiin sopivaa maata. Mustasaaressa tästä esimerkkinä on 
Kappelinmäen lähellä sijaitseva kirkkoherran virkatalo. 1500 – luvun 
tilatontit olivat pääasiassa niissä paikoissa, joissa ne ovat 1700 – luvun 
kartoissa. Asuintaloista tiedetään hyvin vähän, mutta voidaan päätellä, 
että talot olivat pääasiassa harmaita, salvottuja rakennuksia, ja niissä oli 
useimmin jo liesi ja savuhormi.

Kriisien aikaa (1570-1675)

1500 –luvun loppupuolta varjosti viilenevä epäsuotuisa sää, ”pieni 
jääkausi”, kauppatulojen vähentyminen sekä monien ja pitkien sotien 
raskauttama verotaakka. Vielä 1560 – luvulla Mustasaaressa saatiin hyviä 
satotuloksia, mutta vuoden 1568 tienoilla tilanne heikkeni merkittävästi, 
ja 1570 oli jo paha katovuosi. Suurin viljakato on kirjattu sattuneen 
vuonna 1601, jolloin halla vaurioitti keskenkasvuista viljaa niin, että 
koko vuosi verotti lopulta vielä satoja vuosia eteenpäin. Kehnon sään 
vuosina myös heinäsadot pienenivät, joka pakotti talonpojat vähentä-
mään karjaa. Lopulta karjanpuute aiheutti myös lannan puutetta.

Viilenevän ajanjakson merkittävimmäksi avuksi nousi kauppavaihto, 
jonka avulla pystyttiin tyydyttämään pahin viljan ja suolan tarve. Tämä 
tarkoitti sitä, että ostettavien ja myytävien tavaroiden – mustasaarelaisille 
lähinnä kala ja voi – hintasuhde oli ratkaiseva seudun hyvinvoinnille. 
Tästä aiheutuen silakan ja nahkojen hinta laski suhteessa viljan ja suolan 
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hintaan. Mustasaarelaisten silakan vienti putosi noin kahdella kolmas-
osalla, minkä myötä ulkosaariston kalastusta ei enää harjoitettu yhtä 
laajalti kuin aiemmin. Päivittäisessä Mustasaarelaisten ravinnossa leipää 
ja puuroa alettiin korvata pitkälti silakalla ja kalakeitoilla.

Ruotsissa vaikuttivat lähes tauotta sodat vuosina 1601-1675, jolloin 
Ruotsista, suurilta osin sen Euroopan mittakaavassa tehokkaan hallin-
tojärjestelmän ansiosta, tuli poliittinen ja sotilaallinen suurvalta. Laa-
jenevat alueet ja epävakaammat olot asettivat paineita hallintoalueiden 
organisointiin. Paikallishallinnon perusajatukseksi kehkeytyi, että hal-
lintoalueiden tulisi olla samat kuin kirkollisten alueiden ja että jokainen 
pitäjä muodostaisi oman käräjäkuntansa.

Kuninkaan komissio pohti myös Pohjanmaan hallinnon tehostamista. 
Ratkaisuksi luotiin uusia pitäjiä, sillä Pohjanmaan hallinnollinen ja kir-
kollinen jakonaisuus olivat vielä peräisin Keski-ajalta, jolloin suosittiin 
vaikeasti hallittavia laajempia alueita. Mustasaaren kunnan kannalta 
uudistukset merkitsivät pitäjien pienenemistä. Ympäröiviä pitäjiä lii-
tettiin toisiinsa ja osa kylistä erotettiin toisistaan itsenäisiksi. Vuonna 
1606 pitäjäuudistuksen myötä perustettiin Mustasaaren kaupunki, joka 
muodostui 33 kylästä, ja josta sittemmin erottui myös Vaasan kaupunki.

Kasvua ja katastrofeja (1676-1721)

Vuosina 1674-76 vallalla olleiden kato- ja nälkävuosien jälkeen Pohjan-
maalla elettiin kahden vuosikymmenen ajan hyvin rauhallista ja vakaata 
aikakautta. Pitkät sotavuodet olivat takanapäin ja työvoimatilanne oli 
hyvä. Hyvään kasvuvauhtiin takapakkia tuli vasta 1690-luvun lopun 
huonoilla satovuosilla. Apua huonoon viljatilanteeseen ja nälänhätään 
haettiin muista valtakunnan osista Tukholmasta ja sisämaasta.  1697 
Pohjanmaan valtiopäivillä puhuttiin jo nälkäkatastrofista.

Talonpoikien velkaantuessa huonojen satovuosien ja kuolleisuuden 
lisääntyessä, maanomistukset siirtyivät suurenevin osin kruunun omis-
tukseen. 1720-luvulle tultaessa kruunu omisti viljelymaasta jo yli 30%. 
Tästä huolimatta verotalonpoikien osuus Mustasaaressa ja Maalahdessa 
oli suurempi kuin lähes koko muussa Suomessa, sillä Pohjanmaanläänis-
sä kruunu omisti tiloista 52% ja Turun ja Porin läänissä jopa 89%. Ero 
selittyy suurilta osin sillä, että rannikon talonpojat pystyivät maksamaan 
veronsa mereen liittyvien sivuelinkeinojensa ansiosta. 

Pitkän satavuotisen rauhanjakson jälkeen syttyi lähialueelle suuri Pohjan 
sota vuonna 1700. Aluksi sota ei juurikaan koskettanut Pohjanmaan ran-
nikkoseutuja, sillä kun Ruotsin laivaston päätukikohta siirrettiin Karls-
kronaan, venemiespitäjät, joukossa Mustasaari ja Maalahti, vapautettiin 
miehistön otosta. Sodan taakat olivat mustasaarelaisille aluksi lähinnä 
taloudellisia. Lopulta vuonna 1714 venäläisten olivat edenneet Pohjan-
maan rannikoille saakka ja hyökkäsivät myös Mustasaareen. Taistelun 
jälkeen venäläisjoukot levittäytyivät seudulle, josta ryöstettiin kaikki 
hevoset ja elintarvikkeet. Monia siviilejä pahoinpideltiin ja asukkaat ha-
keutuivat metsiin tai saaristoon. Osa lähti pakolaiseksi nykyisen Ruotsin 
puolelle. Venäläisten miehitystä jatkui aina vuoden 1721 rauhanjulistuk-
seen, mutta vastoinkäymisiä sattui miehityksen lähtiessä – vetäytyessään 
venäläiset veivät mennessään useita lapsia ja nuoria, tietojen mukaan 
yhteensä noin 250. Osa mustasaarelaisista oli myös värvätty Venäjän 
armeijan palvelukseen.

Uudistusten aikaa (1722-1870)

Ruotsi ja Venäjä solmivat rauhan elokuussa 1721, jonka jälkeen aluetta 
alettiin taas ehostaa, sillä sotavuosien jäljiltä valtaosa pelloista oli kesan-
nolla tai vajanaisessa käytössä, niityt olivat monin paikoin metsittyneitä, 
ja talot olivat joko poltettu tai rapistunet. Myös karjasta oli paha pula. 
Koska venäläiset olivat polttaneet kauppalaivastosta suuren osan keväällä 

1714, kaupantekoon oli vähän mahdollisuuksia. Elpymisen kannalta 
oleellisinta olivat kuitenkin taas hyvät sadot, epäsuotuisan sään jatku-
misesta huolimatta. 

Viranomaisten suhtautuminen talonpoikaispurjehdukseen oli ollut em-
pivä koko 1600 – luvun. Vuonna 1696 purjehdusoikeus oli myönnetty 
ainoastaan ”todellisille saaristokylille”, mutta määräyksen tulkinnasta 
oli epäselvyyttä. Syksyllä 1707 Vaasassa pidetyn maaherran johtaman 
kokouksen myötä, useimmille Merenkurkun saaristolaiskylille myönnet-
tiin viimein purjehdusoikeudet. Näihin lukeutuivat myös muun muassa 
Sundom, Böle, Gerby, Vallgrund, Raippaluoto ja Björkö. Koivulahden, 
Sulvan ja Riimalan kylät eivät oikeutta vielä saaneet. Porvarit valittivat 
kuitenkin asiasta ja päätös peruttiin jo kaksi vuotta myöhemmin. Tuol-
loin ainoastaan Raippaluodon, Vallgundin, Björkön ja Jungsundin kyliä 
pidettiin todellisina saaristokylinä. Samalla kiellettiin hylkeenrasvan 
talonpoikaiskauppa. Purjehdusoikeuksien myöntämisen myötä laivan-
rakennus ja metsätalouden harjoittaminen alkoivat houkutella saariston 
asukkaita enemmissä määrin.

Ajanjaksolla rakennettiin paljon uusia yleisen käytön rakennuksia. Johan 
Elfströmin suunnittelema Raippaluodon kirkko rakentui vuonna 1781 
ja Björköbyn kirkko valmistui vuonna 1859. Vuonna 1866 annettiin 
myös keisarillinen asetus ylemmistä kansakouluista, joiden perustaminen 
johti myös kirjastotoiminnan syntymiseen ja kehittymiseen alueella.

Nykyajan alku (1870-1920)

1800-luvun lopulla siirtolaisuus alueelta kasvoi syntyvyyden ohi siinä 
määrin että väestö pieneni alueella merkittävästi. Siirtolaisten suurin 
motiivi oli Etelä-Suomen ja Ruotsin puoleisten alueiden parempi työ-
tarjonta ja palkkataso – erityisesti sikäläiset rautaruukit ja kasvava saha-
teollisuus houkuttelivat muuttajia Mustasaaren alueelta. Tuohon aikaan 
puhuttiin myös niin kutsutuista talvehtijoista, jotka olivat pääasiassa 
talvisaikaan Ruotsiin matkaavia työvaeltajia. Vilkas poismuutto muutti 
huomattavasti kylien ulkonäköä. Laajat rakennusryppäät katosivat ja 
syrjäseuduille rakennettiin uusia tiloja. 1860-luvulla vanha Mustasaari 
olikin kutistunut alueeksi, joka vuonna 1921 sai viralliseksi ruotsinkie-
liseksi nimekseen Korsholm.

1870-luvulla työmuuttoihin astui mukaan myös Atlantin takainen Ame-
rikka, joka houkutteli myös mustasaarelaisia, erityisesti velkaantuneita 
ja työläisiä, kasvavalla teollisuudellaan. Tarkoituksena oli useimmiten 
velkataakkojen helpotus ja takaisinpaluu kotiseuduille – useimmiten 
talonpojat myös palasivat - laskujen mukaan noin joka kolmas Ameri-
kan-siirtolainen palasi kotimaahan.

Elinkeinoista maanviljelyllä oli yhä vankin asema seudulla. Talous oli 
edelleen hyvin maatalouspainotteista. Maatalouden sivussa harjoitettiin 
Pohjanmaalaisittain tyypillisesti monia erilaisia sivuelinkeinoja kuten 
kalastusta, käsitöitä, kirvesmiehentöitä, veneenrakennusta ja ajuritoi-
mintaa kuten talvisin rekimatkoja. Kalastuselinkeinon kehittämiseksi 
myönnettiin virallista tukea vuodesta 1908, joka vauhditti erilaisten 
nykyaikaisempien kalastusvälineiden kehitystä kuten tehdastekoiset 
verkot. Ennen ensimmäistä maailmansotaa tehtiinkin myös ensimmäiset 
kalanviljelykokeilut suljetuissa vesissä.

Maanviljelyn asemaa korosti yhä kehittyvä rautateollisuus ja niittyvil-
jelyyn kehitetyt uudet keksinnöt kuten kääntöaura sekä suotuisammat 
lämmenneet sääolosuhteet. Suotuisampien kesien ansiosta myös kauran 
ja vehnän viljely yleistyi. Nautakarjan ja hevosten määrän lisääntyessä 
sekä maatalouden koneistuessa meijerituotanto kehittyi ja vilkastui - en-
simmäinen seudun virallinen meijeriyhtiö Ab Vasa mjölkcentral aloitti 
toimintansa vuonna 1914. Muita merkittäviä elinkeinoon vaikuttavia 
uudistuksia olivat muun muassa ensimmäisten osuuskauppojen ja pank-
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kien perustamiset. Teollistumista vauhdittavat keksinnöt kuten sähkö-
valo saatiin käyttöön 1913, kun aiemmin valoa sytytettiin teräksellä ja 
piikivellä sekä taulalla rikkomalla päreitä ja talokynttilöitä.

Suomen itsenäistymisen jälkeinen aika 
(1920-1950)

Vuoden 1920 jälkeen väestönkasvu oli laantunut. Koko alueelta on 
kirjattu vuodessa 20 syntynyttä 1000 asukasta kohti; 50 vuotta aiemmin 
määrä oli ollut 35-40. Muuttoliikkeen osalta Koivulahteen ja Sulvaan 
muutti jotensakin yhtä monta asukasta kuin sieltä muutti pois, kun taas 
Raippaluodossa poismuutto oli vilkkaampaa. Mustasaari oli vuoteen 
1935 muuttovoittoinen kunta. Tuona vuonna Vaasaan liitettiin 1066 
asukkaan ns. esikaupunkialue. Väestömäärää laannutti myös osin Talvi-
sota 1939-40 ja Jatkosota 1941-45, jotka verottivat kuntalaisia. Sodissa 
kaatui yhteensä 139 mustasaarelaista, joista raippaluotolaisia oli yhteensä 
52 ja Björköbyläisiä 11. 

Toisen maailmansodan loppuun asti pääosa Mustasaaren seudun elin-
keinosta koostui vielä maaseutuelinkeinosta, mutta 1930-luvulle tul-
taessa Mustasaaressa oli myös kasvava esikaupunkiväestö, joka koostui 
teollisuusväestöstä sekä kaupan ja muiden palveluelinkeinojen parissa 
toimivista. Vuoden 1935 aluesiirto kuitenkin jarrutti tätä kehitystä mer-
kittävästi. Pienviljelijän elanto perustui pääasiassa karjanhoitoon ja eri-
tyisesti maidontuotantoon. Mustasaaressa on kirjattu 4221 lypsylehmää, 
joista 975 oli Raippaluodossa. Lampaanhoidolla oli taloudellista mer-
kitystä ainoastaan Raippaluodossa ja luoto-Björköbyssä, jossa pidettiin 
jopa 3500 lammasta. Ammattikalastusta harjoitettiin myös pääasiassa 
Raippaluodossa ja Björköbyssä, mutta myös Sundomin ja Koivulahden 
rantakylissä. Tärkeintä oli silakan ja siian pyynti ulkosaaristossa. Pyyn-
tivälineiden kehittyminen paransi aluksi kalastuksen kannattavuutta, 
mutta ajan oloon se vähensi kalakantaa, minkä vuoksi joitakin vesiä 
alettiin rauhoittaa.

Vuonna 1945 annettiin laki rakentamisesta maaseudulla, jonka mukaan 
valtio huolehti maalaiskuntien rakentamisen ohjauksesta. Maalaiskun-
tiin oli perustettava rakennuslautakunta, jonka ensisijainen tehtävä oli 
pystyttää ja huolehtia kunnallisista rakennuksista ja vasta toissijaisesti 
neuvoa ja opastaa yksityisiä rakentajia. Maaseudusta oli tehtävä houkut-
televa muillekin kuin maataloudesta elantonsa saaville. Samalla erityi-
sesti 1960-luvulle tultaessa vaatimukset asumisoloja kohtaan kasvoivat; 
keittiöt koneistuivat, kylpyhuoneet nykyaikaistuivat ja vesijohtojen ja 
viemäriputkien asentaminen lisäsivät veden tarvetta. Vanhat kaivot eivät 
enää riittäneet, joten vesihuollosta alkoi muodostua kaavoituksen ja 
rakentamisen perusta.

1950-luvun vakaat olot tekivät kansakoulujen fyysisten toimintaedelly-
tysten parantamisen mahdolliseksi. Koulujen toimintaa keskitettiin ja 
tehostettiin, esimerkiksi Björköbyn ala- ja yläkoulu yhdistettiin vuonna 
1949. Norra- ja Södra Valgrundin koulujen yhdistämisestä keskusteltiin 
kiivaasti mutta tuloksetta 1990-luvulle.

Raippaluodon kunnan tuolloinen toiseksi suurin kylä Björkö nimet-
tiin omaksi kunnakseen Björköbyksi vuonna 1931. Nimi Björköby 
muunnettiin, koska Karjalan kannaksella oli jo kunta, Koivisto, jonka 
ruotsinkielinen nimi oli Björkö. Päätöksessä Panike siirrettiin Raippa-
luotoon myöhästyneen anomuksen toimituksen vuoksi. Panike liitettiin 
Björköbyhyn 1948. Björköbyn uudessa kunnassa oli tuolloin noin 700 
asukasta.

Nykyaika (1950-2000-)

Keskustelua mahdollisesta kuntaliitoksesta Mustasaaren nykyisten kylien 
ja Vaasan välillä oli käyty läpi jo pitkään. Sodan jälkeen kuntien asema oli 

muuttunut huomattavasti. Niiden tehtävät olivat lisääntyneet ja samalla 
kuntalaisten odotukset kuntaansa kohtaan kasvaneet. Kunnallishallinto 
oli kuitenkin pysynyt melko muuttumattomana perustamisesta 1860-lu-
vulta lähtien. Kun 1960-luvun alusta maalaiskuntien väestömäärä alkoi 
laskea ja väestöennusteet näyttivät synkiltä, valtioneuvosto asetti komi-
tean selvittämään pienien kuntien edellytyksiä selvitä uusista vaatimuk-
sista. Komitea esitti 1965 valmistuneessa mietinnöissään, että kunnissa 
pitäisi olla vähintään 4000 asukasta ja että kuntien pitäisi muodostaa 
yhdessä vähintään 8000 asukkaan kuntaryhmittymiä.

Valtiopäivät hyväksyivät 1967 lain toimenpiteistä kuntajaon uudista-
miseksi ja kuntien kehittämiseksi. Laki edellytti läänikohtaisen suun-
nitelman tekoa kuntien yhdistämiseksi sekä kieliolojen käsittelemistä. 
Kuntia yhdistettäessä tuli pyrkiä yksikielisiin kuntiin, jossa kielellinen 
vähemmistö olisi mahdollisimman pieni. Väkilukutavoitteeksi asetettiin 
8000 henkeä. Seutukaavaliitto esitti kaksi vaihtoehtoa: joko Mustasaari, 
Koivulahti, Raippaluoto, Björköby ja Sulva liitettäisiin Vaasaan tai Vaasa 
jäisi liitoksen ulkopuolelle, mutta saisi lisäalueita, joita se oli ilmoittanut 
tarvitsevansa. Vaasa ja Mustasaari perustivat 1967 yhteistyötoimikunnan 
kuntajaon mahdollisuuden selvittämiseksi. Täydellisellä kuntaliitoksella 
oli kannattajansa Vaasassa, mutta katsottiin kuitenkin, että Vaasa kaipasi 
ensisijaisesti lisämaata pääasiassa vain pienteollisuuden käyttöön.

Uusi kuntaliitos hyväksyttiin Mustasaaren, Raippaluodon ja Björkö-
byn valtuustoin välittömästi esityksestä. Samalla valtuustot esittivät 
valtioneuvostolle hylkäyksen ajatuksesta liittää Mustasaari Vaasaan. 
Lopullinen valtioneuvoston päätös astui voimaan 1.tammikuuta 1973. 
Sopimuksessa osa sovituista kylistä, kiinteistöistä ja alueista Mustasaares-
sa ja Sulvassa liitettiin Vaasaan sekä Mustasaaren, Sulvan, Koivulahden, 
Raippaluodon ja Björköbyn kunnat yhdistettiin Mustasaari-nimiseksi 
kunnaksi.

Kuntaliitossopimus edellytti, että aloitetut kaavoitustyöt saatettaisiin 
loppuun ja maanhankinta asunto- ja teollisuustarkoituksiin jatkuisi. 
Painetta kaavoituksessa nosti myös kohoava elintaso, joka asetti lisävaati-
muksia asumistasolle samalla kun yksityisautojen määrän lisääntyminen 
oli vähentänyt työ- ja asuinpaikan välisen matkan merkitystä. Saaristo-
kylät olivat merkittävästi eristyksissä mannermaasta ja jopa toisistaan 
erityisesti kelirikkojen aikaan, ja yleensä välimatkat taitettiin saarten ja 
mantereen välillä talvisin jääkelillä ja muutoin venekuljetuksin. Vaasaan 
päästiin vaivattomimmin mutta harvakseltaan vuorolaivalla. Suuri kehi-
tysmuutos liikenteen saralla syntyi kun 1950-kuvun alussa käynnistettiin 
lauttaliikenne Alskatista Raippaluotoon, sillä täten mahdollistui myös 
saaristojen sisäisten maantieverkostojen paremmat laajentamismahdolli-
suudet. Teiden valaistus kehittyi 1950-luvulta 70-luvulle merkittävästi, 
mutta kuntaliitoksen myötä myös valaistuksen parantaminen helpottui 
huomattavasti.

Lauttaliikennöinti tuli tiensä päähän vuonna 1997, kun uudessa Mus-
tasaaressa vihittiin käyttöön Raippaluodon silta, joka sai arvonimekseen 
myös Suomen pisin vinoköysisilta. Silta on yhä merkittävä nähtävyys 
alueella, ja kuva sillasta on nähty usein Mustasaaren kunnan symbolina 
eri yhteyksissä. Sillan vaikutuksesta liikennöinti saariston ja mantereen 
välillä on kasvanut ja sujuvoittunut merkittävästi. Silta houkuttelee 
etenemissä määrin turisteja myös Merenkurkun saariston kaukaisempiin 
kolkkiin erityisesti luontomatkailemaan paikallisille vaellusreiteille. 
Vuonna 2017 Mustasaaren saariston läntiseen osaan, Söderuddenin 
Klobbskatin satamaan, perustettu Kalle’s Inn -majatalo voitti vuoden 
2018 Suomen kotimaisen matkailuyrityksen tittelin.

Nyky-Mustasaaren tilanne voidaan nähdä olevan murrosvaiheessa – pe-
rinteisestä maaseutu- ja saaristopitäjästä on tullut myös nykyaikainen 
asuinkunta, josta löytyy kaikki peruspalvelut ja enemmänkin. Kunnan 
vanhat kyläyhteisöt pysyvät virkeinä samalla kun kuntaan muuttaa uusia 
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asukkaita. Viime vuosina erityisesti Merenkurkun saariston kylissä tilan-
ne palvelujen osalta on kuitenkin ollut myös supistumaan päin. Kouluja 
on keskitetty suurimpiin kyliin, esimerkiksi 2010-luvulle tultaessa Björ-
köbyn koulut oli yhdistetty Raippaluodon kouluun ja Södra Vallgrundin 
koulu ja päiväkoti yhdistettiin Norra Vallgrundin vastaaviin. Alakoulun 
jälkeen oppilaan on jatkettava Mustasaaren mantereen puolelle opiske-
lemaan. Palvelujen säilyttämistä pienemmissä kylissä haastavat muun 
muassa tiettyjen kausikuukausien suuremmat turistimäärät. Esimerkiksi 
mökkiläisiä saaristossa vierailee pääosin vain kesäkuukausina. Arvostus 
helpompiin ja lyhyempiin työ -ja koulumatkoihin houkuttelee suurem-
pien kylien palvelujen äärelle, mutta perinteisten pienien kyläyhteisöjen 
tunnelmalla on vankka sija saaristolaisten elämässä.

Mustasaaren ja Vaasan kesken on herätelty jälleen keskustelua kuntalii-
toksen mahdollisuudesta. Kuntien yhdistymistä on selvitelty pääasiassa 
strategisista syistä; kummallakaan kunnalla ei ole merkittäviä ongelma-
tekijöitä talouden rakenteissa.  Kysymyksiä tulevasta on noussut, kuten 
miten Mustasaari pyrkisi varmistamaan neuvotteluissa muun muassa 
ruotsinkielisten palveluiden saatavuuden sekä kylien palveluiden jatku-
vuuden samalla kun Vaasaan liittymisen tuomien mahdollisuuksien ja 
uhkien rinnalla.
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Taulukko 1.1: Väestö henkikirjoissa sekä arvioitu väestömäärä henkikir-
jojen mukaan vuosina 1640 – 1713.

v.1641 v.1654 v.1663 v.1669 v.1692 v.1695 v.1699 v.1713

Henkikirjoissa 563 665 733 924 1100 1188 922 1103

Arvioitu väestömäärä 1400 1700 1800 2300 2800 3000 2300 2700 - 
2800

Taulukko 1.2: Läsnäolevien määrä vuosikymmenittäin kirkonkirjojen 
mukaan ennen 1973 kuntaliitosta.

Alue v.1890 v.1900 v.1910 v.1920 v.1930 v.1940 v.1950 v.1960 v.1970
Mustasaari 6 992 8 908 7 162 6 848 7 429 5 699 7110 7074 7573

Koivulahti** 3 028 3 890 3 096 2 996 3 129 2 974 2948 2899 2545
Sulva* 2 927 3 487 2 596 2 731 2 683 2 744 2999 2754 2483
R a i p p a l u o t o 
(Björköby)***

1 790 2 969 2 941 2 909 2 871 2 656 1810

550

1778

547

1480

464
KOKO ALUE 13 837 19 254 15 795 15 484 16 112 14 073 15 417 15 052 14 545

* Koivulahden kunta liitettiin 1973 Mustasaareen.

** Sulvan saaristo ja rannikon puoleiset kylät liitettiin 1973 Vaasaan ja 
itäiset kylät Mustasaareen.

*** Björköbyn kunta erotettiin Raippaluodosta 1932, mutta näiden kah-
den kunnan asukkaat on laskettu samaan tilastoon vuoteen 1940 saakka. 

Taulukko 1.3: Asukasmäärät 1973 kuntaliitoksen jälkeen.

Alue v.1980 v.1990 v.2005 v.2011 v.2015

Mustasaari 13 693 16 123 17 369 18 868 19 302
Koivulahti 3 129 3 367 3 517

Sulva* 2 288 2 513 2 648

Raippaluoto-Björkö-
by

2 104 2 126 2 115

* Koivulahden kunta liitettiin 1973 Mustasaareen.

** Sulvan saaristo ja rannikon puoleiset kylät liitettiin 1973 Vaasaan ja 
itäiset kylät Mustasaareen.
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Söderudden, Kalle’s Inn

Söderuddenin satamaa
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Raippaluoto 1970 1 : 200 000
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Raippaluoto 1987 1 : 200 000
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Björköby 1722 1 : 200 000
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Björköby 1970 1 : 200 000
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Björköby 1988 1 : 200 000
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Norra Vallgrund 1970 1 : 200 000
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Norra Vallgrund 1988 1 : 200 000
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Södra Vallgrund 1970 1 : 200 000
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Södra Vallgrund 1988 1 : 200 000
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Maankohoaminen ja Mustasaaren saariston  
alueidenkäytön suunnittelun mahdollisuudet
Taina Kelavirta

Mustasaari on yksi Suomen länsirannikon ulkosaaristovyöhykkeessä 
sijaitsevan Merenkurkun saariston kunnista. Mustasaaren saaristo koos-
tuu sadoista erikokoisista saarista. Sen suurimmat saaret ovat Björkö ja 
Raippaluoto, joka yhdistyy mantereeseen Suomen pisimmällä sillalla. 
(Mustasaaren saaristo 2018) Saaristossa uloimpana on Norrskärin 
saaristo ja pohjoisimpana lähes keskellä Merenkurkkua Valassaarten 
saariryhmä (Metsähallitus 2009). Suuri osa Mustasaaren saaristosta 
kuuluu Merenkurkun saariston maailmanperintökohteeseen. Suomen 
Merenkurkun saaristo liitettiin vuonna 2006 Ruotsin vuonna 2000 maa-
ilmanperintökohteeksi valittuun Korkeaan Rannikkoon ja ne muodos-
tavat yhdessä kahden valtion yhteisen maailmanperintökohteen (Meren-
kurkun saaristo 2018). Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja 
kulttuurijärjestön UNESCO:n maailmanperintöluetteloon valitaan ih-
miskunnan arvokkainta luonto- ja kulttuuriperintöä edustavia kohteita 
tarkan harkinnan perusteella (Wargén 2012). Merenkurkun saaristo on 
saanut yhdessä Korkean Rannikon kanssa merkittävänä tunnustuksena 
maailmanperintöarvon, koska siellä maankohoamisilmiö tulee parhaiten 
esille koko maailmassa. Tämä on avainalue viimeisimmän jääkauden ja 
sen mannerjäätikön sulamisen aiheuttaman maankohoamisen prosessin 
ymmärtämisessä. (Merenkurkun saaristo 2018)

Viimeisimmän Veiksel-jääkauden aikana nykyisen Korkean Rannikon ja 
Merenkurkun aluetta peitti noin kolmen kilometrin paksuinen jääker-
ros. Erittäin raskas jäämassa painoi maankuorta alaspäin ainakin noin 
800 metriä. Ilmaston voimakas lämpeneminen noin 18 000 vuotta sitten 
alkoi sulattaa laajasti nykyisen Euroopan alueelle levittäytynyttä manner-
jäätä reunoiltaan keskustaa kohti, ja kun jään paine maankuorta vasten 
alkoi vähetä, alkoi myös maankuori kohota takaisin. Maankohoamisen 
uskotaan olleen aluksi nopeaa, jopa yli 10 senttimetriä vuodessa, mutta 
hidastuneen ajan myötä. Mannerjäätikön reunan on arvioitu sijainneen 
nykyisen Merenkurkun saariston kohdalla noin 10 500 vuotta sitten. 
Kokonaisuudessaan noin 8 400 vuotta kestäneen jäätikön sulamisen 
aikana oli maa kohonnut jo noin 500 metriä. (Merenkurkun saaristo 
2018) Siellä missä maankuoren painuminen on ollut suurinta, on 
maankuoren nouseminen ollut myös nopeinta (Wargén 2012). Korkean 
Rannikon Skulebergetin huipulla sijaitsee korkein muinainen rantaviiva 
ja se on 286 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella. Merenkurkun 
saariston nuoressa maisemakokonaisuudessa noin 2000 vuotta sitten 
merestä kohonneet korkeimmat maastokohdat ovat nykyisin noin 20 
metriä merenpinnan yläpuolella. (Merenkurkun saaristo 2018)

Metsähallituksen luontomatkailua edistävä verkkopalvelu Luontoon.fi 
(2018) kuvaa merenkurkun maailmanperintökohteen ainutlaatuisuutta 
varsin osuvasti: ”Viimeisen jääkauden muovaamassa saaristossa maan-
kohoaminen paljastaa uusia karikoita ja ihmeellisiä labyrinttimaisia 
moreeniharjanteita maailmanennätysvauhtia.” Mannerjäätikön reuna, 
sen sulamisvedet ja meren aaltojen ja jään liikkeet ovat muovanneet 
Merenkurkun saariston maisemaa.  Siitä tekevät ainutlaatuisen erityisesti 
maisemaa hallitsevat monet moreenimuodostumat. Moreeni on man-
nerjään toiminnan seurauksena muodostunut maalaji, joka on sekoitus 
erikokoista kiviainesta savesta isoihin lohkareisiin. Moreenista koostuvat 
muodostumat ovat syntytavastaan riippuen eri muotoisia ja kokoisia. 
Merenkurkun saariston alueelta löytyy jäätikön liikkeen suuntaisia 
kapeita ja pitkiä selänteitä, eli flutingeja, ja pisaramaisia selänteitä, eli 
drumliineja, sekä ensimmäisen kuvailijansa mukaan nimettyjä De Geer 
-moreenivalleja ja näitä kookkaampia moreeniselänteitä, juomumoree-
neja, jotka ovat kerrostuneet jäätikön kulkusuuntaa vastaan. (Metsähalli-
tus 2009, Breilin, Edén & Wikström 2012) De Geer -muodostumat ovat 

todennäköisesti syntyneet liikkuvan jään alla lähellä sen reunaa. Sulavan 
mannerjään reunavyöhykkeessä liikkuvat jäämassat ovat muokanneet 
Merenkurkun saariston erikoisuudeksi sen merenpohjaan laajoja De 
Geer -moreenikenttiä, joita kutsutaan kuvaavasti myös pyykkilautamo-
reenien kentiksi. (Metsähallitus 2009). Ne koostuvat useimmiten vähin-
tään noin viisi metriä korkeista 10 – 50 metriä leveistä ja 100 metriä 
pitkistä moreeniselänteistä, joita on suuri määrä alavilla alueilla 40 – 300 
metrin välein. Nykyisen Merenkurkun saariston alueella veden syvyyden 
arvioidaan olleen mannerjään sulamisaikana noin 250 – 270 metriä ja 
mannerjään reunasta irronneen suuria jäävuoria. De Geer -moreenit 
osoittavat vetäytyneen jään reunan paikkaa. Björkön ja Raippaluodon 
alueella ovat Merenkurkun saariston parhaat esimerkit symmetrisistä 
De Geer -moreenikentistä. (Merenkurkun saaristo 2018) Nämä maan 
kohotessa pyykkilautamaisen rantamaiseman muodostavat moreenihar-
janteet ovat parhaiten nähtävissä Mustasaaren Björköbyn sataman, Sved-
jehamnin, edustalla (Wargén 2012). De Geer -moreeneja esiintyy hyvin 
harvoissa paikoissa maailmassa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013).

Ruotsin Korkean Rannikon ja Suomen Merenkurkun saariston geolo-
gisin perustein valittu maailmanperintöalue velvoittaa ainutlaatuisten 
geologisten muodostumien säilyttämiseen tuleville sukupolville ja 
näiden muodostumien ja niiden kulttuuriympäristön kestävään käyt-
töön alueen ainutlaatuista geologista historiaa vaalien (Breilin, Ikonen 
& Putkinen 2011). Suomen matala moreenisaaristo ja Ruotsin jyrkät 
kalliorannat antavat yhdessä harvinaisen täydellisen kuvan noin 10 000 
vuotta sitten päättyneen jääkauden aiheuttamasta maankohoamisilmi-
östä. Jatkuva maankohoaminen tekee Merenkurkun saaristosta ainut-
kertaisen esimerkin maisemasta, joka muuttuu jatkuvasti, mutta sen 
lisäksi tämä maailmanperintökohde kertoo erityisen hyvin myös siitä, 
miten maankohoaminen on vaikuttanut alueen kulttuuriin ja luontoon. 
(Merenkurkun saaristo 2018)

Maankohoamisilmiötä ja sen vaikutuksia voidaan havainnollistaa eri-
tyisen hyvin tutkimalla maailmanperintöalueen asutuksen kehitystä 
(Metsähallitus 2009). Ajanlaskumme alussa suurin osa Merenkurkun 
saaristosta oli vielä vedenpinnan alapuolella (Merenkurkun saaristo 
2018). Björkön saaren nykyisten korkeimpien paikkojen arvioidaan 
nouseen esiin merestä 800- ja 900-luvuilla (Wargén 2012). Noin 1000 
vuotta sitten nykyisen Raippaluodon kirkonkylän alue koostui kah-
destatoista suuremmasta ja noin kahdestakymmenestä pienemmästä 
saaresta (Mustasaaren saaristo 2018). Björkön saarta alettiin käyttää 
vuoden 1000 tienoilla leiripaikkana kalastusmatkoilla (Wargén 2012). 
Välimatkat pyyntipaikan ja kodin välillä olivat pitkiä ja silloisilla veneillä 
liikuttaessa kalastajien oli asuttava kalastusretkien aikana tilapäisesti ul-
koluodoilla. Alussa rakennettiin tuulensuojia kivistä ja purjeista, joiden 
jäännöksiä on löytynyt monilta luodoilta. (Merenkurkun saaristo 2018) 
Pysyvän asutuksen oletetaan syntyneen Björköhön 1300-luvun aikana 
(Wargén 2012). Ensimmäiset kirjalliset todisteet vakituisesta asutuk-
sesta Merenkurkun saaristossa ovat 1400-luvun alusta (Merenkurkun 
saaristo 2018). Maankohoaminen, kivikkoinen saaristo ja lukemattomat 
moreeniselänteet ovat vaikuttaneet erittäin paljon maankäyttöön, kylien 
rakenteeseen ja kulttuurimaiseman kehitykseen. Mustasaaren saaristossa 
on moreeniselänteiden muodostamilla kentillä useita kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaita ympäristöjä, kuten Norrskär, Valassaaret,  Björköby – 
Svedjehamn ja Raippaluodon kirkonkylä. (Metsähallitus 2009)

Merenkurkun saaristo on Suomen ainoa luonnonperintökohde 
UNESCO:n maailmanperintöluettelossa. Merenkurkun geologialla on 
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valtavan suuri ja moninainen vaikutus alueen luontoon ja se luo Me-
renkurkun saaristoon omaleimaisen kasvi- ja eläinkuntansa. Nykyisen 
Pohjanlahden vähäsuolainen murtovesi on muodostunut osaltaan man-
nerjään sulamisvesistä. Sen lajeilla on ollut aikaa sopeutua ympäristöönsä 
vain muutamia tuhansia vuosia ja siellä on näin paljon vähemmän lajeja 
valtameriin verrattuna (Merenkurkun saaristo 2018). Kapea ja matala 
Merenkurkku on muodostanut maankohoamisen myötä murtovesi-
alueeseen rajan veden suolapitoisuuteen (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
2013). Suolapitoisuus vähenee Merenkurkussa voimakkaasti lyhyellä 
matkalla eteläosan 5 – 6 promillesta pohjoisosan 3 – 4 promilleen, ja 
se on näin monien merellisten lajien pohjoisin esiintymisalue. Omana 
erikoisuutenaan siellä tavataan esimerkiksi erityistä kapearakkolevää 
suolaista vettä tarvitsevan rakkolevän esiintymisrajalla. Toisaalta alueen 
harvinaisena erikoisuutena harjus kutee mereen ainoastaan Merenkur-
kussa. (Metsähallitus 2009) Maankohoamisen vuoksi Merenkurkun 
saaristoluonto muuttuu edelleen jatkuvasti niin merenpinnan ylä- kuin 
alapuolellakin. Vuosisatoja alueella vaikuttaneet luonnonvoimat jatka-
vat työtään. Mataloituneella merellä voimakkaat merivirrat ja aallokko 
pääsevät muokkaamaan merestä hiljalleen kohoavien moreenimuodos-
tumien lakia. Hienompi aines kulkeutuu pois ja myrskyt voivat kasata 
karkearakeisia rantavalleja jopa metrejä merenpinnan yläpuolelle. Ran-
ta-alueeseen ja kasvillisuuteen vaikuttavat aaltojen lisäksi myös tuuli, 
veden korkeus ja jää. Merenkurkun saariston avoimilla rannoilla, saarilla 
ja luodoilla kasvien on vaikeampaa juurtua ja saada tarpeeksi ravinteita 
ja siksi ulkosaaristossa on paljon vähemmän lajeja kuin sisäsaaristossa. 
(Merenkurkun saaristo 2018) Erityiset olosuhteet ovat luoneet Itäme-
relle vain syntyalueillaan esiintyviä kotoperäisiä lajeja, joista 16 kasvaa 
Merenkurkun saaristossa, esimerkiksi pohjanlahdenlauha ja silmäruoho 
(Metsähallitus 2009). Kivikkoinen saaristo tarjoaa kuitenkin yhdessä 
maankohoamisen seurauksena syntyneiden matalien merenlahtien 
kanssa merilinnuille hyvät pesimismahdollisuudet. Esimerkiksi neljäsosa 
Itämeren riskilöistä ja kymmenesosa Suomen ruokkien kannasta pesii 
Merenkurkun saariston kivien koloissa. (Merenkurkun saaristo 2018) 
Erityisesti Norrskärissä ja Valassaarilla kivikko- ja louhikkorannat suo-
jaavat runsasta linnustoa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013). Mus-
tasaaren björköläisten Valassaarille perustama linnustonsuojelualue on 
Björköbyn jakokunnan omistamana vanhin ja suurin yksityisessä omis-
tuksessa oleva luonnonsuojelualue (Metsähallitus 2009). Rauhoituksen 
tarkoituksena on säilyttää tämä edustava ja yhtenäinen saaristoalue niin 

monipuolisena ja alkuperäisenä kuin mahdollista (Mustasaaren saaristo 
2018). Pohjanlahden kapein kohta on myös luonnollinen muuttoreitti 
300 000 - 400 000 linnulle, jotka matkaavat kohti Skandinavian vuo-
ristoa. Suomen länsirannikkoa pitkin Merenkurkun kautta kulkee joka 
kevät ja syksy useiden miljoonien muuttolintujen reitti. (Metsähallitus 
2009) Merenkurkun saaristo on kansainvälisesti merkittävä linnuston-
suojelukohde, jossa esiintyy 40 lintudirektiivin lintulajia (Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskus 2013).

Merenkurkun saaristo on hyväksytty maailmanperintöluetteloon ai-
nutlaatuisten geologisten arvojen perusteella, mutta maailmanperintö-
alueeseen kuuluu myös maankohoamisesta ja moreenimuodostumista 
riippuvaisen ainutlaatuisen ekologian, kasvillisuuden ja eläimistön 
suojelemiseksi perustettuja suuria luonnonsuojelualueita (Metsähallitus 
2009). Suuri osa Merenkurkun saaristosta kuuluu Natura 2000 -ver-
kostoon (Merenkurkun saaristo 2018). Natura-verkoston tavoitteena 
on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja tarkoituksena suojella 
Euroopan unionissa tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja (Metsähallitus 
2018). Natura-alueiden valinta perustuu suurelta osin luontotyyppeihin. 
Luontotyypit ovat maa- ja vesialueita, joissa tietynlaiset ympäristöolot 
luovat luonteenomaisen kasvi- ja eläinlajiston (Suomen ympäristökeskus 
SYKE 2017). Niitä suojellaan kansainvälisillä sopimuksilla ja lainsäädän-
nöllä (Metsähallitus 2018). Euroopan unionin luontodirektiivi suojelee 
lähes 200 Euroopan yhteisön tärkeänä pitämää luontotyyppiä, joiden 
luontainen esiintymisalue on hyvin pieni tai jotka ovat vaarassa hävitä 
yhteisön alueella. Osa luontotyypeistä on ensisijaisesti suojeltavia luon-
totyyppejä, jotka ovat häviämisvaarassa ja joista unionilla on erityinen 
vastuu. Luontodirektiivi velvoittaa EU:n jäsenmaat osoittamaan suoje-
lukohteita luontotyyppien suotuisan suojelun tason saavuttamiseksi ja 
turvaamiseksi. (SYKE 2017, ks. myös SYKE 2013/2017) Myös Itämeren 
rannikko- ja merialueiden suojelualueverkostoon kuuluva Merenkurkun 
saaristo on laaja ja edustava näyte maailmanlaajuisesti erityislaatuisen 
maankohoamisrannikon luontotyypeistä. Sen eri osa-alueet myös täy-
dentävät toisiaan. (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013) Suomella on 
erityinen vastuu suojella Merenkurkun saariston ainutlaatuisia luonto-
tyyppejä ja yksittäisiä lajeja (Merenkurkun saaristo 2018). Siellä esiintyvä 
erityinen luontodirektiivilaji on esimerkiksi uudella rantaviivalla viihtyvä 
nelilehtivesikuusi. Merenkurkun saariston Natura-alueilla ensisijaisesti 
suojeltavia luontotyyppejä ovat maankohoamisrannikon primäärisuk-

Pyykkilautamoreenikenttää Svedjehamnissa. (valokuva: Mikko Vitikka)
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metsä. Viimeinen primäärisukkessiometsän vaihe on tiheä havumetsä, 
jossa voi olla myös vanhoja koivuja, haapametsiköitä ja kuolleita leppiä. 
Erittäin vanhat metsät ovat epätavallisia Merenkurkun saaristossa, missä 
varsinainen maaperä merenpinnan yläpuolella on varsin nuorta. (Me-
renkurkun saaristo 2018) Mustasaaressa esimerkki suojellusta vanhasta 
metsästä löytyy Norra Valgrundin Svartvattnetin luonaispuoleisesta 
niemestä (Björkön – Raippaluodon rantaosayleiskaava, kaavaselostus 
2001). Maankohoamismetsät ovat vaihtelevuudessaan runsaslajisia ja 
hyviä ympäristöjä monille harvinaisille ja uhanalaisille lajeille (Meren-
kurkun saaristo 2018).

Primäärisukkessiometsien kehityssarjat ovat edustavimpia nopeimman 
maankohoamisen alueilla. Niiden luonnontilaisuuden kannalta keskeistä 
on kehityssarjan pituus ja eheys. Merenkurkun saariston suojelualueet 
ovat olleet tärkeässä asemassa metsäsarjojen säästymisessä avohakkuilta, 
ojitukselta ja rakentamiselta. On kuitenkin huomioitava, että ilmaston-
muutoksen aiheuttama meriveden pinnannousu voi hidastaa maanko-
hoamista, jolloin metsäsarjojen kehitys muuttuu. Primäärisukkessiomet-
sien kehityssarjoja ei synny lainkaan esimerkiksi Suomenlahdella, jossa 
maa kohoaa vain noin kaksi millimetriä vuodessa. (SYKE 2014) Meren-
kurkun saaristossa merestä nousseelle maaperälle kasvanut ja luonnonti-
laisena säilynyt metsä on ainutlaatuista luonnonperintöä (Merenkurkun 
saaristo 2018). Suomella onkin erityisvastuu maankohoamisalueille 
kasvaneiden harvinaisten metsien suojelemisessa (Luontoon.fi 2018). 
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheen luonnonmetsiä on 
jopa 25 % Björkön – Raippaluodon alueella sijaitsevista luontodirektii-
vin luontotyypeistä (Björkön – Raippaluodon... 2001).

Merenkurkun saariston Natura-alueilla toinen tärkeä ensisijaisesti 
suojeltava luontotyyppi on rannikon laguunit (Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus 2013). Ne ovat merestä kokonaan tai osittain kuroutuneita 
rannikkoalueita, joissa veden suolapitoisuus vaihtelee sademäärän, haih-
dunnan ja laguuniin tulevan meriveden määrän mukaan (SYKE 2014). 
Merenkurkun saaristossa on paljon monille kalalajeille ja linnustolle 

kessiovaiheiden luonnontilaiset metsät ja rannikon laguunit (Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskus 2013).

Maankohoamisrannikon primäärisukkessiometsät ovat pensaikkoja ja 
metsiä, jotka syntyvät merestä kohoavan ja paljastuvan maan saadessa 
ensimmäisen kasvipeitteen ja sen kehittyessä pensaikoista ja lehtometsis-
tä karummiksi havumetsiksi (SYKE 2014). Riippuen siitä kuinka kauan 
maaperä on ollut merenpinnan yläpuolella, metsä ja kasvillisuus ovat 
eri kasvuvaiheissa ja näyttävät erilaisilta (Merenkurkun saaristo 2018). 
Primäärisukkessiometsät muodostavat kehityssarjoja, joissa puusto ja 
muu lajisto vaihtelevat kehityssarjan eri osissa. Näitä kehityssarjoja 
voidaan pitää primäärisukkessiometsinä kunnes maaperä muuttuu ha-
vumetsävyöhykkeelle tyypilliseksi happamaksi podsolimaaksi yli tuhan-
nen vuoden kuluessa. (SYKE 2014) Uudesta maaperästä alkava metsän 
kehityskulku vaatii aikaa. Kun maa kohoaa merestä, siinä alkaa pian 
kasvaa erilaisia vettymistä kestäviä rantakasveja. Maaperän vakiinnuttua 
noin 30 – 40 vuoden kuluttua kasvavat rannalla mm. mesiangervo, 
tyrni ja leppä. Seuraavaksi alueelle tulevat lehtipuut, kuten koivut ja 
pihlajat. Vasta kun maa on noin 60 vuotta vanhaa alkaa siellä viihtyä 
kuusi. Tämän sukkessioksi kutsutun kehityksen voi nähdä maanko-
hoamisalueen saaressa kulkiessaan sen rannalta ylemmäs kohti saaren 
korkeinta kohtaa. Pienemmät pensaat ovat ensimmäinen askel kohti 
primäärisukkessiometsää. (Merenkurkun saaristo 2018) Nuorissa pen-
saikkovaiheissa lajeina ovat muun muassa tyrni, paju, leppä, hieskoivu ja 
pihlaja (SYKE 2014). Vähän kauempana rannasta pensaikkoalue loppuu 
ja alkaa leppien vyöhyke. Leppävyöhykkeen yläpuolella koivut yleisty-
vät, mutta koivumetsissä kasvaa myös pihlajaa, leppää, tuomea, katajaa 
ja haapaa. (Merenkurkun saaristo 2018) Lehtipuuvaltaisissa lehdoissa 
kasvaa rehevää ruoho- ja heinäkasvillisuutta (SYKE 2014). Sukkession 
seuraavassa vaiheessa juurtuvat kuuset lehtipuiden sekaan (Merenkurkun 
saaristo 2018).Vähitellen maaperän muuttuessa karummaksi, valtaavat 
alaa havupuut ja kangasmetsille ominainen varpukasvillisuus (SYKE 
2014). Monessa tapauksessa voi koivumetsä harventua kokonaan pois 
ja heti leppävyöhykkeen yläpuolelle saattaa levittäytyä kuusi- tai seka-

Mustasaaren saariston Natura-2000 alueiden sijainti  (Björkön – Raippaluodon rantaosayleiskaava, kaavaselostus 
2001)
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ta. (Merenkurkun saaristo 2018) Pohjanlahden kapein merialue Suomen 
ja Ruotsin välillä on saanut nimekseen Merenkurkku sen ruotsinkielisen 
nimen Kvarken mukaan, joka on periytynyt vanhasta ruotsalaisesta 
kurkkua tai nielua tarkoittavasta sanasta kvark. Björkön saaristo sijait-
see keskellä Merenkurkun kapeinta kohtaa ja alueella on ollut suuri 
merkitys Merenkurkun yli tapahtuvassa liikenteessä. (Wargén 2012) Se 
oli niin vilkasta, että sekä Björköbyhyn että Raippaluotoon rakennet-
tiin majataloja (Björkön – Raippaluodon... 2001). Saaristolaiset, jotka 
tunsivat Merenkurkun vaaralliset ja hankalat vedet toimivat luotseina ja 
kuljettajina niin kesäisin kuin talvisinkin (Merenkurkun saaristo 2018). 
Talvitie Björköstä Ruotsiin kulki Valassaarten kautta (Björkön – Raip-
paluodon... 2001). Saaristolaisten oli kyydittävä esimerkiksi kuninkaan 
virkamiehiä Suomen ja Ruotsin välillä. Lisäksi Björkö oli lähtöpisteenä 
postikuljetuksille. (Wargén 2012) Björköbyn kylästä vuonna 1616 
aloitettua postisoutua jatkettiin lähes 200 vuotta (Mustasaaren saaristo 
2018). Tämä Merenkurkun saariston kulttuuriperintö elää edelleen, kun 
vuosittain järjestetään postisoutu ensimmäisenä juhannuksen jälkeisenä 
sunnuntaina niiden saaristolaisten muiston kunnioittamiseksi, jotka 
vuosisatojen aikana kuljettivat sekä matkalaisia että postia Merenkurkun 
yli (Wargén 2012). Björkön ja Holmön saariston asukkaita kunnioittava 
Postrodden kulkee 60 kilometriä pitkän reitin Björkön ja Holmön välillä 
maalaisveneillä (Merenkurkun saaristo 2018).

Maankohoaminen ja matalat väylät ovat tehneet merenkulusta vaaral-
lista ja tästä kertoo erityisen hyvin Merenkurkun saariston kutsuminen 
laivojen hautausmaaksi. Alueella haaksirikkoutui purjelaivakaudella 
satoja laivoja ja tunnetut hylyt löytyvät Museoviraston ylläpitämästä 
vedenalaisten muinaisjäännösten rekisteristä. Maankohoamisen meren-
kululle luoma haasteellinen ympäristö on kirjoittanut erityisen lukunsa 
Mustasaaren historiaan tärkeän maamerkin muodossa. Valassaarille 
tilattiin majakka, kun alueella oli haaksirikkoutunut viisi alusta samana 
yönä. Vuonna 1886 valmistuneen metallirakenteisen majakkatornin ra-
kensi sama yritys, joka myöhemmin rakensi Eiffel-tornin. (Metsähallitus 
2009)

Merenkurkun saariston jännittävä historia on merkittävä osa sitä, mitä 
alueen maailmanperinnöllä on tarjottavanaan (Metsähallitus 2009). 
Merenkurkun saariston erityisyydestä kulkureittinä meren yli kertovat 
monet esimerkit historiasta. Vuosien 1714 – 1721 isoviha toi saaristoon 
valtavia koettelemuksia, kun suurin osa rannikkokylistä ryöstettiin ja 
poltettiin ja sodan jälkeen suurin osa varoista meni jälleenrakennukseen. 
Vuosina 1808 – 09 käydyn Suomen sodan aikana venäläiset joukot 
marssitettiin Merenkurkun yli valtaamaan Uumajaa, mutta kylmän sään 
ja vaikeiden jääolosuhteiden vuoksi satoja sotilaita menehtyi operaation 
aikana. Valassaaren luontopolun kivikummeliin on kiinnitetty muisto-
laatta näiden venäläissotilaiden muistoksi. Ensimmäisen maailmansodan 
yhteydessä Merenkurkun yli salakuljetettiin järjestäytyneesti ihmisiä, 
kun nuoret miehet halusivat matkustaa laittomasti Ruotsiin jatkaakseen 
sieltä matkaansa Saksaan saamaan sotataitokoulutusta Venäjää vastaan 
käytävää vapaussotaa varten. Vuonna 1919 tuli puolestaan voimaan kiel-
tolaki, joka käynnisti viinan salakuljetusaallon. Sen lisäksi kahvi, kaakao, 
mausteet, tina ja kumi olivat kysyttyä kauppatavaraa. Talvisodan aikana 
kuljetettiin talvella 1939-40 Uumajan ja Vaasan välisellä jäätiellä kahden 
kuukauden aikana noin 2000 autolastillista tavaraa Suomeen, jossa oli 
puutetta ruokatavaroista ja muista tarvikkeista. Kuljetusten paluukuor-
mina vietiin Ruotsiin selluloosaa. (Merenkurkun saaristo 2018)

Jään alta vapautuneesta merestä kohonneille maa-alueille asettuneet 
ihmiset ovat joutuneet sukupolvien ajan sopeutumaan maankohoamisen 
mukanaan tuomiin tapahtumiin ja muutoksiin ympäristössään. Sen voi 
ajatella aikaansaaneen maailmanperintöä, joka on olennainen osa kaik-
kien alueella asuvien ja toimivien arkea (Metsähallitus 2009). Yhteen-
kuuluvuuden ja töiden tekemisen yhdessä kerrotaan olleen aina muun 
muassa Mustasaaren björköbyläisille tunnusomaista. Esimerkiksi kesäksi 

tärkeitä matalia ulapoita ja lahtia (Merenkurkun saaristo 2018). Suo-
men rannikolla laguuneiksi luetaan selvästi rajautuneet vesialtaat, joilla 
on vielä yhteys mereen tai jotka ovat juuri kuroutuneet siitä irti (SYKE 
2014). Maankohoamisen rantaviivasta erilleen kuromat maaperän pai-
nanteisiin syntyneet vesialtaat ovat Merenkurkun saariston ainutlaatui-
nen erikoisuus. Esimerkiksi lukuisat De Geer -moreeniselänteet toimivat 
luonnollisina vettä pidättävinä kannaksina. Allasta, jossa yhteys mereen 
katkeaa maakynnyksen takia säännöllisesti matalan meriveden aikaan, 
kutsutaan fladaksi. Kuroutumisen alkuvaiheessa vesi vaihtuu meren ja al-
taan veden välillä melko vapaasti, mutta maan kohoamisen myötä veden 
vaihtuvuus vähenee ja altaan suolapitoisuus laskee. Kun altaalla ei enää 
ole säännöllistä yhteyttä mereen, sitä kutsutaan kluuviksi. (Merenkurkun 
saaristo 2018) Maankohoaminen ja geologiset muodostumat yhdessä 
ovat synnyttäneet Merenkurkun saaristoon sen erityisenä ominaispiir-
teenä suuren fladojen ja kluuvien määrän. Maankohoaminen kuljettaa 
murtoveden ekosysteemin kehitystä merenlahdesta fladaksi ja kluuviksi 
ja edelleen kluuvijärveksi. (Metsähallitus 2009) Lampien ja järvien ku-
routuminen merestä on pitkä ja monivaiheinen prosessi, jonka aikana 
näiden elinympäristöjen muutokset muuttavat myös kasvillisuutta ja 
muuta eliöstöä (Merenkurkun saaristo 2018). Kasvit ja eläimet viihtyvät 
matalissa, lämpimissä ja suojaisissa fladoissa, joissa ravinteita on paljon 
(Luontoon.fi 2018). Fladojen ja kluuvien pohjalle kerrostuu usein or-
gaanista liejua ja maan kohotessa ne voivat alkaa myös kasvaa umpeen, 
jolloin niistä muodostuu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä 
kosteikkoja ja soita (Merenkurkun saaristo 2018). Lähes kaikki Björkön 
– Raippaluodon rantayleiskaava-alueen arvokkaiksi määritellyt kostei-
kot ja suot on alunperin nimetty fladoiksi (Björkön – Raippaluodon... 
2001). Raippaluodossa merestä irti kuroutuva merenlahti Rudskärsfjär-
den – Finnvekan on valittu yhdeksi Merenkurkun saariston Natura-alu-
eista (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013).

Keväisin nopeasti lämpenevät matalat fladat ja korkean veden aikaan 
meriyhteyden saavat kluuvijärvet toimivat ahvenen, särjen ja hauen 
tärkeinä kutupaikkoina. Pienet kalanpoikaset kasvavat niiden lämpimäs-
sä vedessä nopeasti ennen kuin ne siirtyvät fladojen edustalla oleville 
vesialueille. (Merenkurkun saaristo 2018) Muun muassa Natura-alueen 
Merenkurkun saaristo – Medelkallan – Utgrynnan kerrotaan olevan 
fladojen vuoksi kalakannaltaan ja kalantuotannoltaan ympäröiviä me-
rialueita rikkaampaa. Tästä on ollut varmasti hyötyä alueella pesivän ja 
vierailevan suuren harmaahyljekannankin kannalta. Maankohoaminen 
muuttaa myös fladoja alueella vesilintujen tärkeinä pesäpaikkoina toimi-
viksi kosteikoiksi. (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013) Merenkurkun 
saariston maankohoamisen luontoon luomat erityispiirteet ja niiden 
ihmisille tarjoamat mahdollisuudet ovat kietoutuneet erityiseen vuoro-
vaikutukseen, joka on luonut Merenkurkun saaristoon ainutlaatuisen 
maailmanperinnön. Maailmanperintösopimuksessa maailmanperintöä 
pidetäänkin eheänä kokonaisuutena, joka koostuu geologiasta, luonnon 
monimuotoisuudesta ja kulttuurista, ja joista yhteenkin kohdistuva uhka 
koskee koko maailmanperintöä (Metsähallitus 2009).

Merenkurkun saariston vetovoimatekijöihin luetaan erityislaatuisen 
maiseman ja luonnon lisäksi myös muun muassa saaristolaisten elinkei-
noihin liittyvät tiedot ja taidot sekä alueen vaiherikas historia ”porttina 
länteen” (Metsähallitus 2009). Kalastus ja hylkeenpyynti säilyivät Me-
renkurkun saariston pääasiallisina elinkeinoina 1700-luvun lopulle asti 
(Merenkurkun saaristo 2018). Suuri osa Mustasaaren muinaismuistoista 
liittyykin kalastukseen (Björkön – Raippaluodon... 2001). Kalastusta 
harjoitettiin kaikenlaisissa vesistöissä, aina pienimmistä puroista avome-
relle saakka. (Merenkurkun saaristo 2018) Erityisesti Merenkurkun eris-
tynein saariryhmä Norrskär on ollut erittäin kalaisaa aluetta ja toiminut 
silakan kalastuksen tukikohtana (Mustasaaren saaristo 2018). Kalaa on 
vaihdettu Merenkurkun saaristossa vuosisatojen ajan viljaan. Hylkeen-
pyynti työllisti talvisin suurimman osan miesväestä ja hylkeennahat ja 
hylkeenrasva olivat kalansaaliiden lisäksi tärkeitä vienti- ja vaihtotuottei-
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täen (Metsähallitus 2009).

Kallioihin hakatut vedenkorkeusmerkit kertovat, että ”vedenvähenemi-
nen” on mietityttänyt ihmisiä Merenkurkun alueella vuosisatojen ajan 
(Merenkurkun saaristo 2018). Zacharias Topelius kuvailee maanko-
hoamista näin Maamme kirjan luvussa Meidän maamme alusta: ”Maan-
kohoaminen ei ole yhtäläinen joka paikassa. Etelä-Suomi kohoaa tuskin 
kyynärää sadassa vuodessa. Kohoamisen näin pitkään käydessä emme 
voisi sitä havaita, jos emme näkisi meriveden alinomaa vähenevän ran-
nikoillamme. Vaan kohotessa ylös pakenee vesi pois sen edestä. Kaukana 
nykyisiltä rannikoilta on maasta löydetty laivan ankkureita ja jäännöksiä. 
Siinä, missä suurilla laivoilla ennen oli kulkuväylä, uipi nyt enää tuskin 
tavallinen vene. Missä vanhat muistavat soutaneensa nuoruudessaan, sii-
nä kävelevät nyt lapset kuivin jaloin hiekalla. Missä kalastaja ennen piti 
verkkojaan, siinä tekee nyt talonpoika heiniä. Lahdet kuivavat, matalat 
kasvavat saariksi, saaret kasvavat yhteen mantereen kanssa. Tällä lailla on 
Suomi muinais ajoista asti kasvanut merestä ja kasvaa vielä tänäkin päivä-
nä. Onhan se voitto ja ilo nähdessä sellaisen enenemisen tulevan Jumalan 
voiman avulla luonnossa.” (Auri, Breilin & Edén 2011 [Topelius 1873])

Sopeutuminen ympäristön muutoksiin jatkuu edelleen. Merenkurkun 
saariston maankohoaminen on nykyisin noin kahdeksan millimetriä 
vuodessa ja se muuttaa myös Mustasaaren saaristomaisemaa paljon jo 
yhden sukupolven aikana (Merenkurkun saaristo 2018). Mosaiikkimai-
nen saaristo, matala meri ja tasainen maisema mahdollistavat maiseman 
nopean muuttumisen (Metsähallitus 2009). Maa-ala lisääntyy Meren-
kurkun saaristossa maankohoamisen seurauksena joka vuosi noin yhden 
neliökilometrin verran, mitä havainnollistaa hyvin vertaaminen 150:n 
jalkapallokentän pinta-alaan. Mustasaaren saaristossa maankohoaminen 
tarkoittaa myös sitä, että veneväylät ja satamat mataloituvat. (Wargén 
2012) Maankohoamisella on ollut suuri vaikutus merenkulkuun ja se 
on näkynyt erityisesti venesatamien siirtymisessä rantaviivan muuttuessa 
(Mustasaaren saaristo 2018). Björköbyn Bodbackin satama oli käytössä 
1930-luvulle saakka, mutta maan kohoamisen vuoksi satama mataloitui 
mataloitumistaan. Uusia venevajoja jouduttiin rakentamaan Svedjeham-
niin, jonne satamatoiminta tämän jälkeen siirtyi. Sinne rakennettiin 
vuonna 1920 suolaamo, jota käytettiin kalan käsittelyyn 1980-luvulle 
asti. (Wargén 2012) Myös Svedjehamnin satama on alkanut olla liian 
matala suuremmille veneille, vaikka satamaa ja sen väyliä on ruopat-
tu, ja suuremmille kalastusveneille on jouduttu rakentamaan vuonna 
1994 uusi satama Vikarskatiin (Mustasaaren saaristo 2018). Suosittu 
Svedjehamnin satama toimii kuitenkin edelleen sekä ammattikalastusta 
palvelevana kalasatamana että veneretkeilyä palvelevana vierassatamana 
(Björkön – Raippaluodon... 2001). Nykyisin Björkön Svedjehamnin 
suolaamo on talkoovoimin kunnostettu kesäinen kokoontumispaikka, 
jossa toimii kesäkahvila ja venemuseo (Mustasaaren saaristo 2018). 
Muutoksiin sopeutuminen on maailmanperinnön kannalta jatkuvasti tär-
keää, sillä Merenkurkun saariston yhdeksi vetovoimatekijöistä on tunnis-
tettu juuri elävä saaristokulttuuri kylineen ja kalasatamineen. Myös autolla 
liikkuvat matkailijat pääsevät maailmanperintöalueella parhaiten rannan 
tuntumaan juuri kunnan ylläpitämissä kalasatamissa ja kylien yhteisissä 
venesatamissa. (Metsähallitus 2009) Tämä on luonnollisesti otettava huo-
mioon Mustasaaren satamia kehitettäessä. Lisääntyvä kävijämäärä on jo 
nyt synnyttänyt jonkin verran ongelmia maailmanperintöalueella asuville, 
koska turismikauden aikana liikenne kasvaa, parkkipaikat täyttyvät, pal-
velut ruuhkautuvat ja kävijät saattavat tahtomattaankin aiheuttaa haittaa 
tai vaurioita (Metsähallitus 2009). Matkailun palvelujen laadun kehittä-
minen onkin tärkeää matkailijoiden lisäksi myös paikallisille asukkaille. 
Paikallisten asukkaiden ja maanomistajien tarpeiden ja yleisen virkistys-
käytön onnistunut yhteensovittaminen matkailuelinkeinon tarpeisiin 
on Merenkurkun saariston matkailussa erityisen tärkeää (Metsähallitus 
2009). On huomionarvoista että Merenkurkun saariston matkailullisiksi 
vetovoimatekijöiksi on jääkauden muokkaaman maiseman ja moni-
muotoisen luonnon sekä kävijöiden hyvinvointia tukevien palvelujen ja 

saarille laiduntamaan viedyt lampaat on haettu yhteisvoimin syksyllä ko-
tiin. (Mustasaaren saaristo 2018) Björköbyssä on ollut vielä 1950-luvulla 
1500 lammasta, jotka vietiin joka vuosi laiduntamaan saarille Björkön 
edustalle (Metsähallitus 2009). Tälläkin kulttuuriperinnöllä on ollut 
Merenkurkun saariston maailmanperinnön kannalta hyvin suuri mer-
kitys. Maanviljely on ollut siellä pitkään pienimuotoista ja rajoittunut 
lähinnä karjanhoitoon, koska karu maaperä ja ilmasto ovat rajoittaneet 
peltojen viljelyä. Monet maailmanperintöalueen saarista ja luodoista 
ovat olleet lampaiden laitumina kesäkuukausina satojen vuosien ajan. 
Ihmisen vaikutus on ulottunut Merenkurkun saaristossa ulkosaaristoon 
saakka, kun majakanvartijat, luotsiperheet ja kalastusyhdyskuntien 
kalastajat ovat pitäneet muutamia laiduntavia lehmiä ja lampaita, joille 
kerättiin myös ympäristöstä talteen kaikki eläinten rehuksi kelpaava. 
Tehokkaan laidunnuksen sekä heinänteon vuoksi maisemasta muotoutui 
hyvin avoin ja aivan omannäköisensä verrattuna esimerkiksi nykypäivän 
sisäsaariston maisemiin. (Merenkurkun saaristo 2018) Saaristolaisten 
elämäntavoista juuri laidunnus ja niitto ovat muokanneet mitä merkittä-
vimmin Merenkurkun saariston maisemia ja vielä nykyisinkin laidunnus 
pitää avoimina osaa niityistä ja hakamaista (Luontoon.fi 2018). Näitä 
erityisiä perinnebiotooppeja syntyy vain sellaisiin paikkoihin, joissa 
maata on laidunnettu tai niitetty pitkään (Merenkurkun saaristo 2018). 
Vanhat hakamaat ovat kylien tärkeitä rakentamattomia reunavyöhyk-
keitä ja maisematilan rajaajia (Björkön – Raippaluodon... 2001). Lai-
dunnetuilla rantaniityillä puolestaan kasvaa monipuolinen kasvilajisto ja 
sitä uhkaavaa ruovikkoa voidaan estää leviämästä alueelle laidunnusta ja 
niittoa jatkamalla (Merenkurkun saaristo 2018). Jos hakamaat ja niityt 
kasvavat umpeen, maailmanperintöalueen kulttuurimaisema menettää 
osan monimuotoisuuttaan ja arvokkaat avoimet kylämaisemat vaaran-
tuvat (Metsähallitus 2009). Umpeenkasvun vaara on suuri Merenkur-
kun saariston pinta-alaltaan pienillä, usein rakennusten läheisyydessä 
sijaitsevilla niityillä. Mustasaaren saaristossa hienoja rantaniittyjä löytyy 
Björkön pohjoisilta ja itäisiltä rannoilta. (Merenkurkun saaristo 2018).

Maailmanperintöalue erottuu siellä käyville ihmisille erityisesti hyvin 
hoidetun kulttuurimaisemansa ansiosta (Metsähallitus 2009). Meren-
kurkun saaristokylät kunnioittavat perinteitä ja niille ovat tunnusomaisia 
hyvin hoidetut kylämaisemat. Merenkurkun saaristoa luonnehditaankin 
merestä kohoavan maan lisäksi elävien saaristokylien maailmanperin-
tökohteeksi (Luontoon.fi 2018). Mustasaaren saariston kylien asuk-
kaiden tekemä rakennusten, aitojen, arvokkaiden pihapuiden ja muun 
kasvillisuuden sekä perinteisten viljely- ja laidunmaiden hoitaminen 
on arvokasta työtä kulttuuriperinnön säilyttämiseksi (Björkön – Raip-
paluodon... 2001). Erityisesti vuonna 1995 kansallisesti arvokkaaksi 
maisema-alueeksi ja vuonna 2000 vuoden kyläksi valitussa Björköbyssä 
on säilynyt vanha, tiivis kylärakenne ja punamullatut talot muodostavat 
peltojen kanssa yhtenäisen kylämiljöön, jossa maisemaa halkovat kylä-
tiet noudattelevat monin paikoin vanhoja 1700-luvun linjauksia. Siellä 
perinteinen saaristoasuminen ja luonnon erityispiirteet muodostavat 
ainutlaatuisen kokonaisuuden. Myön muualla Mustasaaren saariston 
maailmanperintöalueella asukkaat asuvat luonnon- ja kulttuuriarvoil-
taan arvokkaassa ympäristössä. Siihen kohdistuu monia virkistystarpeita, 
mikä on näkynyt alueella muun muassa kesämökkien rakentamisena en-
simmäisen maailmansodan jälkeen. 1960-luvulta lähtien rakentaminen 
on vahvasti lisääntynyt. Myös suuri osa satoja vuosia tärkeänä kalastus-
tukikohtana toimineen Norrskärin kulttuurihistoriallisen ympäristön 
vanhoista kalamajoista on kesämökkikäytössä. (Mustasaaren saaristo 
2018) Virkistyskäytön luomissa tarpeissa on tärkeää muistaa, että vaikka 
Merenkurkun saaristossa geologiset ja luonnonarvot ovat keskeisellä 
sijalla, on myös kulttuurimaisema olennainen osa maailmanperintöä 
(Merenkurkun saaristo 2018). Sille omat haasteensa tuova loma-asutus 
vaikuttaa myös myönteisesti säilyttämällä ja kehittämällä Mustasaaren 
saariston alueen palveluja (Björkön – Raippaluodon... 2001). Merenkur-
kun saariston maailmanperintöaluetta tulee kuitenkin kehittää alueen 
rakennusperinnettä kunnioittaen ja saariston kulttuurimaisemat säilyt-
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Maankohoamisen tuomat muu-
tokset Mustasaaren saaristossa 
vuodesta 2000 vuoteen 2018. 
Tämänsuuruisen kaltaista maa-
alan lisääntymistä voidaan odottaa 
alueella vuoteen 2040 mennessä.
(kuvat:Maanmittauslaitos)
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Björkön – Raippaluodon rantaosayleiskaava sovittaa edelleen luonnon- 
ja maisemansuojelua rakentamisen tarpeisiin Mustasaaren saaristossa. Se 
määrittelee kuinka maankäyttöä tullaan ohjaamaan suunnittelualueella 
ja kuinka luonto-olosuhteet, ympäristöarvot, virkistyskäyttö, elinkeinot 
ja palvelut sekä yleiset muut tarpeet tulee huomioida aluetta suunni-
teltaessa. Suunnitelualue koostuu pääosin Björköbyn, Raippaluodon, 
Norra ja Södra Vallgrundin, Paniken, Söderuddenin ja Vistanin kylistä. 
Alueen pohjoisosissa on ollut laajoja rakentamattomia rantoja kylien 
yhteisessä omistuksessa. Yleiskaavan päätarkoituksena on ollut määri-
tellä pääasiassa noin 200 metrin levyiselle rantavyöhykkeelle sijoittuva 
rantarakentaminen loma-asutuksen ja ympärivuotisen asumisen sekä 
matkailun ja elinkeinojen osalta, ottaen huomioon alueen luonnonarvot, 
suojeltavat kohteet ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Ympäristön 
säilyttämiseksi on tullut varata riittävät alueet myös niihin kohdistuvien 
seudullisten ja valtakunnallisten tarpeiden turvaamiseksi. Yleiskaa-
va-alueen pohjoisosa on kansainvälisesti merkittävien geologisten muo-
dostumiensa, maisemansa ja eliöstönsä vuoksi erityisten luonnonarvojen 
vyöhykettä, joka tulee säilyttää luonnonsuojelualueena nykytilassaan. 
Se kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja Natura-verkostoon. Tämä 
maankohoamisrannikon edustavimpiin osiin kuuluva laaja kokonaisuus 
sijoittuu Björkön itärannalla Lillhagrevenistä Kaffevikeniin ja länsiran-
nalta Bodbackista Dalibodaniin. Harvinaisten moreenimuodostumien ja 
uhanalaisiksi luokiteltujen eläin- ja kasvilajien lisäksi alueen rannoilla on 
edustavia merenrantaniittyjä. Myös useista saarista ja luodoista koostuva 
alue Björkön länsiranta – Börsskäretin koillisosa – Uddströmmen on 
samoista syistä luonnonarvoiltaan merkittävää suojavyöhykettä, joka tu-
lee säilyttää ympäristöltään oleellisesti muuttumattomana. Mustasaaren 
saariston maankäytölle on antanut suuntaa myös alueiden jakaminen 
rantojen luonnon, saavutettavuuden ja palvelumahdollisuuksien perus-
teella kolmeen rantavyöhykkeeseen. Ulkomerenpuoleisten viimeisten 
saariryhmien ulkovyöhykkeellä on otettava erityisesti huomioon ympä-
ristönsuojelunäkökohdat. Ne huomioonottaen voidaan sallia haja-asu-
tusluonteista rakentamista, mutta taaja-asutus on kielletty. Saariston 
ulkovyöhykkeen ja mantereen välisellä välivyöhykkeellä haja-asutusluon-
teinen rakentaminen sallitaan yleensä ilman rantakaavaa ja taaja-asutus 
on mahdollista luonnon-, vesistö- ja etäisyystekijät sekä aikaisempi 
rakentaminen huomioiden. Taaja vapaa-ajanasutus ja lomakylätyyppiset 
alueet tulee yleensä kuitenkin keskittää mannervyöhykkeen rannikon, 
järvien ja jokien rannoille. (Björkön – Raippaluodon... 2001)

Suuri osa Björkön – Raippaluodon rantaosayleiskaavan suunnitte-
lualueesta on normaalisti rakennettavissa olevaa rantaa, mutta ran-
ta-alueen käyttöä vaikeuttaa kuitenkin usein maannousemasta johtuva 
vesi-alueiden mataluus ja ranta-alueiden avoimuus, koska niille ei 
ole ehtinyt vielä muodostua suojapuustoa. Rakentaminen on pyritty 
ohjaamaan alueille, joissa vedensyvyys on riittävä, eikä ranta-alueiden 
ruoppauksia tarvita, sillä maankohoamisen vuoksi alueella on joudut-
tu vesiväylien parannustoimiin jo olemassaolevan rakennuskannan 
vuoksi. Rantaosayleiskaava antaa määräyksiä alueelleen rakennettavien 
rakennusten soveltuvuudesta luonnonympäristöön ja rakennuksen etäi-
syyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, 
että luonnonympäristö voidaan säilyttää mahdollisuuksien mukaan. 
Osa suunnittelualueesta on eliöstön, luonnon- ja maisemansuojelun 
kannalta merkittävää aluetta, jossa uutta rakentamista tulisi rajoittaa. 
Maisemallisista syistä avoimet ranta-alueet, vailla suojapuustoa olevat 
alle hehtaarin saaret, kapeat niemet ja kannakset sekä salmet tulee jättää 
rakentamisen ulkopuolelle. Luonnonarvoiltaan erityisten ja merkittävien 
vyöhykkeiden, luonnonsuojelun kannalta merkittävien alueiden ja koh-
teiden, maisemansuojelun kannalta arvokkaiden saari- ja ranta-alueiden 
sekä alle 20 hehtaarin suuruisten saarien rakennusoikeudet pyritään 
siirtämään rakentamiseen paremmin soveltuville alueille. Alueet, mille 
uutta rakennusoikeutta ja muita toimintoja ei tule lainkaan osoittaa, 
tunnistetaan luonnonympäristön ja luontoselvitysten perusteella, ku-
ten esimerkiksi eläimistönsuojelun kannalta merkittävät alueet, saaret 

harrastusmahdollisuuksien lisäksi tunnistettu juuri rikas paikalliskulttuuri 
(Meriruoho 2011). Maailmanperintöalueen suojelu- ja kehittämistyöhön 
laadittu suunnitelma korostaakin myös kulttuuriarvojen merkitystä maa-
ilmanperinnön kokonaisuudessa. Siksi myös saaristoelinkeinojen, kuten 
kalastuksen, hylkeenpyynnin, maanviljelyn, eläintenpidon ja käsityötai-
tojen sekä alueen peruselinkeinoista versoneen teollisen perinteen, kuten 
veneenrakennuksen, kalanjalostuksen ja kalapyydysteollisuuden säilyttä-
misen elävinä voidaan ajatella olevan myös olennainen osa Merenkurkun 
saariston maailmanperinnön suojelua. (Metsähallitus 2009)

Merenkurkun saariston matkailu on alkanut kasvaa 2000-luvulla ja tarjoaa 
alueen asukkaille sekä uuden että toisaalta myös perinteisen toimeentulon 
lähteen. Maankohoamisilmiön Merenkurkun saaristolle tuoma maail-
manperintöstatus velvoittaa maailmanperinnön suojelemisen lisäksi sen 
tunnetuksi tekemiseen. Tietoisuus maailmanperintöarvosta on lisännyt 
erityisesti omatoimimatkailijoiden määrää alueella. (Metsähallitus 2009) 
Maailmanperintöalueen hoidossa ja kehitystyössä korostetaan maailman-
perintöarvojen esiin tuomisen ja matkailupalvelujen laadun parantamisen 
lisäksi kuitenkin myös paikallisuuden kunnioittamista. Merenkurkun saa-
ristoa pyritään kehittämään kestävän matkailun kohteena sellaisin tavoin, 
että niin sen luonto- ja kulttuuriarvot kuin paikallinen yhteisöllisyyskin 
säilyvät elinvoimaisina. (Meriruoho 2011) Luonnon ja paikallisen asutuk-
sen huomioon ottaminen on haaste matkailun kehityksessä. Esimerkiksi 
Björköbyn – Raippaluodon alueelta on pyritty etsimään luontopoluille 
uusia reittivaihtoehtoja. Merenkurkun matkailussa noudatetaan kestävän 
luontomatkailun periaatteita, joissa paikallista asutusta, kulttuuria ja perin-
teitä arvostetaan, matkailu ei vaaranna luontoarvoja, kävijöiden arvostus ja 
tietämys luonnosta lisääntyy ja ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman 
vähän. Sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen kestävyyden turvaaminen 
on erityisen tärkeää alueen kävijämäärien kasvaessa. Mustasaaren kunnan 
on pitänyt alueiden käytön suunnittelussaan varautua maailmanperintö-
alueen kävijämäärän kasvuun varaamalla kaavoituksella alueita matkailun 
yritystoiminnalle, virkistysalueille ja reitistöille. Matkailu tarvitsee esimer-
kiksi majoitustiloja, leirintäalueita, ruoka- ja opaspalveluja ja välinevuok-
rausta eri harrasteisiin. Erityisesti kävijöille tarkoitetut palvelurakenteet 
luonnonsuojelualueiden ulkopuolella ovat kunnan vastuulla. Mustasaaren 
kunta on vastuussa myös alueensa maailmanperintöön tukeutuvan luonto-
matkailun kehittämisen kokonaisuudesta. (Metsähallitus 2009)

Mustasaaren kunnan on otettava alueensa maailmanperintö huomioon 
kaikessa maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa ja ohjauksessa. 
Maankohoamisarvojen inventoinnit on tullut liittää osaksi yleiskaavoi-
tusta. Uudisrakentamisessa kulttuurimaiseman arvot otetaan huomioon 
kaavoituksen ja rakentamisjärjestyksen avulla. Ne on myös osittain suo-
jattu lainsäädännöllä. Tärkeimmät lait ovat maankäyttö- ja rakennuslaki, 
rakennussuojelulaki, muinaismuistolaki, luonnonosuojelulaki ja merilaki. 
Yleiskaavassa tulee pyrkiä ottamaan huomioon myös maailmanperintö-
alueiden kulttuuriarvot. (Metsähallitus 2009) Myös Mustasaaren saariston 
luontotyyppejä pyritään säilyttämään suojelualueiden perustamisen 
lisäksi ottamalla ne huomioon maankäytön suunnittelussa (SYKE & 
Ympäristöministeriö 2018). Natura-alueiden suojelu perustuu lainsää-
däntöön, hallinnollisiin määräyksiin tai vapaaehtoisiin sopimuksiin. 
Pääasiallisesti suojelu pohjautuu luonnonsuojelu- ja erämaalakeihin, 
mutta luontoarvoja suojellaan myös metsä-, vesi-, ulkoilu-, rakennus- ja 
maa-aineslakien avulla. (Metsähallitus 2018) Esimerkiksi suunnitellut 
merenlahtien suuaukkojen ruoppaukset kesämökkien veneliikennettä 
varten ovat voineet uhata pysäyttää merenlahden kehityksen fladaksi, 
mutta pienet, alle 10 hehtaarin fladat ovat automaattisesti suojeltuja 
kaikilta toimenpiteiltä Suomen vesilainsäädännön nojalla (Metsähallitus 
2009). Natura-alueilla sallitaan vain sellainen toiminta, mikä ei uhkaa 
suojeltavia luontoarvoja (Metsähallitus 2018). Vahvistetuilla yleiskaa-
va-alueilla Natura-alueiden suojelun toteuttamisessa sovelletaan kaavan 
maankäyttöratkaisuja (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013).
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ja luodot. (Björkön – Raippaluodon... 2001) Merenkurkun saariston 
luontodirektiivilajeja ovat harmaahylje, itämerennorppa ja saukko (Ete-
lä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013). Yleiskaavassa esitetään myös erilaisia 
suosituksia liikkumisen ja maihinnousun rajoittamiseksi uhanalaisten 
eläinten elinalueilla, lähinnä merkittävillä lintuluodoilla. Myös perintei-
set ja käytössä olevat tärkeät apajapaikat ja kalojen kutupaikat pyritään 
säilyttämään yleiskaavan suojelukohteina tai jättämällä ne muuten 
vapaaksi rakentamiselta ja muulta maankäytöltä. Kalojen nousupurot 
huomioidaan mahdollisesti kunnostustoimenpiteitä vaativina kohteina. 
Myös niin lähiulkoilua ja virkistyskeskuksia kuin tehokasta retkeilytoi-
mintaa varten tarkoitetuilla virkistysalueilla tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota vesistöjen säilyttämiseen luonnontilaisina. Virkistyskäyttö 
tulee kokonaisuudessaan ohjata alueille, joilla se ei vaaranna luonnon-
arvoja. Kulutuskestävyydeltään aroilla alueilla liikkumista ohjataan 
merkityin reitein. Kaavoituksen tarkoituksena on myös turvata vapaita 
ranta-alueita jokamiehen oikeuksin tapahtuvaa virkistyskäyttöä varten. 
Virkistysalueita leiriytymistä varten on varattu esimerkiksi maanko-
hoamismaisemiin tutustuttavan Panikeen suuntautuvan vaellusreitin 
varrelle. (Björkön – Raippaluodon... 2001)

Björkön – Raippaluodon yleiskaava-alueen luonnonsuojelun kannalta 
merkittävimmät alueet sijoittuvat sen pohjois- ja luoteisosiin. Niiden 
luonnonarvot on turvattu osoittamalla alueet lähes poikkeuksetta 
luonnonsuojelualueiksi. Luonnonsuojelulainsäädännöllä perustetuille 
luontotyyppien ja lajien luonnonsuojelualueille suunniteltu tutkimus- 
ja harrastustoiminta on suunniteltava siten, että luonto ei vahingoitu. 
Alueella on sallittu vain sen varausperusteiden mukaisen käytön kan-
nalta välttämätön rakentaminen. Tällaisia alueita ovat Enstenin saaret, 
Norrskär – Östra Norrskär, Valassaaret, Raippaluodon länsirannikko, 
Finnvekan ja Rudskärsfjärden. Luonnonsuojelu-, muinaismuisto-, vesi- 
ja rakennuslainsäädännön sekä kulttuurihistoriallisesti huomattavien 
rakennusten suojelua koskevan lainsäädännön perusteella suojeltujen 
suojelualueiden alueella on sallittu vain alueen suojelutavoitteiden ja 
varausperusteiden mukainen rakentaminen ja välttämätön uudisrakenta-
minen, eikä alueella saa suorittaa suojelutavoitteita vaarantavia tai mai-
semaa oleellisesti muuttavia toimenpiteitä, kuten maaperän kaivamista 
ja muokkaamista, turvemaiden ojittamista tai vesistön muuttamista. 
Tällaisia alueita ovat maisemansuojelualueet Lappörssund – Segelsören 
ja Björköby – Raippaluoto. Maisemallisesti erittäin merkittävät alueet 
sijoittuvat pääosin erityisten luonnonarvojen vyöhykkeelle. Maiseman-
suojelun kannalta arvokkaita saariryhmiä ja rantoja, joiden luonne ja 
maisema-arvot tulee säilyttää, ovat Lompan – Långskärsfladan, Lap-
pörssund – Segelsören, Uddströmmen – Borsskärin itäranta ja Lappö-
rarna – Svedjehamn. Maisemallisesti merkittävillä alueilla rakentamisen 
tulee soveltua maisemaan. Arvokkailla maisema-alueilla ovat kiellettyjä 
hakkuut ja ympäristöä ja maankamaraa muuttavat toimenpiteet. Kult-
tuurimaisema-alueilla pyritään alueen luonteen, rakennusperinteen 
ja kokonaisuuden säilyttämiseen ja niille sijoittuvat laajat hankkeet 
tulee suunnitella ja kaavoitus toteuttaa niin, etteivät maisemakokonai-
suuksien arvot vaarannu. Hankkeet tulee sopeuttaa ympäristöön, alueen 
rakennuskantaan ja olemassa oleviin elinkeinoihin kohteen ominaisuudet 
huomioon ottaen. Kulttuurimaisema-alueella tulee kiinnittää erityistä 
huomiota tärkeän rantavyöhykkeen säilyttämiseen, kulttuuriympäristöön 
ja rakennusten soveltumiseen arvokkaaseen maisemaan ja kyläkuvaan 
olemassa olevaa rakennuskantaa täydentäen. Alueen rakennusperinnettä 
tulee kunnioittaa ja säilyttää kylätiet ja raitit alueen luonteelle ominaisi-
na. Kulttuurimaisema-alueita ovat Björkön Svedjehamn, Raippaluodon 
kylä ja satama, Norra Valgrundin satama ja Södra Vallgrundin ja Som-
marsundin kulttuurimaisemat. Myös historiallisesti merkittävät kohteet 
ja rakennukset tulee yleiskaavan mukaisesti ottaa huomioon ja osoittaa 
tarvittaessa suojeltaviksi kohteiksi. Rakennuslainsäädännön nojalla suojel-
tavia alueita ovat valtakunnallisesti merkittävät Bodbackin vanha satama 
1800-luvun aittarakennuksineen ja Svedjehamnin satama-alue kalasuo-
laamoineen ja venevajoineen sekä merkittäviä kohteita Norra Vallgrundin 

satama ja Raippaluodon ja Söderuddenin kalasatamat venevajoineen sekä 
Kalvholmin ja Sommarösundin rannat venevajoineen ja asutuksineen. 
Näillä alueilla olevia rakennuksia ei saa purkaa, eikä niiden ulkoasua 
muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas tai kylämiljöön 
kannalta merkittävä luonne turmeltuu. (Björkön – Raippaluodon... 2001) 
Björkön – Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminen on käynnissä 
ja valmistuu syksyllä 2019 (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
2017, Björkön – Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminen 2017).

Maapallon suuret ilmastonmuutokset ja niiden vaikutukset ympäristöön 
näkyvät Mustasaaren saaristossa nyt ja tulevaisuudessa. Maankohoaminen 
tulee tutkijoiden mukaan muodostamaan Merenkurkkuun maayhteyden 
Suomesta Ruotsiin noin 2000 vuoden kuluttua ja sen taakse Perämeren 
sijaan suuren Peräjärven (Breilin ym. 2012). Tutkijat uskovat, että kestää 
vielä vähintään 10 000 vuotta ennen kuin jäljellä olevat 100 maanko-
hoamismetriä nousevat ja prosessi päättyy (Merenkurkun saaristo 2018). 
Nykyisen ilmastonlämpenemisen aikaansaama merenpinnannousu 
kuitenkin hidastaa maankohoamista niin, että siitä riippuvaisten luonto-
tyyppien kehittyminen voi muuttua jo varsin pian (Ilmasto-opas 2018). 
Luonnon sopeutumista maankohoamisen menneisiin, nykyisiin ja tuleviin 
muutoksiin ja näiden ihmisille tuomia haasteita ja mahdollisuuksia tulee 
dokumentoida ja tutkia ihmiskunnan maailmanperintönä. Mustasaaren 
saaristolla on huomattava merkitys tämän tärkeän tutkimuksen kannalta 
(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013).
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Mustasaaren saariston kaavoituksen nykyhetki ja 
tulevaisuus
Arttu Mäkipää

Johdanto

Alueidenkäytöllä ja aluerakenteella on tärkeä rooli väestön elinympäris-
tön ja elinkeinoelämän toiminnan perustana (Valtioneuvoston päätös… 
2017: 1). Alueidenkäytön ja aluerakenteen suunnittelua Suomessa oh-
jaavat maankäyttö- ja rakennuslakiin (1999) kuuluvat valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet ja maakunta-, yleis- ja asemakaavat, joiden tulee 
noudattaa alueiden käytön suunnittelun tavoitteita. Maankäyttö- ja ra-
kennuslain (1999) pykälä 22§ määrittää, että valtakunnallisia alueiden-
käyttötavoitteita voidaan antaa koskemaan asioita, joilla on:

“1) aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon 
kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys;

2) merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai

3) valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, 
aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen 
välttämiseen.”

Alueidenkäyttötavoitteiden sekä maakunta-, yleis- ja asemakaavojen 
avulla voidaan vaikuttaa asumisen, elinkeinoelämän ja vapaa-ajan 
toimintojen sijoittumiseen, sekä edistää yhdyskuntien kestävyyttä (Val-
tioneuvoston päätös… 2017: 1-3). Maankäyttö- ja rakennuslaki (1999) 
määrittää alueiden käytön ja rakentamisen perustavoitteiksi ekologisen, 
taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen. Kestävällä 
suunnittelulla alueiden toimivuutta, laatua ja ihmisten elämän suju-
vuutta voidaan kehittää nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeisiin (Valtio-
neuvoston päätös… 2017: 1-3).  Alueidenkäytön tulee ottaa huomioon 
kestävän kehityksen tavoitteet, eli pyrkiä turvaamaan hyvän elämisen 
mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville. Haasteita tälle tuot-
tavat ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, 
kaupungistuminen, elinkeinojen muutokset ja digitalisaatio. 

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
(2017: 7-8) linjaa, että luonnon- ja kulttuuriympäristöjen säilymisen 
kannalta alueidenkäytöllä on tärkeä rooli. Luonnon monimuotoisuuden 
heikkeneminen on yksi suurimmista haasteista etenkin tulevaisuuden 
alueiden kehittämiselle (Valtioneuvoston päätös… 2017: 1). Kaikkein 
eniten muutoksia tapahtuu rannoilla, metsissä sekä kulttuuriympäris-
töissä, ja siksi niiden ylläpitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Ekotehokkaan kaupunkirakenteen näkökulmasta tiiviimmän yh-
dyskuntarakentamisen kehittäminen on kannattavaa (Suomen kult-
tuuriympäristöstrategia 2014: 15). Se myös vähentää painetta ottaa 
virkistys- ja luonnonalueita rakentamisen käyttöön. Valtioneuvoston 
mukaan näiden tekijöiden takia pitää alueidenkäyttöön kehittää uusia 
ajattelu- ja ratkaisumalleja. Muutokset taloudessa, elinkeinoelämässä ja 
väestönkehityksessä aiheuttavat ongelmia esimerkiksi kulttuuriympä-
ristöille, ja lisähaasteita aiheuttavat rakennettujen alueiden vajaakäyttö 
tai käyttämättömyys. Suomessa rakentaminen, ihmisten asuminen ja 
palvelut keskittyvät kaupunkeihin (Valtioneuvoston päätös… 2017: 2), 
mikä aiheuttaa haasteen pienempien kuntien kehittämiselle. Monien 
pienempien paikkakuntien väkiluku laskee ja asukkaiden keski-ikä kas-
vaa, ja kuntien on löydettävä uusia ratkaisuja niiden elinvoimaisuuden 
säilyttämiseksi. 

Tässä tutkielmassa käsittelen Pohjanmaan maakunnan suunnittelua 
sekä Mustasaaren saariston aluekehittämisen ja kaavoituksen vaiheita ja 

tulevaisuutta. Tarkastelussa ovat alueen kaavallinen ohjaus, aluesuunnit-
telun keskeisimmät teemat maakunnassa ja Mustasaaressa, tulevaisuuden 
tarpeiden ja haasteiden selvittäminen muun muassa maakuntastrategian, 
kuntastrategian ja maapoliittisen ohjelman kautta. Lopuksi käsittelen 
alueen omaleimaisten kulttuuriympäristöjen ja maailmanperintöasioi-
den vaikutusta alueen kehittämiseen.

Pohjanmaan maakunnan suunnittelu

Maakunnan suunnittelu sijoittuu Suomen suunnittelujärjestelmässä 
kunnan ja valtakunnan tasojen väliin (Pohjanmaan maakuntakaava… 
2008: 5). Suunnittelu noudattaa valtakunnallisten tavoitteiden antamia 
ohjeita ja yhdistää maakunnalliset ja paikalliset tavoitteet niihin. Ko-
konaisuudessaan maakunnan suunnitteluun kuuluvat maankäyttö- ja 
rakennuslain (1999) pykälän 25 § mukaan maakuntasuunnitelma, 
maakuntakaava ja maakuntasuunnitelma. Lain pykälä 28 § määrittää 
maakuntakaavaan seitsemän kohtaa, joihin tulee kiinnittää erityistä 
huomiota: 

“1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen;

2) alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen;

3) ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen 
huollon järjestelyihin;

4) vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön;

5) maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;

6) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä

7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.”

Pohjanmaa on vuosien 2018-2021 maakuntaohjelmassaan määrittänyt 
neljä tavoitteellista kärkiteemaa, jotka ovat 1) Elinvoimaa yrityksille, 2) 
Kaikki mukaan ja 3) Resurssiviisas yhteiskunta (kuva 1). Neljäs kärki-
teema, “Palveluja jokaisen tarpeisiin”, muodostuu kolmen ensimmäisen 
kokonaisuutena. Kärkiteemoista on löydettävissä varsin suoraan yhtymä-
kohtia valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Kestävyys, luonnon 
monimuotoisuus, osallistavuus, yhteyksien toimivuus, elinkeinoelämän 
vireys ja kulttuuriympäristöjen säilyttäminen ovat keskeisiä teemoja 
myös Pohjanmaan maakunnan tasolla. Maakuntasuunnitelmassa (2017: 
21) on määritetty myös tavoitetila vuodelle 2040: 

“Vuonna 2040 Pohjanmaalla on kilpailukykyinen ja monipuolinen elin-
keinoelämä maakunnan kaikissa osissa. Menestystä siivittävät elinkei-
noelämää tukeva tutkimus ja koulutus, vahva yhteistyön ja yrittämisen 
kulttuuri sekä erinomainen saavutettavuus. Kansainvälinen toimintatapa 
ja monikulttuurisuus, mutta myös paikallisen identiteetin ja kulttuu-
riperinnön arvostus, ovat itsestäänselvyyksiä. Vaasa on Suomen viiden 
merkittävimmän kaupungin joukossa.”

Tärkeimmät kehityskohteet Pohjanmaalla vaikuttavat liittyvän elin-
keinoelämään ja sen tukemiseen muun muassa koulutuksen ja kan-
sainvälistymisen kautta. Maakuntasuunnitelman (2017: 21) mukaan 
tätä monipuolista elinkeinorakennetta tulee pitää yllä ja mahdollistaa 
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uusien yritysten kehittymisen. Elinehdoksi elinkeinojen toimivuudelle 
nostetaan nimenomaan liikennejärjestelmän toimivuus. Myös kulttuu-
riympäristöjen ja luonnon ylläpitämisen tärkeys nostetaan esille niiden 
vetovoimaisuuden takia. Lähestymistapa luontoalueisiin on siis osin 
taloudellinen ja niitä halutaan käyttää matkailijoiden houkuttelemiseksi. 
Pohjanmaan alueen kaavoituksessa halutaan siis keskittyä yritys-, liiken-
ne- ja luontoalueiden kehittämiseen. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti kestävyys on 
merkittävässä roolissa Pohjanmaan kehittämisessä. Yhdyskuntaraken-
teesta Pohjanmaalla halutaan kehittää kestävä ja turvallinen (Poh-
janmaan maakuntaohjelma 2018-2021 2017: 34). Alueella pyritään 
energiaomavaraisuuteen ja hiilidioksidineutraaliuteen sähkön- ja läm-
möntuotannon ja liikenteen osalta. Tällöin fossiilisten polttoaineiden 
käyttämistä tulee vähentää ja uusiutuvia energianmuotoja hyödyntäviä 
energianlähteitä rakentaa. Samoin kiertotalouden mahdollistaminen 
on tärkeä kokonaisuus, johon tulee kiinnittää huomiota. Esimerkiksi 
asukkailla tulisi olla kattavat ja helposti saavutettavat mahdollisuudet 
kierrättämiseen. Kestävyyden ylläpitämiseksi tavoitteena on ylläpi-
tää tasapainoista monikeskusmallia, jossa fyysiset rakenteet tarjoavat 
asukkaille hyvinvointia ja elinkeinoelämälle kilpailukykyä. Asutuksen 
sijoittaminen palvelujen lähelle keskuksiin ja kyläkeskuksiin vähentää 
omalta osaltaan ihmisten liikkumisen tarvetta ja vähentää hiilipäästöjä. 
Kokonaisuuksissa tulee huomioida ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen 
ja taloudellinen kestävyys.

Myös meren läheisyys on tärkeässä roolissa rannikoiden kestävässä suun-
nittelussa ja kaavoituksessa. Rannikkomaakuntien on laadittava yhteensä 
kolme merialuesuunnitelmaa joiden pitäisi olla valmiita vuonna 2021 
(Kaituri ym. 2017). Maankäyttö- ja rakennuslain (1999) pykälän 67a § 
mukaan merialuesuunnittelulla pyritään edistämään eri käyttömuotojen 
kestävää kasvua ja kehitystä, luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä 
ja meriympäristön tilan parantamista. Käyttömuotojen erilaiset tarpeet 
on suunnittelussa tunnettava ja ne on pyrittävä sovittamaan yhteen. 
Tärkeimpiä maankäyttömuotoja ovat energiaalat, meriliikenne, kalas-
tus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon 
säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Esimerkiksi tuulivoimaloiden 
kaavoittaminen ja rakentaminen rannikoille vaatii tarkkaa suunnittelua 
ja vaikutusten arviointia (Kaituri ym. 2017: 49). Vaikutuksen muun 
muassa luontoon, maisemaan ja asumiseen on arvioitava voimaloiden 
paikkoja valittaessa. 

Pohjanmaan elinvoimaisuuden  
haasteet ja ratkaisut

Varsinkin maaseutukylien ja taajamien kehittämisen haasteet liittyvät 
Pohjanmaalla suurelta osin väestön vähenemiseen (Pohjanmaan maa-
kuntasuunnitelma 2040 2014: 14) ja väestön ikärakenne alueella on 
Suomen keskivertoa heikompi (Pohjanmaan maakuntakaava… 2018: 
16). Alue on pärjännyt haluttua heikommin vetovoimamittauksissa ja 
yksi alueen ongelmista onkin ihmisten muuttaminen suurempiin kau-
punkeihin (Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021 2017: 22-25). 
Tämä aiheuttaa osaltaan työvoimapulaa ja yrittämisen siirtymistä muual-
le. Tärkeä kaavoituksen tehtävä olisikin löytää keinoja kehittää kunnista 
vetovoimaisempia, jotta alueelle muuttaisi uusia työikäisiä ihmisiä, ja 
siellä asuvat eivät muuttaisi muualle. Se tarkoittaisi hyvien työ, asumis- 
ja vapaa-ajanmahdollisuuksien kehittämistä sekä kulttuuriympäristöjen 
ylläpitoa ja markkinointia. 

Hajautettu yhdyskuntarakenne luo palvelujen ja asuinpaikkojen suun-
nittelulle lisähaasteen ja yksi väestön hyvinvointiin liittyvä suunnittelun 
ja kaavoituksen haaste on säilyttää toimiva palvelurakenne väestön 
ikääntyessä, jolloin varsinkin terveydenhuollon palveluiden tarve kasvaa. 

Ihmisten hyvinvointi vaatii toimivia hyvinvointi- ja terveyspalveluja, 
joiden järjestämisessä Pohjanmaalla on ollut muun Suomen tapaan on-
gelmia (Pohjanmaan maakuntakaava… 2018: 17). Haasteita on ollut eri-
tyisesti palveluiden yhtenäisyydessä ja tasalaatuisuudessa. Samalla huol-
tosuhteen huonontuessa esimerkiksi yhä pienemmälle nuorelle väestölle 
pitäisi lisäksi pystyä tarjoamaan hyvät koulutusmahdollisuudet. Samoin 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksien kehittäminen on tärkeää, jotta ihmi-
sillä on mahdollisuus löytää mielekästä tekemistä alueilta. Sekä kulttuuri 
että liikunta edistävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä omalta 
osaltaan vetovoimaisuutta, jonka takia niitä on tärkeä mahdollistaa. 
Nämä tulevat olemaan ongelma, johon suunnittelun ja kaavoituksen kei-
noin tulisi löytää ratkaisuja (Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021 
2017: 28-29). Näiden tavoitteiden saavuttamista voi hankaloittaa kun-
nissa mahdollinen strategisen ajattelun puute, epärealistiset tavoitteet, 
vaikeiden päätösten tekemisen pelko ja liiallinen kilpailu toistensa kanssa 
(Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 2014: 14-15). Aktiivinen 
yhteistyö eri osapuolien välillä on tehokas keino erilaisten suunnittelun 
ongelmien välttämiseksi ja ratkaisemiseksi.

Maaseudun elinvoiman turvaamiseksi Pohjanmaan vuosien 2018-2021 
(2017) maakuntaohjelmassa nostetaan muun muassa elintarvike-, 
hyvinvointi-, matkailu- ja luovien alojen kehittäminen. Samoin maa-
seudun erityisalojen, kuten kalatalouden toimintamahdollisuuksia tulisi 
parantaa. Talouden aloista etenkin matkailua on pyritty kehittämään 
vahvasti ja sillä koetaan olevan suuri kasvupotentiaali. Matkailun 
kannalta tärkeimpiä kokonaisuuksia ovat luonto-, hyvinvointi-, kult-
tuuri- ja tapahtumamatkailu, joiden olemassaoloa pitäisi kehittämisen 
ja kaavoituksen kautta tukea. Puhdas ja koskematon luonto on ollut 
erityisesti Suomen matkailun vahvuus (Suomen matkailustrategia 2020). 
Samalla matkailulla on kuitenkin ilmastollisia ja ympäristöllisiä vaiku-
tuksia, jotka on otettava huomioon. Matkailun kehittäminen nähdään 
kannattavaksi, koska sillä on positiivisia vaikutuksia kansantalouteen, 
työllisyyteen, alueelliseen hyvinvointiin ja vaurauteen.  Pohjanmaan 
maakuntaohjelmassa (2017) erityistä painoarvoa matkailukohteina saa-
vat Merenkurkun maailmanperintöalue ja rannikon puutalokaupungit ja 
saaristo onkin Pohjanmaan vuoden 2030 tavoiteltavassa aluerakenteessa 
määritetty matkailun kehitysvyöhykkeeksi, kuten kuvasta 2 voi havaita. 
Sama tavoite on säilynyt myös vuoden 2040 tavoitteisiin. Mustasaarella 
on erityinen potentiaali näiden kohteiden hyödyntämisessä matkailussa 
ja merenkurkun saariston alueen matkailua ja virkistysmahdollisuuksia 

Kuva 1: Pohjanmaan kehittämisen kärkiteemat. (Pohjan-
maan maakuntaohjelma 2018-2021 2017)
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Kuva 2: Pohjanmaan tavoiteltava aluerakenne 2030 (Pohjanmaan maakuntakaava... 2008).
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halutaan kehittää tulevaisuudessa, mutta samalla asukkaiden elinolot 
huomioiden (Pohjanmaan maakuntakaava… 2018: 19). 

Matkailu ja elinkeinoelämä vaativat toimivat liikenneyhteydet, ja kuten 
aikaisemmin jo mainittu, niiden kehittämisen ja ylläpidon tärkeyttä 
korostetaan (Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021 2017: 21-25). 
Tärkeimpiä kehityskohteita ovat kriittisimpien väylien kunto, liikenteen 
sujuvuus ja turvallisuus. Näillä kokonaisuuksilla voidaan kehittää alueen 
saavutettavuutta ja vetovoimaisuutta, sekä parantaa esimerkiksi palvelu-
jen kehittymistä. Tärkeänä pyrkimyksenä Pohjanmaalla onkin Meren-
kurkun liikenteen kehittäminen ja jatkuvuuden säilyttäminen pitkällä 
aikavälillä.  Samalla julkisen liikenteen toimivuutta haluttaisiin kehittää, 
sillä maakuntaohjelman mukaan se on syrjäseuduilla usein heikolla ta-
solla. Julkiselle liikenteelle kannattamattomilla alueilla muun liikenteen 
toimivuuteen ja kestävyyteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi 
nykypäivän matkailu, elinkeinoelämä ja asuminen vaativat toimivia 
tietoliikenneyhteyksiä, joiden tulisi täyttää annetut vaatimukset. Poh-
janmaalla se tarkoittaa, että tärkeimpien yhteiskunnallisten toimintojen 
tulisi saada gigabit-tasoinen yhteys ja kotitalouksien 100 Mbit/s:n yhteys 
vuoteen 2021 mennessä.

Maakuntakaava 2030

Pohjanmaan maakuntakaava 2030 (2008) sisältää kaksi vaihekaavaa, 
joista ensimmäinen käsittelee kaupallisia palveluja ja toinen uusiutuvia 
energiamuotoja. Elinvoimaiset kaupunkiseudut, hyvin toimivat liiken-
neyhteydet ja jokilaaksot maaseutuelinkeinoineen ja maatalousalueineen 
korostuvat tavoitellussa aluerakenteessa (Pohjanmaan maakuntakaava... 
2008). Vaasan seutu toimii Länsi-Suomen ja Merenkurkun keskuksena 
ja sen sanotaan leimaavan maakunnan asemaa Suomen aluerakenteessa. 
Tärkeitä kehittämisalueita maakunnassa ovat matkailu, energiantuotanto 
ja monipuolinen elinkeinorakenne. Ongelmia aiheuttavana muutoksena 
korostuu taas väestön väheneminen ja keskittyminen haja-asutusalueil-
ta muuttamisen seurauksena. Myös liikenteelliset ongelmat nousevat 
esille Pohjanmaan maakuntakaavan kaavaselostuksessa (2008: 28). Sen 
mukaan liikenneinfrastruktuuria ei ole kehitetty samassa tahdissa elin-
keinoelämän tarpeiden, maankäytön muutosten ja liikenteen kasvun 
kanssa. Tämä vaikuttaa mahdollisuuksiin tarjota houkuttelevia paikkoja 
elinkeinoelämälle sekä vaikeuttaa pitkän aikavälin suunnittelua. Liiken-
neverkkojen laatua tulisi kehittää, koska niillä on erityisen tärkeä rooli 
maakunnan kehittämisen ja suunnittelun kannalta.

Kaavoituksella ja aluesuunnittelulla voidaan vastata alueellisiin ja glo-
baaleihin ympäristöongelmiin. Pahimpia vesistöjen ja maaperän ravin-
nepitoisuuden kasvattajia ovat maatalous, teollisuus ja viemäriverkoston 
ulkopuolella olevat kiinteistöt (Pohjanmaan maakuntakaava… 2008: 
37-38). Lisäksi paikalliset turkistarhat aiheuttavat riskin pohjavesialu-
eilla. Heikko liikenneinfrastruktuuri aiheuttaa tehottomuutta liiken-
teeseen, joka taas lisää päästöjä. Ilmastonmuutoksen paine kasvattaa 
tarvetta käyttää uusiutuvia energialähteitä esimerkiksi sähkön tuotan-
nossa. Pohjanmaalla erityinen hyödyntämispotentiaali on tuulivoimalla 
rannikoiden tuulisuuden johdosta. Ilmastonmuutoksen on myös ennus-
tettu nostavan merenpintaa pitkällä ajanjaksolla, joka nostaa tulvariskiä 
rannikkoalueilla. Toisaalta maankohoaminen muokkaa rannikkoa jat-
kuvasti, joka aiheuttaa kaavoitukselle ja maankäytölle omat haasteensa. 
Näiden tekijöiden ja muiden uhkien ja ongelmien ratkaiseminen on 
tulevaisuuden haasteena koko Pohjanmaan alueella. Kuten Pohjanmaan 
maakuntakaavan kaavaselostuksessa todetaan, on laadukas ympäristö 
ja luonnonvarat tärkeitä väestön hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn näkö-
kulmista. Yhä tärkeämpinä teemoina ihmisten elämässä korostuvat eli-
nympäristön terveellisyys, turvallisuus, rauhallisuus ja luonnonläheisyys. 
Virkistystä, suojelua ja matkailua tulee Merenkurkun saaristossa tulevai-
suudessa kehittää samalla alueen asukkaiden elämänolot huomioiden. 
Nämä ajatukset ovat läheisessä yhteydessä muiden aikaisemmin tässä 

tekstissä käsiteltyjen julkaisujen kanssa. Toimiva aluerakenne, eheä yh-
dyskuntarakenne, elinympäristön hyvä laatu, toimivat liikenneverkostot, 
kulttuuri- ja luonnonympäristöistä huolehtiminen, virkistyskäytön mah-
dollistaminen ja luonnonvarojen tehokas käyttäminen ovat tärkeimpiä 
teemoja Pohjanmaan kehittämisessä maakuntakaava 2030 perusteella.

Pohjanmaan vuonna 2008 hyväksytyssä maakuntakaavassa Raippaluo-
to on Mustasaaren keskustoimintojen alakeskus, jonka lisäksi alueelta 
löytyy kaksi kylää ja kaksi merenläheistä kylää (kuva 3). Raippaluodon 
välittömässä läheisyydessä sijaitsee teollisuus- ja varastoalue. Niiden 
lisäksi saariston eteläosissa sijaitsee energiahuollon alue ja kalliokiviai-
neksen ottamisalue. Saariston pohjoisosaan, Björköbyn läheisyyteen, 
on sijoitettu kaksi vedenottamoa. Kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokkaita alueita saaristossa ovat 
Raippaluodon seutu ja lähes koko Björkön saari sen itäisiä osia lukuun 
ottamatta. Kolme aluetta Södra Vallgrundin seudulta alueen eteläosista, 
on taas luokiteltu Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannal-
ta maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaiksi alueiksi. Näiden lisäksi 
Mustasaaren saaristossa on kolme luonnonsuojelualuetta, useita Natu-
ra-alueita, neljä virkistysaluetta, pyöräilyreitti ja ohjeellinen ulkoilureitti

Maakuntakaava 2040

Pohjanmaalle on hyväksytty myös uusi maakuntakaava 2040, joka kor-
vaa vuoteen 2030 voimassa olevan kaavan (Pohjanmaan maakuntakaa-
va... 2040 2018). Sen kolme pääteemaa vastaavat läheisesti aikaisemman 
kaavan suuntia: 1) kilpailukykyinen alue, 2) alue, jossa väestö voi hyvin, 
ja 3) alue, jossa on hyvä elinympäristö (kuva 4). Niissä korostuvat saavu-
tettavuus, matkailu, kulttuuriympäristöt, hyvä työllisyys, monipuoliset 
ja viihtyisät asuinympäristöt, virkistysmahdollisuudet, ekologisuus sekä 
kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys. Uusiutuvien energialähteiden 
käyttö vaikuttaa olevan isommassa roolissa näissä uusissa tavoitteissa. 
Maakunta pyrkii tuottamaan vuonna 2040 tarvitsemansa energian täy-
sin uusiutuvilla energialähteillä. Tämän tavoitteen saamiseksi etenkin 
tuulivoimalaalueita suunnitellaan lisättävän. Kuvasta kolme voi havaita, 
että sillä on tärkeä rooli alueen kolmen pääteeman keskiössä ja kaikki 
toiminta pyritään tekemään kestävästi, joka omalta osaltaan edesauttaa 
pääteemojen tavoitteiden saavuttamista. Matkailun ja virkistysmah-
dollisuuksien kehittäminen ovat säilyneet vuoden 2030 kaavan tapaan 
tärkeinä teemoina. Uutena luontoon liittyvänä kokonaisuutena 2040 
kaavaan on selvitetty tarve hiljaisten alueiden suunnittelulle. Hiljaisella 
alueella tarkoitetaan aluetta, jossa ei kuulu ihmisen aiheuttamaa melua. 
Suhteellisen pieni osa Suomen pintaalasta on enää tällaisia meluttomia 
alueita, ja maankäytön suunnittelulla todetaan niiden kehittämisessä 
tärkeä rooli. Niitä voi käyttää vahvuutena etenkin asukkaiden terveyden 
ja viihtyvyyden kehittämiseen, mutta myös matkailijoita houkutteleva-
na tekijänä. Näitä hiljaisia alueita löytyy myös Merenkurkun saariston 

Kuva 4: Maakunnan kehittämisen kolme päätavoitetta 
(Pohjanmaan maakuntakaava… 2018: 24)
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alueelta, mutta on tärkeä huomio, että niitä ei sijaitse matkailupalvelui-
den lähellä. Matkailun lisääminen siis omalta osaltaan vähentää näiden 
rauhallisten hiljaisten alueiden määrää ja aiheuttaa näin negatiivisen 
vaikutuksen luonnon positiivisille puolille. 

Mustasaaren naapurikunta Vaasaa on uudessa maakuntakaavassa vanhan 
kaavan tapaan pidetty tärkeimpänä kehityskaupunkina Pohjanmaalla. Uu-
dessa maakuntakaavassa on eritelty kolme kehitysvyöhykettä, joista Mus-
tasaari kuuluu Vaasa-Seinäjoen alueeseen (Pohjanmaan maakuntakaava... 
2040 2018: 31-37). Vyöhykkeiden rajojen määrittämiseen on käytetty 
taajamia, joissa on yli 100 työntekijää tai joissa neljäsosa työntekijöistä 

pendelöi keskuksiin. Mustasaaren saaristossa näitä taajama-alueita on nel-
jä: Lähipalvelukeskukseksi määritetty Raippaluoto Björköby, Norra Vall-
grund ja Södra Vallgrund (kuva 3). Kuvan violetit viivat osoittavat alueet, 
joista pendelöinnin määrä täyttää asetetun neljäsosan rajan. Kuvasta voi 
myös havaita Vaasan keskeisen roolin alueen työssäkäynnissä.

Mustasaaren kuntastrategia

“Mustasaaressa asukkaat ovat keskiössä. Hyvinvointimme ja voimava-
ramme perustana ovat osallistuvat ja omistautuneet mustasaarelaiset, 
hyvät palvelut, runsas sosiaalinen pääoma, monipuoliset ja ainutlaatuiset 
asuinympäristöt, hyvinvoivat yritykset ja terve talous. Mustasaaressa 
kaikki on lähellä: luonto, palvelut, työpaikat, koko maailma” (Mustasaa-
ren kuntastrategia 2030: 2). Mustasaari pyrkii kuntastrategian mukaan 
olemaan asukkaiden kunta, jossa lähidemokratia ja kylien elinvoima 
ovat tärkeitä tekijöitä alueen hyvinvoinnin kannalta. Kunnan tulee 
pystyä tarjoamaan hyviä asuinympäristöjä ja elinehtoja tasapuolisesti. 
Yhdenvertaisuus ja asukkaiden osallisuus ovat tärkeitä teemoja kylien 
tasapuolisella kehittämisessä ja elinvoimaisuuden säilyttämisessä. 

Ihmisille haluaa tarjota runsaasti fyysisiä ja digitaalisia kohtaamispaik-
koja sekä mahdollisuuksia kulttuuri- ja liikuntatoimintaan. Koulutuksen 
puolesta nuorille halutaan tarjota kattavat mahdollisuudet opiskella 
paikallisesti oppimiskeskuksissa joustavissa oppimisympäristöissä. So-
siaali- ja terveyspalvelujen tulee olla monipuolisia ja helposti saatavilla 
myös sosiaali- ja terveysuudistuksen sekä maakuntauudistuksen jälkeen. 

Hyvän kaavoituksen ja suunnittelun, hyvien asuinympäristöjen, palve-
lujen monipuolisuuden ja läheisyyden, vapaa-ajantoiminta mahdolli-
suuksien ja luonnon läheisyyden avulla Mustasaari pyrkii kasvattamaan 
väkilukua 1% vuodessa (Mustasaaren kuntastrategia 2030). Tilastokes-
kuksen ennusteen mukaan alueen väkiluku on vuonna 2030 19173 
henkilöä (Väestöennuste… 2004). Sen saavuttamiseksi Mustasaaren 
kuntastrategia 2030 asettaa tavoitteen 15 000 - 25 000 uuden työpaikan 
luomisesta alueelle. Tämän saavuttamiseksi kunta pyrkii tarjoamaan 
yrityksille kilpailukykyisiä alueita toimia ja panostaa etenkin matkailun 
tason kehittämiseen. 

Mustasaaren maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma on maankäytön perusta kunnissa (Maapoliitti-
nen ohjelma 2016 1-3). Sen ja yleiskaavan avulla kunnanvaltuusto mää-
rittelee maapoliittiset tavoitteet sekä antaa suosituksia ja linjauksia maan 
käyttämiselle asunto-, liike- ja teollisuustontteina sekä ohjaa raakamaan 
hankintaa. Yhdessä kaavoituksen kanssa ne muodostavat kunnan maan-
käyttöpolitiikan. Maapoliittisen ohjelman tarkoituksena on varmistaa 
kunnan maapoliittisen toiminnan johdonmukaisuus, tehokkuus ja tasa-
puolinen hyödyntäminen sekä luoda pohja maankäytön, rakentamisen ja 
muun toiminnan pitkäjänteiselle toteuttamiselle ja suunnittelulle:

”Kunnan maapolitiikalla tarkoitetaan niitä tavoitteita ja toimenpiteitä, 
jotka liittyvät maan hankkimiseen ja luovuttamiseen, näihin johtavien 
sopimusten laatimiseen ja tekemiseen, kunnan maaomaisuuden hallin-
taan, yksityisessä omistuksessa olevien maa-alueiden kaavoittamiseen 
ja asemakaavojen toteuttamisen edistämiseen (Maapoliittinen ohjelma 
2016: 3).”

Maapoliittisen ohjelma 2016 (2016: 7-8) mukaan uudisrakentamis-
ta tulisi tehdä yhdyskuntarakenteen ja palvelutuotannon kehityksen 
suunnitelman ohjaamisen mahdollistamiseksi lähinnä asemakaavoi-
tetuilla alueille. Asemakaava-alueiden ulkopuolelle tehdyllä suunnit-
telemattomalla rakentamisella sanotaan olevan yhdyskuntarakennetta 
hajauttava vaikutus, jolla on kielteisiä vaikutuksia esimerkiksi kunta- ja 
yksityistalouteen, liikenteeseen, palveluihin ja ympäristöön. Mustasaa-
ren harvaan asutut alueet ovat muodostaneet ison osan Vaasan seudun 
haja-asutuksesta. Tämä maapoliittinen tavoite on osittain ristiriidassa 
Mustasaaren kuntastrategia 2030:n tasaisen kehittämisen tavoitteiden 
kanssa. Ohjelman perusteella ei saariston alueelle tulisi juurikaan tehdä 
uudisrakentamista, sillä saariston alueelle ei ole tehty asemakaavoja. Kes-
tävän rakentamisen kannalta on oleellista, että kuntien rakennuskantaa 
tiivistetään ja täydennetään (Maapoliittisen ohjelma 2016: 8). 

Mustasaaren maapoliittisen ohjelma 2016 (2016: 25-26) tavoitteena on 
positiiviseen väestönkehitykseen pyrkiminen, jotta kunnan verotulot 
kasvaisivat. Sen pyrkimyksenä on noin 10 000 asukkaan kasvu vuoteen 
2040 mennessä, joista 4000 asukkaasta kohdennetaan saaristoon Raip-
paluotoon sekä mantereen puolelle Koivulahteen, Sulvalle ja Helsingby-
hyn. Tästä voi tästä havaita Raippaluodon olevan aktiivisen kehittämisen 
kohde, vaikka asemakaava-aluetta se ei olekaan. Se nimetään myös 
yhdeksi kunnan palvelujen kehittämisen alueeksi. Palvelutarjonnan tulee 
palvella myös muita kyliä ja alueita ja tarjonnan tulee olla helposti saata-
villa. Raippaluoto tarjoaa siis palvelut saariston alueelle. Maapoliittisen 
ohjelman mukaan kunta on valmis investoimaan liikenteeseen ja infra-
struktuuriin, jotta palvelut olisivat hyvin saavutettavia ja laadukkaita. 
Mustasaari haluaa myös kehittää turvallisen asuinympäristön sekä mah-
dollisuuksia yhteisölliseen toimintaan ja aktiviteetteihin. Maapoliittinen 
ohjelma painottaa myös luonnon läheisyyden tärkeyttä, sekä tieverkon 
hyvän laadun kehittämistä ja ylläpitoa, jotta kylien houkuttelevuus uu-
sille asukkaille kasvaisi. Nämä tavoitteet tukevat Pohjanmaan maakun-
tastrategian ja Mustasaaren kuntastrategian pyrkimyksiä, vaikka jälleen 
kylien vetovoimaisuuden kasvun tavoittelu on ristiriitainen yhdyskunta-

Kuva 5: Mustasaari kehitysvyöhykejaossa (Pohjanmaan 
maakuntakaava... 2040 2018: 32. Kirjoittajan rajaamana).

32 KAAVASELOSTUS

on käytetty pendelöinnin pohjana. Maakunta-
kaavassa kaupunkiseutujen väliset vyöhykkeet 
osoitetaan nuolilla. 

Suupohjan kehitysvyöhyke ulottuu Suupohjan 
radan varrelle, ja kattaa myös kantatien 67 ja 
Kaskisen sataman.

Kaupunkikehittämisen vyöhykkeet
Vahvat ja vetovoimaiset kaupungit ovat edellytys 
koko maakunnan kehitykselle. Pietarsaaren ja 
Vaasan kaupungit muodostavat sekä alueraken-

teen että elinkeinoelämän rungon Pohjanmaalla. 
Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 tulisi luoda 
edellytyksiä näille kaupungeille kehittyä sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti houkuttelevik-
si kaupungeiksi uusille yrityksille ja asumiselle 
sekä tärkeiksi logistisiksi solmukohdiksi. Tämän 
varmistamiseksi maakuntakaavassa osoitetaan 
kaksi kaupunkikehittämisen vyöhykettä, joissa 
maankäytön suunnittelun tulisi tapahtua yhteis-
työssä kuntarajojen ylitse. 

Vaasan ja Pietarsaaren kaupunkikehittämisen 

Vaasan ja Pietarsaaren kaupunkiseutujen pendelöintialueet.



46

rakenteen tiivistämisen tavoittelun kanssa. 

Mustasaaren maankäytön suunnittelulle on asetettu tavoitteita, joiden 
lähtökohdista sen alueita tulisi kehittää. Alueen suunnittelun pitää tukea 
kestävyyttä, jota voidaan edistää suunnitelmallisella, energiaa, luontoa ja 
palveluja säästävällä, rakentamisella (Maapoliittinen ohjelma 2016 2016: 
26). Suunnittelun tulee perustua maankäytön vaikutusten arviointiin ja 
keskittyä edistämään jokaiselle väestöryhmälle sopivaa terveellistä, viih-
tyisää, turvallista ja sosiaalisesti toimivaa ympäristöä. Turvallisuus tulee 
sisällyttää esimerkiksi liikenneväylien suunnitteluun. Kuten Mustasaaren 
kuntastrategiassa, myös maapoliittisessa ohjelmassa monipuoliset asui-
nympäristöt ovat tärkeässä roolissa. Kuntalaisten ja uusien muuttajien 
odotuksia vastaavat asuinalueet ovat tärkeä tekijä väestönkasvun kehit-
tymisessä. Tiivis ja matala rakentaminen korostuu myös osakeskusten 
rakentamisen tavoitteissa. 

Kuten aikaisemmin mainittiin, aktiivinen yhteistyö eri osapuolien vä-
lillä on tehokas keino erilaisten suunnittelun ongelmien välttämiseksi 
ja ratkaisemiseksi (Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 2014: 14-
15). Mustasaari on sitoutunut aktiivisesti kehittämään aluetta Vaasan 
seudun kanssa, etenkin maankäytön, tieverkon ja kevyen liikenteen 
väyläverkon osalta (Maapoliittisen ohjelma 2016 2016: 26). Isokyröä, 
Korsnäsiä, Laihiaa, Maalahtea, Mustasaarta, Vaasaa ja Vöyriä koskevalle 
alueelle onkin kehitetty niin sanottu Vaasan kaupunkiseudun rakenne-
malli eli Aurinkomalli 2040. Sen avulla pyritään huolehtimaan toimi-
vasta yhdyskuntarakenteesta, jotta koko seudun elinvoima kehittyisi. 
Tämän pyrkimyksenä on saavuttaa 30 000 asukkaan kasvu vuoteen 
2040 mennessä. Mallissa alueen kehittämisen tavoitteet on jaettu 
kuuteen eri luokkaan (Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli… 2014: 
17), joissa esiintyy samoja teemoja kuin Pohjanmaan maakunnan ja 
Mustasaaren tavoitteissa:

1. Ainutlaatuinen ja identiteetiltään vahva,

2. Yhdyskunta- ja aluetaloudeltaan kestävä,

3. Asuinympäristöltään viihtyisä ja omaleimainen,

4. Sujuva arki,

5. Helposti saavutettava,

6. Elinvoimainen Vaasan kaupunkiseutu.

Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli (2014: 26) painottaa kasvun 
keskittämistä mallia ja sen toimenpiteitä käyttämällä Vaasan seudul-
le. Etenkin Vaasan rooli korostuu kansainvälisenä energiaosaamisen 
alueena. Energiateollisuuskeskittymä työllistää yli 10 000 ihmistä ja 
sen liikevaihto on noin neljä miljardia euroa (Pohjanmaan maakunta-
kaava… 2018: 17-18). Vahvan työllisyyden lisäksi Vaasassa on myös 
monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet, joka nostaa sen vetovoi-
maisuutta. Kaupunki profiloituu identiteetiltään ja erityispiirteiltään 
merelliseksi kaupungiksi, jossa virkistyminen, asuminen ja matkailu 
ovat tärkeässä roolissa (Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2014: 
26). Kasvun saavuttamiseksi koko alueella painotetaan rohkeiden ja 
ekologisten ratkaisujen kehittämistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tii-
viiden keskustojen rakentamista, eläviä maaseudun kyliä ja panostusta 
joukko- ja kevyeen liikenteeseen. Väestötavoitteeseen pääseminen vaa-
tii myös noin 15 000-25 000 uuden työpaikan luomista. 

Kaavoittaminen mustasaaren 
 saaristossa

Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kunnan tai sen osan maankäyttöä ja 
yhdyskuntarakennetta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999). Määrätyllä 
alueella se voi myös ohjata maankäyttöä ja rakentamista. Kaava sisältää 
yleisesti kehittämisen periaatteet ja osoitetaan alueet tarkemman suun-
nittelun ja rakentamisen perustaksi. Asemakaava taas ohjaa Maankäyt-
tö- ja rakennuslain 50 § mukaan alueiden yksityiskohtaista järjestämistä, 
rakentamista ja kehittämistä. Sen tarkoituksena on määrittää eri tarkoi-
tuksille sopivat alueet ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Kaavoitusprosessi jaetaan kolmeen vaiheeseen: osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma-, kaavaluonnos- ja kaavaehdotus vaiheet. Mustasaaressa 
yleis- ja asemakaavat laatii kaavoitusosasto, jonka jälkeen ne menevät 
yhdyskuntarakentamisen lautakunnan käsittelyyn (Kaavoitus). Sieltä 
kaavat viedään kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustoon hyväk-
syttäväksi. Yhdyskuntarakentamisen lautakunnassa voidaan hyväksyä 
pieniä muutoksia tai vähäisiä vaikutuksia aiheuttavia asemakaavoja. 
Kokonaisuudessaan lautakunta koostuu 11 jäsenestä, varajäsenistä ja 
nuorisovaltuuston edustajasta. Se tehtävänä kaavoituksen ja maankäy-
tön puolella on toimia kunnan kaavoitusviranomaisena, valmistella 
yleis- ja asemakaavoja, antaa lausuntoja naapurikuntien asemakaavoista, 
valmistella esitykset maa-alueiden ostosta ja myynnistä sekä valmistella 
esitykset maapoliittisten pakkokeinojen käyttämisestä (Yhdyskuntara-
kentamisen lautakunta). 

Mustasaaren alueelle on laadittu yhteensä 11 yleiskaavaa, joista stra-
teginen yleiskaava (kuva 6) sekä Raippaluodon ja Södra Vallgrundin 
osayleiskaavat ohjaavat saariston suunnittelua ja maankäyttöä (Yleis-
kaavat). Meren läheisyys vaikuttaa osaltaan Mustasaaren saariston 
kaavoittamiseen ja suunnitteluun maakunnallisten merialuesuunnitel-
mien lisäksi. Maankäyttö- ja rakennuslain (1999) pykälän 72 § mukaan 
rantavyöhykkeille rakentamiseen tarvitaan asemakaava tai oikeusvaikut-
teinen yleiskaava, jossa on määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä 
rakennusluvan myöntämisen perusteena. Tämän takia alueelle on tehty 
11 osainen Björkö-Raippaluoto rantaosayleiskaava, joka ohjaa tarkem-
min ranta-alueiden käyttämistä (Rantaosayleiskaavat). Raippaluoto on 
määritelty kaavassa saariston vahvaksi palvelualueeksi (Kaavoituskatsaus 
2018: 2-4). 

Maailmanperintö

Merenkurkun saaristo on ollut Unescon maailmanperintöluettelossa, 
koska se on geologisesti ainutlaatuinen alue sen maankohoamisen ja 
jääkauden jälkien takia (Gammelgård ym. 2015). Suomessa vastuu 
maailmanperintöasioista on jaettu ympäristöministeriölle ja opetus- ja 
kulttuuriministeriölle. Toiminnan koordinoimiseksi Metsähallitus taas 
teki aloitteen alueellisesta maailmanperintöneuvottelukunnasta, joka 
muodostuu erilaisista alueellisista viranomaisista, kuntien edustajista, 
maanomistajista ja sidosryhmistä. Neuvottelukunta tekee hallinto- ja 
kehityssuunnitelman ja valvoo se toteuttamista. Se seuraa geologista, 
ekologista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä, sekä aiesopimuksen nou-
dattamista hallinnossa ja kehittämisessä. 

Alueellisella tasolla vastuu on annettu Metsähallitukselle. Mustasaa-
ren maailmanperintöstrategia 2015-2020 on kehitetty ohjaamaan ja 
selventämään maailmanperintöasioihin liittyvää suunnittelua, hyödyn-
tämistä ja niihin liittyviä rajoituksia. Maailmanperintöhakemukseen 
liittyvässä aiesopimuksessa on todettu, että status ei tule vaikuttamaan 
kalastukseen, metsästykseen, asumiseen, turkistarhaukseen, maa- ja 
metsätalouteen tai perinteiseen rakentamiseen. Maailmanperintöstatus 
kuitenkin velvoittaa kunnan huomioimaan maailmanperintökohteiksi 
määritellyt tekijät kaavoituksessa ja maankäytön, infrastruktuurin ja ra-
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kentamisen ohjauksessa. Kaavaa tehdessä on sen taloudelliset, sosiaaliset, 
kulttuuriset, ympäristölliset ja muut vaikutukset tunnettava, sekä maa-
ilmanperintöalueen geologiset arvot on selvitettävä, jotta ne voitaisiin 
huomioida kaavoitusprosessissa. Maailmanperintöarvot ovat siis osaltaan 
suunnittelua ja kaavoitusta rajoittava tekijä, mutta ne tarjoavat myös 
mahdollisuuksia alueen kehittämisessä.

Mustasaaren maailmanperintöstrategia 2015-2020 mukaan tulevaisuu-
den tarpeiden tarkasteleminen on tärkeää maailmanperintöalueiden 
kaavoittamisessa (Gammelgård ym. 2015). Vaasan kaupunkiseudun 
rakennemallin (2014) mukaan Maailmanperintöstatuksen omaava 
Merenkurkun maankohoamisalue on merkittävä luontoarvoihin liittyvä 
vetovoimatekijä ja virkistysalue, jonka yhteyteen syntyy uusia matkailu 
ja virkistyspalveluita. Samoin Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021 
nostaa Merenkurkun maailmanperintöalueen Pohjanmaan matkailun 
erityisvahvuudeksi. Pohjanmaan Maakuntakaavan kaavaselostuksen 
(2008: 21) mukaan maailmanperintöalue on kansallisesti ja kansainväli-
sesti tärkeä luontoalue ja matkailukeskus. Alueen kävijämäärät pyritään 
Mustasaaressa ennustamaan etukäteen, jotta matkailulle, virkistykselle ja 
kulkuväylille osattaisiin varata alueita (Gammelgård ym. 2015). Maan-
kohoamisen aiheuttamat muutoksen huomioidaan näissä suunnitelmis-
sa. Varsinainen hoito ja käyttö suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä 
eri osapuolten kanssa. Tukemisen ja säilyttämisen kannalta arvokkaat 
alueet osoitetaan kunnan strategiassa. Mustasaaressa kaavoituksessa ja 
maailmanperintöalueiden kehittämisessä käytetään kulttuurisuunnitte-
lumenetelmää. Se on kulttuurisia vaikutteita hyväksikäyttävä menetel-
mä, jolla voidaan kehittää ja luoda monipuolisia ja aktiivisia ympäristöjä 
yhteistyössä asukkaiden kanssa. Sosiaalisesti kestävä ja vetovoimainen 
ympäristö ja kunta ovat tämän kulttuurisen menetelmän päätavoite. 
Niin voidaan luoda vahva alueidentiteetti, joka edistää ihmisistä lähtevää 
elävää ja kehittyvää maailmanperintöä. Kehittämistarpeita tehdyn tutki-
muksen mukaan alueella on yöpymismahdollisuuksissa, leirintäalueissa, 
infrastruktuurin toimivuudessa ja palvelujen määrässä käyntikohteissa 
sekä erilaisissa saunapalveluissa, grillipaikoissa ja vierassatamissa. Lisäksi 
yleisiksi kehittämistarpeiksi on nostettu maailmanperintötien rakenta-
minen ja muiden teiden ja väylien kunnon parantaminen. Myös saaris-
tossa sijaitsevia tontteja halutaan markkinoida aktiivisesti. 

Kulttuuriympäristö

Euroopan Unionin territoriaalisen agenda 2020:n (2015: 3) mukaan ter-
ritorioiden eli alueiden identiteettiä ja kehittämispotentiaalia kasvattavat 
niiden kulttuuriset perinteet, tuotannolliset juuret ja luonnon ominai-
suudet. Vahvimmin näitä erityispiirteitä kuvastavia alueita luokitellaan 
Suomessa kulttuuriympäristöiksi. Suomen kulttuuriympäristöstrategia 
(2014) määrittelee kulttuuriympäristöt todella arvokkaiksi, yhteiskun-
nallisia ja kulttuurisia arvoja sisältäviksi alueiksi, joissa on nähtävissä 
ihmisen toiminnan luontoon aiheuttamia erilaisia ja eri-ikäisiä kult-
tuurisia piirteitä. Niiden ylläpidolla ja kehittämisellä on elinvoimaa ja 
viihtyisyyttä ylläpitävä vaikutus, ja ne ovat tärkeä taloudellinen, sosi-
aalinen, ekologinen ja kulttuurinen voimavara. Elinkeinoelämälle kult-
tuuriympäristöjen sanotaan tarjoavan mahdollisuuksia menestykseen. 
Esimerkiksi maisemat, luonto ja kulttuuriperintöalueet ovat Suomen 
tärkeimpiä kokonaisuuksia matkailun vetovoimatekijänä (Suomen kult-
tuuriympäristöstrategia 2014: 15).  

Kulttuuriympäristöjen arvo ja säilyttäminen perustuvat niiden arvosta-
miseen (Suomen kulttuuriympäristöstrategia 2014: 20-22). Siksi niihin 
liittyvät arvot tulee tuntea ja ottaa huomioon ympäristöjä kehitettäessä. 
Tämä lisää tarvetta vuorovaikutteiselle ja osallistavalle työlle aluekehittä-
misessä ja kaavoittamisessa. Arvostuksen ja tietoisuuden ylläpitämisessä 
kouluilla, museoilla, internetillä ja erilaisilla järjestöillä on tärkeä rooli. 
Kulttuuriympäristöjen pitkäaikaisen merkityksen ja roolin maakunnan 
kehittämisessä määrittää maakuntasuunnitelma, joka konkretisoituu 

maakuntakaavassa (Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa 2011: 
10). Maakuntakaava soveltuu mittakaavaltaan kulttuuriympäristöjen 
käsittelemiseen, jonka takia se on tärkeä niitä koskeva väline. Maakun-
taohjelman tehtävä taas on ohjata kulttuuriympäristöön liittyviä kehitys- 
ja hoitotoimia sekä ohjaa eri hankkeita ja rahoituksia.  

Mustasaaressa valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriym-
päristöjä on Museoviraston mukaan seitsemän: Björkön kylämaisema, 
Merenkurkun saariston majakka- ja luotsisaaret, Moippevägenin kiviai-
dat, Museosilta, Pohjanmaan teollisuuden kartanot, Raippaluodon kylä 
ja kalasatama sekä Söderfjärdenin viljely- ja kylämaisema. Niiden arvot 
tulee ottaa huomioon jo uudisrakentamiseen liittyvässä kaavoittamisen 
vaiheessa (Gammelgård ym. 2015). Näin niiden säilyminen voidaan 
turvata sekä elinvoimaa ja viihtyisyyttä ylläpitävää vaikutusta kehittää. 
Kulttuuriympäristöjä voidaan hyödyntää myös Mustasaaressa asukkai-
den ja matkailijoiden vetovoimatekijänä. 

Mustasaaren saariston kaavoittamisen 
ja kehittämisen haasteet 

Mustasaari pyrkii kaavoittamalla pitämään myös saariston alueensa 
vetovoimaisena, kestävänä, kilpailukykyisenä ja viihtyisänä, ja haluaa, 
että rakentaminen on laadukasta sekä asemakaava-alueilla että kylissä 
(Mustasaaren kuntastrategia 2030). Kunnan tavoite on pitää velkataakka 
asukasta kohden alle 60 % maan keskiarvosta ja sen vuosikatteen sano-
taan mahdollistavan investointien tekemisen ilman velkataakan jatkuvaa 
lisäämistä (Mustasaaren kuntastrategia 2030). Lisäksi palvelutuotannos-
ta pyritään saamaan kustannustehokasta. Velkataakan pitäminen pienenä 
ja kustannustehokkaan palvelutuotannon ylläpitäminen voivat kuitenkin 
pienessä kunnassa olla haaste. Saariston alueella on muiden haja-asu-
tusalueiden tapaan riski jäädä kehittämisessä yhä pienentyvään rooliin. 
Suuri osa kylien kehittämisen ja kaavoittamisen haasteista vaikuttaa 
johtuvan työikäisten poismuutosta, väestön keski-iän kasvusta, lapsi-
perheiden vähentymisestä (Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa 
2011: 39). Vuonna 2016 Mustasaaren taloudellinen huoltosuhde 121,9, 
kun Suomessa se oli 141,8 (Kuntien avainluvut). Tämä tarkoittaa, että 
työssäkäyvien ja työskentelyn ulkopuolella olevien ihmisten suhde on 
Mustasaaressa koko Suomen tilanteeseen verrattuna parempi. 

Työikäisen väestön vähenemiseen liittyy yhteiskunnallisten peruspalvelu-
jen, kuten koulujen, kauppojen ja terveyspalvelujen, sekä työpaikkojen 
tarjoamisen haastavuuden kasvu. Kuinka pienelle ja ikääntyvälle väes-
tölle saadaan tarjottua tarpeellinen määrä lähellä sijaitsevia palveluita. 
Kehityksen kannalta positiivista on kuitenkin Mustasaareen ennustettu 
väestönkasvu (Väestöennuste kunnittain… 2004). Vaikka kasvu ei 
välttämättä painotu saariston alueelle, tuo se silti tuloja kunnalle mah-
dollistaen esimerkiksi palvelujen ja kehittämisen laadukkaamman toteut-
tamisen. Valtion alueidenkäyttötavoitteissa alueiden elinvoimaisuuden 
ylläpitämisen edellytyksistä sanotaan seuraavasti:

“Sekä keskusta-alueiden että maaseudun taajamien ja kyläverkoston 
elinvoimaisuus ja kehittämismahdollisuudet lisääntyvät, kun yhdys-
kuntarakenteen kehittämisen lähtökohtana on tavoitteiden mukaisesti 
hyvä saavutettavuus, olemassa olevan rakenteen hyödyntäminen, asun-
totuotannon riittävyys sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
(Valtioneuvoston päätös… 2017: 9).”

Saavutettavuuden, asuinalueiden kehittäminen ja turvallinen ja ter-
veellinen ympäristö ovatkin teemoina esiintyneet usein käsitellyissä 
julkaisuissa. Samoin virkistystä, suojelua ja matkailua tulee Meren-
kurkun saaristossa tulevaisuudessa kehittää samalla alueen asukkaiden 
elämänolot huomioiden. Alueidenkäyttötavoitteiden mukaan palvelu-
jen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden kehittämistä tulisi kehittää eri 
väestöryhmien kannalta (Valtioneuvoston päätös… 2017: 6). Erityisesti 
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mahdollisuuksia kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttämiseen 
tulee parantaa, jotta ihmiset voisivat liikkua kestävämmin ja terveelli-
semmin. Asuin-, työ-paikka- ja palvelutoiminnot tulisi suunnitella näi-
den kolmen liikennemuodon kannalta hyvin saavutettaviksi. Esimerkiksi 
kattava, hyväkuntoinen ja turvallinen kevyenliikenteenväylien verkosto 
kannustaa ihmisiä vähentämään yksityisautoilua ja liikkumaan vaihtoeh-
toisilla kulkuneuvoilla. Vapaa-ajan alueiden ja luontokohteiden kohdalla 
saavutettavuudeltaan hyvien virkistysalueiden määrää tulisi pitää yllä, 
koska matkailun ja kaupungistumisen kasvu lisäävät niiden tarvetta 
(Valtioneuvoston päätös… 2017: 8). Näin ihmisillä on helpompi pääs-
tä virkistäytymään ja hyötymään luonnon positiivisista vaikutuksista. 
Virkistäytymismahdollisuudet ja luonto ovat samaan aikaan vetovoima-
tekijä asukkaille ja matkailijoille. Toimivampien ja sujuvampien liiken-
nejärjestelmien ja kuljetusketjujen kehittämisellä kokonaisuudessaan, on 
myös myönteisiä vaikutuksia sekä talouteen, ihmisiin että ympäristöön 
(Valtioneuvoston päätös… 2017: 9)”. Järkevällä saavutettavuuteen ja 
asumiseen liittyvällä kaavoituksella Mustasaari voi myös hyötyä Vaasan 
läheisyydestä ja vetovoimasta esimerkiksi alueelle muuttavien työnteki-
jöiden kautta. Merkittävänä haasteena ja mahdollisuuksia tuottavana te-
kijänä voi tulevaisuudessa alueella olla Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitos, 
jonka selvitysprosessi on parhaillaan käynnissä. 

Maankohoamisrannikolla kohoamisen aiheuttamat ympäristölliset ja 
taloudelliset muutokset tulee ottaa huomioon alueita kehitettäessä ja 
kaavoitettaessa (Kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa 2011: 
15), joka aiheuttaa lisähaasteen Mustasaaressa. Maankäyttöä suunnitel-
taessa huomiota pitää kiinnittää maankohoamisrannikolle tyypillisiin 
luonnonpiirteisiin ja mahdollistaa niiden edustavuus. Ennen kaikkea 
haasteena on ympäristön tilan ja koskemattoman luonnon säilyttämi-
nen, sillä niillä on erittäin tärkeä merkitys paikallisesti ja globaalisti 
esimerkiksi ilmastonmuutoksen kannalta. Esimerkiksi matkailun koh-
dalla haasteena kävijämäärien kasvaessa on sosiaalisen, kulttuurisen ja 
ekologisen kestävyyden turvaaminen (Merenkurkun saariston… 2009).  
Liiallista matkailun kasvamista tulisi välttää, koska se lisää luonnontilais-
ten alueiden ottamista ihmisen käyttöön ja voi aiheuttaa erilaisia muita 
ympäristöllisiä haittoja. Esimerkiksi leirintäalueiden, vierasvenesatamien 
tai maailmanperintötien aiheuttaa väistämättä rasitteen ympäristölle 
ja siksi niiden kaavoittamista ja toteuttamista on mietittävä tarkasti. 
Toisaalta haasteena on saariston kehittäminen enemmän matkailijoita 
houkuttelevaksi seuduksi. 

Energiapolitiikka on merkittävä osa kuntien kestävämmän toiminnan 
edistämistä ja Suomen kansallisena tavoitteena on kasvattaa uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä (Valtioneuvoston päätös… 2017: 8-9). Niiden 
saavuttamiseksi esille nousevat etenkin bioenergian ja tuulivoiman 
kattavampi hyödyntäminen. Saaristossa etenkin tuulivoiman käyttämi-
selle olisi hyvä potentiaali. Uusien energialähteiden lisääminen vaatii 
kuitenkin niiden haittojen yhdistämistä ympäristöön, ja ne tulee ottaa 
huomioon ja pyrkiä ratkaisemaan maankäytön suunnittelussa. Esimer-
kiksi tuulivoimaloiden keskittäminen vähentää niiden maisemallisia 
haittavaikutuksia. Tuulivoimalat aiheuttavat kuitenkin usein paikallista 
vastustusta, jonka takia niiden lopullinen toteuttaminen voi olla vai-
keaa. Mustasaaren haasteena onkin kaavoittaa ja kehittää uusiutuvien 
energialähteiden tuotantoa sekä saavuttaa yhteisymmärrys esimerkiksi 
tuulivoiman rakentamisen kohdalla. 

Yhteisymmärryksen saavuttamiseksi ja mahdollisimman monien mie-
lipiteiden saamiseksi kaavoittamiseksi ja suunnittelemiseksi osallisten 
vaikuttamismahdollisuudet korostuvat Mustasaaren kaavoituksessa. 
Osallisella tarkoitetaan alueen maanomistajia ja ihmisiä, joiden asu-
miseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Lisäksi 
tähän joukkoon kuuluvat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimintaan 
kaava vaikuttaa. Kaavoitusprosessia aloittaessa ja osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmaa laatiessa sekä luonnosvaiheessa osallinen voi jättää kun-

taan mielipiteen nähtävilläoloajan puitteissa. Ehdotusvaiheessa osallisilla 
on vielä mahdollisuus jättää kuntaan muistutus. Kaavan hyväksymisen 
jälkeen kaavasta voi vielä tehdä valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen ja 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Näiden mahdollisuuksia tulee ylläpitää 
ja kehittää, koska hyvässä kaavoitusprosessissa vuorovaikutus ja riittävä 
tietopohja ovat tärkeitä (Suomen kulttuuriympäristöstrategia 2014: 15). 
Kokonaisuudessaan Mustasaarella vaikuttaa olevan hyvä potentiaali myös 
saariston kestävässä ja hyvässä kaavoittamisessa ja kehittämisessä, mutta 
samalla se kohtaa nyt ja tulevaisuudessa haasteita, jotka tulee pystyä 
ratkaisemaan. Saariston haja-asutusalueilla ne tulevat liittymään etenkin 
ympäristön tilan säilyttämiseen, vetovoimaisuuden kasvattamiseen, vä-
estön mahdolliseen vähenemiseen ja ikääntymiseen liittyviin ongelmiin, 
uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen sekä yhdyskuntarakenteen 
tiivistämiseen ja tasapuolisen kehittämisen välillä tasapainoilemiseen.
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Saariston kylien liikenneverkoston nykytila ja koulumatkat 
Janne Kirjavainen

Johdanto

Mustasaaren saaristo sijaitsee koko Suomen liikenneverkon kannalta 
syrjässä, mutta strategisesti tarkasteltuna saariston liikenneverkolla on 
yllättävän suuri merkitys. Saaristo sijaitsee keskellä kansainvälistä kehit-
tämiskäytävää (Midway alignment 2018) ja sinne saapuu vuosittain run-
saasti matkailijoita Suomesta ja ulkomailta. Jos matkailijamäärät kasvavat 
tulevaisuudessa ja yhteys Vaasasta Uumajaan vahvistuu, saariston merkitys 
liikenteellisenä solmukohtana korostuu entisestään. Tämä edellyttää 
liikenneverkon kattavuuden laajamittaista arviointia ja kehittämistoimen-
piteiden laatimista siten, että kestävä kehitys otetaan huomioon muun 
muassa vähentämällä liikenteestä syntyvien kasvihuonepäästöjä. Suomi on 
sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoden 2008 
tasosta vuoteen 2030 mennessä, mikä asettaa tietyt reunaehdot liikennejär-
jestelmän muuttamiselle. Liikennejärjestelmän muutokseen liittyy entistä 
vahvemmin myös elinkeinoelämän, talouden, työllisyyden ja alueiden 
kehittäminen. Painopisteenä on arkipäiväinen liikkuminen, pienet ke-
hittämisprojektit ja joukkoliikenne (Pohjanmaan liitto ym. 2014: 8-10). 
Mustasaaren saaristossa liikennejärjestelmän kehittäminen on ongelma, 
sillä saaristo sijaitsee keskellä Merenkurkkua noin 20 kilometrin ajomat-
kan päässä Vaasasta ja alueella asuu vain murto-osa Mustasaaren kunnan 
koko asukasluvusta (Mustasaaren kunta 2013b). Jotta liikennejärjestelmää 
saaristossa voisi kehittää paremmin, Mustasaaren kunnan tulisi integroitua 
paremmin Pohjanmaan maakuntaan ja Vaasaan. 

Mustasaaren saariston liikenneverkon rungon muodostavat kolme 
pääväylää: Seututie 724 yhdistää valtatien numero 8 Raippaluodon ky-
lään, jatkuen kohti Björköbyn kylää yhdystienä 7240. Toinen saariston 
pääväylä, yhdystie 7242 yhdistää Raippaluodon kylän Norra ja Södra 
Vallgrundin kyliin. Norra Vallgrundin kylästä erkanee seudun kolmas 
pääväylä – yhdystie 7245 – kohti Söderuddenin kylää. Seututie 724 ja 
yhdystie 7240 muodostavat Raippaluodontien, yhdystietä 7242 kutsu-
taan Vallgrundintieksi ja Norra Vallgrundista eteenpäin Sommarösun-
dintieksi, yhdystie 7245 on Söderuddenintie ja Raippaluodon satamaan 
vievä yhdystie 7244 on nimeltään Kyläsatamantie. Vallgrundintie, Söde-
ruddenintie ja Raippaluodontie muodostavat saaristoon kaksi Raippa-
luodosta erkanevaa haaraa, jotka eivät yhdisty saariston toisessa päässä. 
Suurin osa saariston liikennevirroista kulkee Raippaluodon kylän halki 
(kartta 1) ja välimatkaa saariston kahden tiehaaran välille kertyy maan-
teitse yli 40 kilometriä. Tämän johdosta saariston liikenneverkko on 
varsin epäkäytännöllinen ja se tekee saaristossa liikkumisen hankalaksi ja 
autoilupainotteiseksi. Saariston kylien tämänhetkinen liikenneverkosto 
rakentuu vahvasti edellä mainittujen pääväylien ympärille, joiden lisäksi 
kylissä on muutama pääverkkoa tukeva tieyhteys. Näiden lisäksi kylissä 
on runsaasti yksityishenkilöiden omistamia teitä, joista useat toimivat 
pihatienä yksityiselle tonttimaalle. 

Kevyen liikenteen väyliä saaristossa on hyvin vähän, ajoradan vieressä on 
jalkakäytävä Raippaluodon sillan ohessa sekä noin kahden kilometrin 
matkalla ennen Raippaluodon kylää mantereelta saavuttaessa. Vaikka 
kevyen liikenteen väylien kehittämistarve on Mustasaaren kunnassa huo-
mioitu (esim. Tiehallinto 2007), kyse on loppujen lopuksi kustannus-
tehokkuudesta ja vaadittavien kehittämistoimenpiteiden taloudellisesta 
kannattavuudesta. Saariston sijaitessa suhteellisen etäällä kuntakeskuk-
sesta ja asutuksen ollessa harvaa, alueelle ei voi kohdentaa rajattomasti 
resursseja.  Tämän vuoksi olisi tärkeää, että saaristossa löydettäisiin uusia, 
innovatiivisia ratkaisuja liikenteen tehokkaaseen järjestämiseen ja saaris-
tolaisten helpon kulkemisen takaamiseen myös tulevaisuudessa. 

Koululaiset liikkuvat saariston kahteen kouluun kävellen, pyörällä, kou-
lukuljetuksella tai muulla autokyydillä. Ilmainen koulukuljetus tarjotaan 
osalle oppilaista, mutta suuri osa liikkuu kouluihin kuitenkin itsenäises-
ti, mikä on riski liikenneturvallisuuden kannalta. Liikenneverkko tukee 
vahvasti yksityisautoilua, mikä tekee kouluun pyöräilemisestä ja käve-
lemisestä haasteellista ja paikoin jopa vaarallista. Saariston koulumat-
koihin tulisi siis panostaa tulevaisuudessa enemmän, jotta koulumatkat 
olisivat koululaisille entistä turvallisempia ja viihtyisämpiä.

Aineisto ja menetelmät
Liikenneverkon nykytilan selvitystä varten tutustuin Mustasaaren kun-
nan suunnitelmiin, strategioihin ja kaavoitukseen sekä etsin täydentävää 
tietoa muun muassa Liikenneviraston ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sen aineistoista. Tämän lisäksi haastattelin sähköpostitse Mustasaaren 
kunnan koulukuljetuskoordinaattori Barbro Näsmania Mustasaaren 
saariston koulukuljetuksista ja oppilaaksiottoalueista. Liikenneviraston, 
Tilastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen aineistoista sai kattavan 
kuvan Mustasaaren saariston liikenneverkon nykytilasta ja esimerkiksi 
teiden omistusoikeuksista ja ylläpidosta. 

Saariston koulumatkojen ja liikenneverkon selvittämistä varten tein 
vierailun Replot-Björkön kouluun, jossa haastattelin 3-4 sekä 5-6 -luok-
ka-asteiden oppilaita. Oppilaat saivat merkitä kartalle oman koulureit-
tinsä, jonka lisäksi he pohtivat vaarallisia paikkoja omalta koulureitiltään 
ja muualta saaristosta. Tämän lisäksi haastattelin muutamaa aikuista, 
jotka pohtivat saariston liikenneverkon nykytilaa, koulumatkojen tur-
vallisuutta ja liikenneverkon kehittämistoimenpiteitä. Norra Vallgrundin 
koulun alueen koulumatkoista ja liikenneverkosta haastattelin koulun 
rehtori Anne-Carine Kajánia sähköpostitse. 

Keräämäni aineiston perusteella pyrin muodostamaan kattavan kuvan 
saariston liikenneverkosta ja pohtimaan, millä tavoin sitä voisi kehittää 
entistä sujuvammaksi ja turvallisemmaksi eritoten koululaisten näkökul-
masta. Kouluista keräämäni aineisto vastasi pitkälti monia Mustasaaren 
liikenneverkosta tehtyjä selvityksiä, minkä johdosta aineistojen yhdistä-
minen oli helppoa ja kehittämistoimenpiteiden kohdentaminen selkeää. 
Erityisen mielenkiintoisen näkökulman aineistoon toi koululaisten mie-
lipiteet koulumatkojen vaarallisista paikoista, jotka poikkesivat hieman 
paikoista, joissa esimerkiksi Liikenneviraston aineistojen perusteella on-
nettomuuksia sattuu eniten. Useat haastattelemani henkilöt painottivat 
liikenneverkon kehittämistä saariston eteläosassa, minkä vuoksi pohjois-
osa jäi hieman vähemmälle huomiolle. Toisaalta koulujen ja suurimman 
osan palveluista sijaitessa saariston eteläpuolella, myös liikenneverkon 
kehittäminen painottuu sinne.   

Liikenneverkon nykytila

Pohjanmaalla henkilöautotiheys on Suomen maakunnista suurin, 
maakunnassa 1000 henkilöä kohden on 630 henkilöautoa, koko maan 
keskiarvon ollessa 548 henkilöautoa. Tämä johtuu osin rautatien puut-
teesta mutta myös yhdyskuntarakenteen ja tieverkon suunnittelemisesta 
ensisijaisesti henkilöautoja varten (Pohjanmaan liitto ym. 2014: 20). 
Henkilöautoliikenteen kasvaminen edesauttaa yhdyskuntarakenteen 
hajautumista ja samalla liikennejärjestelmän kapasiteetin lisääminen 
korreloi suoraan liikkuvuuden lisääntymisen kanssa. Tällä perusteella 
myös saariston liikennejärjestelmän kehittäminen kasvattaa myös lii-
kennevirtoja saaristossa (Lampinen 2014). Saaristossa on runsaasti niin 
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Kartta 1. Keskimääräinen vuorokausiliikenne Raippaluodossa.

kutsuttua välitilaa kylien välissä, jossa asutus on harvaa. Pitkät suorat 
houkuttelevat suuriin ajonopeuksiin ja kylien välisten teiden nopeus-
rajoitus on pääosin joko 80 tai 100 kilometriä tunnissa. Katuvalaistus 
painottuu kyliin muun saariston ollessa valaistukseton muutamaa lyhyttä 
tieosuutta lukuun ottamatta. Pimeinä aikoina valaistuksen puute on 
selkeä tieturvallisuuskysymys, mutta valosaasteen ja taloudellisen kan-
nattavuuden näkökulmasta saariston liikenneverkon täysi valaiseminen 
on epätodennäköistä. 

Saariston valtion ylläpitämien väylien kunnossapito on ulkoistettu 
Destialle, joka vastaa kaikista päällystetyistä teistä saaristossa. Seututie 
724 suolataan ja pidetään paljaana lumesta läpi talven, muiden valtion 
pääväylien ollessa talvisin pistehiekoitettuja (Liikennevirasto 2018c; 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2014: 9). Kunnan ja valtion ylläpitämien 
teiden määrä on saaristossa vähäinen ja yksityisiä teitä on runsaasti. 
Erityisesti Raippaluodon kylässä on tämän lisäksi voimakas tahtotila 
suojella vanhoja tieyhteyksiä, mikä osaltaan rajoittaa väylien kehittämis-
tä (Raippaluodon osayleiskaava 1998). Monet maanomistajat haluavat 
säilyttää historialliset tiet ennallaan ja omistamansa väylät omassa hal-
linnassaan.

Yksityistielain mukaisia tieoikeuksia, eli käyttöoikeusyksikköjä Mus-
tasaaren saaristossa on yhteensä 115 kappaletta (Maanmittauslaitos 
2018), lukuun ottamatta sellaisia teitä, joille ei ole perustettu tiekuntaa. 
Tiekunta koostuu tieosakkaista, jotka vastaavat tien kunnossapidosta 
yksityistielain perusteella. Yksityisteillä sattuu vuosittain runsaasti on-
nettomuuksia, jotka johtuvat useimmiten liian suurista nopeuksista, 
rattijuopumuksista ja huonosta näkyvyydestä. Yksityistiet ovat tämän 
lisäksi monesti kapeita, mutkaisia ja mäkisiä, mikä edellyttää erityistä 
tarkkaavaisuutta tiellä ajettaessa. Tästä huolimatta nopeudet nousevat 

helposti liian suuriksi, mikä on liikenneturvallisuuden kannalta huo-
lestuttavaa monen yksityistien kulkiessa lähellä asuntojen pihapiiriä 
(Hämäläinen & Rahja 2012: 8, 10-11). Liikennemäärät yksityisteillä 
ovat kuitenkin varsin pieniä verrattuna saariston pääväyliin. Esimerkiksi 
seututiellä 724 ennen Raippaluodon kylää keskimääräinen vuorokausi-
liikenne vuonna 2017 oli 2628 ajoneuvoa, Vallgrundintiellä 1311 ajo-
neuvoa ja kohti Björköbytä vievällä Raippaluodontiellä 655 ajoneuvoa 
(Liikennevirasto 2017). Liikenneviraston laatiman tietilaston (2018d: 
39) perusteella Mustasaaren yhteenlaskettu liikennesuorite vuonna 2017 
oli 211 miljoonaa autokilometriä, joka on eniten Pohjanmaan maakun-
nassa. Tilaston perusteella Mustasaaressa sattui kyseisenä vuonna myös 
eniten onnettomuuksia maakuntaan kuuluvista kunnista, yhteensä 15 
kappaletta. Autoilun suosio selittyy osin pitkillä välimatkoilla, mutta 
myös joukkoliikenteen puutteellisella järjestelyllä ja esimerkiksi rautatie-
aseman uupumisella. Myös onnettomuuksien ehkäisemiseksi kunnassa 
olisi kannattavaa tehdä liikenneturvallisuutta vahvistavia ratkaisuja.   

Tilastokeskuksen aineistojen perusteella saaristossa sattuu onnettomuuk-
sia kuitenkin suhteellisen harvoin ja ne painottuvat saariston eteläosaan. 
Esimerkiksi Kyläsatamantiellä sekä Vallgrundintiellä on sattunut louk-
kaantumiseen johtaneita onnettomuuksia, joissa on ollut osallisena 
sekä kevyttä liikennettä että henkilöautoliikennettä. Onnettomuudet 
painottuvat syys- ja talvikuukausille, jolloin tiet ovat liukkaita ja valoisa 
aika on lyhyt (Tilastokeskus 2011; 2015). Liikennevirasto on määrittä-
nyt saariston pääväylille ja osaan risteyksistä onnettomuusriskin, joka 
määritellään väylien osalta suhteessa miljardiin ajoneuvokilometriin ja 
risteyksien osalta suhteessa miljardiin liittymään saapuvaan ajoneuvoon. 
Raippaluodon kylässä Liikennevirasto on koonnut aineistoa muun 
muassa Kyläsatamantien-Raippaluodontien risteyksestä sekä Vallgrun-
dintien-Raippaluodontien risteyksestä, joista jälkimmäisessä risteykseen 
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saapuvien autojen määrä on selvästi suurempi (Liikennevirasto 2018b). 
Tästä huolimatta Kyläsatamantien ja Raippaluodontien risteyksessä 
sattuu onnettomuuksia edellä mainittua risteystä enemmän. Norra 
Vallgrundin koulun läheisyydessä vaarallisin risteys on liikenneviraston 
aineiston perusteella Sommarösundintien ja Söderuddenintien risteys, 
jossa Norra Vallgrundin koulu sijaitsee. Kyseiseen risteykseen saapuu 
1301 ajoneuvoa vuorokaudessa, Kyläsatamantien ja Raippaluodontien 
risteykseen 1096 ajoneuvoa vuorokaudessa, mikä kertoo ensin mainitun 
olevan liikenteellisesti jälkimmäistä hieman vilkkaampi (Liikennevirasto 
2018b). Tästä syystä Norra Vallgrundin koulun läheisyyden liikennetur-
vallisuuteen olisi syytä panostaa tulevaisuudessa huomattavasti. Saariston 
koulujen läheisyydessä sijaitsevista teistä suurin onnettomuusriski on 
Kyläsatamantiellä, joskin Tilastokeskuksen aineistoihin on rekisteröity 
vain yksi onnettomuus kyseisellä tiellä, jolloin auto ja pyöräilijä kolaroi-
vat vuonna 2011 (Liikennevirasto 2018a; Tilastokeskus 2011).

Rattijuopumuksia saaristossa on melko vähän, Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen vuoden 2017 tilastojen mukaan poliisin tietoon tulleita 
tapauksia oli Mustasaaressa 1,7 rattijuopumusta tuhatta asukasta kohden 
koko maan keskiarvon ollessa 3,2. Myös kortitta ajoja kunnassa on ollut 
vähän verrattuna muuhun maahan. Vuosien 2016-2018 aikana Musta-
saaren kunnassa kortitta ajoja on ollut 4,1 tuhatta asukasta kohden, mikä 
on neljänneksi vähiten yli 5000 asukkaan kunnista Suomessa (Kerkelä & 
Laitinen 2018). Saariston liikenneturvallisuutta eniten heikentävä seik-
ka on tämän perusteella liian kovat ajonopeudet ja vähäinen valvonta. 
Kaikilla Mustasaaren yksityisteillä ei ole määritelty erillistä nopeusra-
joitusta, jolloin se on automaattisesti 80 kilometriä tunnissa. Kyseinen 
nopeusrajoitus on kuitenkin monessa tapauksessa liian paljon, sillä 
esimerkiksi saariston metsätiet ovat kapeita ja näkyvyys niillä on huono. 
Kylien läheisyydessä sijaitseville yksityisteille on asetettu joko 30, 40 tai 
50 kilometrin nopeusrajoitus, mutta kylien ulkopuolella nopeusrajoitus 
on 80 kilometriä tunnissa. 

Raippaluodon sillan merkitys saariston liikenteelle on olennainen. Silta 
on 1045 metriä pitkä ollen Suomen pisin laatuaan ja se korvasi lossilii-
kenteen Raippaluotoon avauduttuaan vuonna 1997 (Raippaluodon silta 
2018). Silta toimii nykyisin paitsi nähtävyytenä matkailijoille, mutta 
myös yhdistävänä linkkinä saariston ja mantereen välillä. Sillan ylittävä 
liikenne on kasvanut 2000-luvun aikana vähitellen, vuonna 2003 kes-
kimääräinen vuorokausiliikenne oli 2272 sillan ylittänyttä ajoneuvoa 
vuorokaudessa, vuonna 2014 vastaavan luvun ollessa 2570 ajoneuvoa 
vuorokaudessa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2013; 2015). Sillan ra-
kentamisen myötä liikkuminen saaristoon on helpottunut huomattavasti 
ja se on lisännyt hieman autoliikennettä saaristossa. Sillan yhteyteen 
on kuitenkin rakennettu kevyen liikenteen väylä, jota olisi syytä jatkaa 
Raippaluodon kylään asti, jotta pyöräileminen Vaasasta saaristoon olisi 
helppoa. Tämä edellyttäisi kevyen liikenteen väyläverkoston kehittämistä 
myös mantereen puolella, jotta pyöräilijöiden liikennemäärällinen osuus 
kasvaisi. 

Pohjanmaan maakunnassa tapahtuva yhdyskuntarakenteen hajautuminen 
ja haja-asutus aiheuttavat kuitenkin pääosin negatiivisia liikenteellisiä 
vaikutuksia, kuten esimerkiksi liikennemäärien kasvua, lähipalveluverkon 
heikkenemistä ja palveluiden sekä infrastruktuurin kustannustehotto-
muutta. Haja-asutus vaikeuttaa myös joukko- ja kevyen liikenteen jär-
jestämistä. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskus on määritellyt kriteerit 
kaupunkiseutujen liikkumisvyöhykkeille, jotka eivät sovellu kovinkaan 
hyvin väljästi rakennetuille alueille. Suuri osa saaristosta luokitellaan 
maaseutumaiseksi reuna-alueeksi ja autovyöhykkeeksi, sillä alue ei täytä 
jalankulku- tai joukkoliikennevyöhykkeen kriteerejä. Mikäli tarkasteluun 
otetaan mukaan palvelutarjonnaltaan tärkeät kylä- ja asutuskeskukset, niin 
saariston kylien ympäristö voidaan niin ikään luokitella kävely- ja pyöräily-
vyöhykkeeksi niiden heikosta infrastruktuurillisesta kunnosta huolimatta 
(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2012: 29; Ristimäki ym. 2013: 24).

Kevyt liikenne ja joukkoliikenne

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden perusteella kävelyä, pyöräi-
lyä sekä joukkoliikennettä tulisi edistää siten, että asuin-, työpaikka- ja 
palvelutoimintojen alueet olisivat helposti saavutettavissa (Valtioneuvos-
to 2017). Myös Vaasan kaupunkiseudun rakennemallissa (2014) ja Mus-
tasaaren kunnan kehittämisosaston laatimassa Mustasaari 2040 – kehitys 
ja hyvinvointitrendit -strategiassa (2013a) painotetaan vahvasti jouk-
ko- sekä kevyen liikenteen kehittämistä. Toimivien liikenneverkkojen 
kehittäminen edellyttää kuitenkin tarpeeksi vakaata asutusta ja riittävää 
kysyntää. Saaristossa on voimakas tahtotila kehittää liikenneverkkoa 
paremmin saavutettavaksi ja esimerkiksi Raippaluodon kylän tieyhtey-
det muihin seutukeskuksiin nähdään vahvuutena (Mustasaaren kunta 
2013a: 13). Tästä huolimatta saariston liikenneverkko ei ole toistaiseksi 
saavutettavuuden kannalta kovin hyvällä mallilla, sillä tiestö soveltuu 
tällä hetkellä vahvasti vain yksityisautoiluun. Joukkoliikennettä on vä-
häisesti ja saariston ainoat pyörätiet sijoittuvat Raippaluodon kylään ja 
Raippaluodon sillalle. Saaristossa kiertää kerran viikossa kaikkien kunta-
laisten käytössä oleva Mustasaaren kyläbussi, joka käy Norra Vallgrundin 
ja Raippaluodon kylissä. Tämän lisäksi bussi kiertää pyydettäessä ovelta 
ovelle ja matkustajien toiveet otetaan reittiä suunniteltaessa huomioon. 
Kyläbussin lisäksi julkista linjaliikennettä liikennöi Wasabus – Oy Wiik 
& Ström Ab -niminen yritys, joka pysähtyy koulupäivisin Söderuddenis-
sa, Sommarösundissa, Björköbyssä ja Raippaluodossa (Kyläbussi 2018; 
Aikataulut 2018). Joukkoliikenneyhteyksissä olisi paljon kehittämisen 
varaa, sillä esimerkiksi viikonloppuisin tai pyhäpäivinä saaristoon ei pää-
se julkisilla kulkuneuvoilla. Toisaalta kyse on myös resursseista, sillä toi-
mivat joukkoliikenneyhteydet edellyttäisivät vähintään 20 asukasta heh-
taarilla (Mustasaaren kunta 2013b: 80). Joukkoliikenteen järjestäminen 
saaristossa on haasteellista juuri vähäisen kysynnän vuoksi (Pohjanmaan 
liitto ym. 2014: 22), joten saavutettavuuden takaamiseksi joukkoliiken-
nettä on kehitettävä sellaiseksi, että se pystyy palvelemaan myös saaris-
ton asukkaita. Pohjanmaan liiton, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja 
Rambollin laatimassa Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 
(2014: 42) on esitetty esimerkiksi kutsuun perustuvaa julkista liikennet-
tä tai matkojen yhdistelyä. Vaihtoehtoisesti saaristossa voi tulevaisuu-
dessa hyödyntää myös uusia teknologisia innovaatioita joukkoliikenteen 
järjestämiseksi kuten ilman kuljettajaa liikkuvia sähköbusseja. 

Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 (2018: 20) nostetaan niin ikään 
kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kehittäminen esille. Maakuntakaa-
van luonnoksessa ohjeellinen pyöräilyreitti on osoitettu lähes kaikkien 
saariston pääväylien varrelle, kaavan tosin edustaessa lähinnä alueen 
tahtotilaa sen ollessa toistaiseksi oikeusvaikutukseton. Kaavaehdotuksen 
kommenteissa on nostettu esille kevyen liikenteen yhteyksien puute, sillä 
kaavaluonnoksessa on esitetty pelkästään pyöräilyreitit (Lausunnot, mie-
lipiteet ja vastineet 2018). Tiehallinnon vuonna 2007 laatiman Vaasan ja 
Mustasaaren tie- ja katuverkkoselvityksen perusteella maankäyttöä tulisi 
ohjata siten, että se tukisi mahdollisimman kattavasti kaikkia kulkemis-
muotoja. Selvityksen neljä päätavoitealuetta ovat ajoneuvoliikenteen 
verkon toimivuuden turvaaminen, jalankulun ja pyöräilyn edistäminen, 
liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen ympäristöhaittojen 
minimointi. Saaristossa on runsaasti runkoverkon ulkopuolisia met-
säautoteitä, jotka toimivat kulkuväylinä metsäpalstoille ja yhdistäen 
saariston eri osia toisiinsa. Metsäautotiet ovat kapeita, sorapintaisia ja 
yksityisomisteisia, jonka vuoksi niistä hyötyvät liikenteellisesti lähinnä 
paikalliset metsänomistajat. Kyseiset tiet muodostavat kuitenkin kat-
tavan verkoston koko saaristoon, minkä vuoksi niitä olisi kannattavaa 
hyödyntää myös muussa käytössä varsinkin kesäisin. 

Merkittävä haaste Pohjanmaan seudulla on panostaa kestäviin kulku-
tapoihin tulevaisuudessa ja paikallistaa haja-asutusalueille sijoittuvan 
rakentamisen vaikutukset kevyeen liikenteeseen (Pohjanmaan liitto ym. 
2014: 22). Vaasan ja Mustasaaren tie- ja katuverkkoselvityksen (Tiehal-
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linto 2007) toimenpideohjelmaan on kirjattu kolme kevyen liikenteen 
hanketta saaristoon. Kevyen liikenteen yhteydet aiotaan rakentaa Raip-
paluodon sillalta Raippaluodon kylään, sekä yhdysteiden 7240 ja 7242 
varteen Raippaluodon kylän läheisyydessä. 

Saariston kevyen liikenteen järjestelyjen nykytila on hyvin heikko. Tiet 
ovat kapeita, eikä pientareita ole juuri ollenkaan. Raippaluodon sillan 
jyrkkä nousu ei houkuttele ihmisiä pendelöimään Vaasassa polkupyöräl-
lä ja saariston liikenneverkko luo vahvat edellytykset yksityisautoilulle. 
Haastattelemieni paikallisten mukaan kevyen liikenteen yhteydet tarvit-
taisiin eritoten Raippaluodon kylän ja sillan välille sekä Raippaluodon 
kylästä läheiselle urheilukentälle (kartta 2). Tämänhetkiset kevyen lii-
kenteen yhteydet eivät rohkaise asukkaita pyöräilemään tai kävelemään 
saaristossa, vaikka edellytykset olisivat muuten hyvät. 

Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman perusteella kestäviä liik-
kumismuotoja tulisi edistää ja niille tulisi osoittaa erilliset aluevaraukset 
kaavoituksessa. Alueella olisi hyvä määrittää hierarkkinen pyöräilyn 
tavoiteverkko, joka määrittää kevyen liikenteen kehittämistoimenpiteet 
tulevaisuudessa. Kevyen liikenteen kehittämisessä tulisi ottaa huomioon 
myös liikenteen rauhoittaminen esimerkiksi hidastein ja muin infra-
struktuurillisin keinoin (Pohjanmaan liitto ym. 2014: 54). 

Liikenne palveluna

Vuonna 2009 säädetty joukkoliikennelaki kumoutui vuonna 2018 
liikennepalvelulailla, joka korvaa vanhan lain kymmenen vuoden siir-
tymäajan jälkeen (Lainsäädäntö 2018). Uusi liikennepalvelulaki tulee 
tulevaisuudessa painottamaan entistä enemmän liikenteen palveluval-
taistumista, ja esimerkiksi erilaisilla bussi- ja taksiyrityksillä on saumaa 

laajentaa toimialuettaan myös Mustasaaren saaristoon. Liikenteen palve-
luistuminen on koulumatkojen kannalta hyvä asia, sillä se mahdollistaa 
entistä sujuvamman liikkumisen lähimpään kouluun saariston eri osista. 

Liikenteen palveluilla tarkoitetaan asioita, jotka liittyvät suoraan matkan 
tekemiseen ja sen laatuun. Esimerkiksi joukkoliikenne, sen vuorotiheys, 
matka-aika, ennakoitavuus, saavutettavuus, matka-ajan käyttö, digitaali-
set sovellukset ja informaatioteknologia edustavat liikenteeseen liittyviä 
palveluja. Liikennepalvelu voi myös edesauttaa sitä, ettei matkaa tarvitse 
välttämättä tehdä ollenkaan (Pohjanmaan maakuntakaava 2040 2018: 
17). Liikenteestä palveluna käytetään yleisesti termiä Mobility as a Ser-
vice (MaaS), joka käytännössä tarkoittaa liikenteessä liikkuvien ihmisten 
roolin muuttumista palveluiden käyttäjiksi. MaaS tarjoaa saumattomia 
liikkumispalveluita, jotka paitsi vähentävät päästöjä, mutta myös tekevät 
kulkemisesta saumattomampaa säästäen aikaa (Liikkuminen palveluna 
2013). Liikenteen hyödyntäminen palveluna tulee olemaan tulevaisuu-
dessa entistä merkittävämpi osa liikennejärjestelmää ja koulumatkoja. 
Erilaiset sovellusten, digitaalisen informaation ja paikkatiedon hyödyn-
täminen on jo nyt näkyvämpi osa tieliikennettä, mikä olisi kannattavaa 
ottaa huomioon myös saaristossa.  Liikkumispalveluiden hyödyntä-
minen voisi näkyä esimerkiksi taksi- ja bussimatkojen optimoinnissa, 
jolloin koululaiset voisivat matkustaa kouluun yhtä liikkumispalvelujen 
tarjoajaa hyödyntäen. Saaristossa olisi mahdollista hyödyntää myös 
erilaisia kimppakyytisovelluksia, joita voisivat toteuttaa esimerkiksi kau-
palliset toimijat. Kimppakyydit voisivat perustua kyydin tarjoamiseen 
tai esimerkiksi oman auton lainaamiseen. Sovellukseen voisi yhdistää 
myös joukkoliikenteen lippujärjestelmän, jolloin se palvelisi paremmin 
harvaan asuttujen alueiden asukkaita. (Aalto 2018; Möhkölä 2018). 

Kartta 2. Kevyen liikenteen väylät saaristossa.
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Koulumatkat

Mustasaaren kunnan ja Pohjanmaan maakunnan hajarakentaminen 
aiheuttaa kustannuspaineita koulukuljetuksille ja tekee niiden toteut-
tamisesta hankalaa. Monessa tapauksessa oppilaalle on pakko taata 
perusopetuslain mukainen koulukuljetus, vaikka pienet oppilasmäärät 
ja hajanainen asutus ei tee koulukuljetuksista taloudellisesti kannattavia. 
Kattavaa joukkoliikenneverkostoa saaristoon ei ole järkevää muodostaa, 
joten koulumatkoilla tulisi ensisijaisesti edistää koululaisten pyöräilyä, 
jalankulkua ja turvallisuutta (Pohjanmaan liitto ym. 2014: 55-56).

Saaristossa on parhaimmillaan ollut viisi koulua, mutta vuodesta 2009 
eteenpäin kouluja on vähitellen lakkautettu oppilasmäärän laskiessa 
kussakin koulussa vain 10-15 oppilaaseen. Söderuddenin koulu lakkau-
tettiin syksyllä 2009, Björkön koulu keväällä 2012 ja Södra Vallgrundin 
koulu loppuvuodesta 2015 (Bergström 2009; Stagnäs-Lund 2012; Ruda 
2017). Koulujen lakkauttamisten jälkeen saaristoon on jäänyt vain kaksi 
koulua: Replot-Björkön koulu ja Norra Vallgrundin koulu. Näin ollen 
saaristossa on nykyisin kaksi oppilaaksiottoaluetta, joiden mukaan mää-
ritellään, miltä alueelta saariston koulujen oppilaat saapuvat kouluihin. 
Söderuddenin ja Södra Vallgrundin koulujen oppilaaksiottoalueet yhdis-
tettiin Norra Vallgrundin vastaavaan, kun taas Björkön ja Raippaluodon 
koulujen oppilaaksiottoalueet yhdistettiin Björkön koulun lopetettua 
toimintansa. Näin ollen koulumatka piteni osalla oppilaista ja entistä 
useamman koululaisen osalta edellytykset koulukuljetukselle täyttyi-
vät. Erityisesti saariston pohjoisen osan oppilailla on tarve hyödyntää 
koulukuljetusta, joten kävellen tai pyörällä kouluun kulkevat oppilaat 
painottuvat Raippaluodon, Norra Vallgrundin ja Södra Vallgrundin 
kylien läheisyyteen. Tällä hetkellä oppilaaksiottoalueet jakavat saariston 
kutakuinkin kahtia, hieman suuremman osan saaristosta kuuluessa 
kuitenkin Replot-Björkön koulun alueelle. Oppilaaksiottoalueita on 
päivitetty tähän mennessä harvoin, vain silloin kun saariston kouluja 
on yhdistetty. Koululiitu-menetelmän mukaisesti 1-3 vuosikurssien op-
pilaat ovat oikeutettuja koulukyytiin , jos koulumatka ylittyy kolmella 
kilometrillä, 4-6 vuosikurssien suhteen vastaava raja on viisi kilometriä. 
Koulukuljetuksia varten saaristossa on sekä linjaliikennettä että takseja, 
lauttaliikennettä kuljetuksien yhteydessä ei järjestetä (Näsman 2018).

Kaikki haastattelemani oppilaat asuivat Raippaluodon kylässä tai sen 
läheisyydessä, joka osaltaan rajoitti koulumatkojen kokonaisvaltaista 
tarkastelemista. Raippaluodon kylässä korostuivat kuitenkin tietyt 
paikat, jotka monet oppilaat kokivat vaarallisiksi. Selkeästi eniten vas-
tauksissa korostui mutka Kyläsatamantiellä, jossa on erityisen huono 
näkyvyys (kartta 3). Tie on kapea ja rakennukset sijaitsevat hyvin lähellä 
tietä, joten ajoneuvojen kohdatessa tilaa on erittäin vähän. Tämä on 
riskitekijä eritoten jalankulkijoille sekä polkupyöräilijöille, sillä tilaa ei 
ole liiemmälti myöskään pientareella. Mutkaan sijoittuu myös risteys 
Öjtået-tielle, jota monet koululaiset käyttävät. Toinen vaarallisena koros-
tunut paikka sijaitsee Kyläsatamantien ja Raippaluodontien risteyksessä, 
Salen edustalla. Risteys on monen koululaisen koulumatkalla ja sen 
kautta kulkee liikennettä kohti Raippaluodon satamaa. Kyseisen riste-
yksen läheisyyteen on sijoitettu Raippaluodon kylän ainoat suojatiet. 
Toinen suojatiestä ylittää Kyläsatamantien ja toinen Raippaluodontien, 
joista jälkimmäinen on jäänyt epäjohdonmukaiseen paikkaan Salen 
avaamisen jälkeen vuonna 2012 (Raippaluoto sai uuden Salen 2012). 
Raippaluodontien ylittävän suojatien huono sijainti nousi esille myös 
haastatteluissa. Suojateiden puute muualla kylässä on liikenneturvalli-
suuden kannalta ongelma, sillä osa haastatelluista koululaisista joutuu 
ylittämään vilkkaasti liikennöidyn Raippaluodontien koulumatkallaan 
kohdassa, jossa suojatietä ei ole. 

Mustasaaren kunnassa hyödynnetään Koululiitu-sovellusta, jolla arvioi-
daan koulumatkojen liikenneturvallisuus. Teille määritetään riskiluku, 
joka perustuu tierekisteristä saatavaan tietoon, kuten tien liikennemää-

rään, nopeusrajoitukseen ja valaistukseen (Ramboll 2016). Oppilaiden 
oikeus koulukuljetukseen määritetään yksilökohtaisesti ja joissain ta-
pauksissa koulukuljetuksen tarpeellisuuden arvioimiseen hyödynnetään 
Koululiitua (Koulukuljetukset 2018). Kyseisellä sovelluksella ei pystytä 
kuitenkaan arvioimaan kaikkien koulumatkojen liikenneturvallisuutta 
täydellisesti, joten liikenneturvallisuuden määrittämisessä tulisi hyö-
dyntää myös muita keinoja (Kivi 2012). Haastatelluista koululaisista 
suurin osa kulki kouluun joko kävellen (6) tai pyörällä (7) ja vain kaksi 
koulubussilla. 

Replot-Björkön koulu sijaitsee Raippaluodon kylän ytimessä, Kyläsata-
mantien varrella. Koulun ympärillä on runsaasti asutusta ja osalla op-
pilaista koulumatka on hyvin lyhyt, joskin matkalle saattaa tästä huoli-
matta osua esimerkiksi Kyläsatamantien ylitys, jota pitkin Raippaluodon 
kylästä kuljetaan kohti Raippaluodon satamaa. Koulun editse kulkevalla 
Kyläsatamantiellä nopeusrajoitus on 40 kilometriä tunnissa ja koulun 
alueella liikkuvista lapsista on varoitettu liikennemerkillä.  

Norra Vallgrundin koulu sijaitsee Norra Vallgrundin kylässä lähellä riste-
ystä, jossa kohti Söderuddenia erkaneva yhdystie 7245 ja Raippaluotoon 
vievä yhdystie 7242 kohtaavat. Koulun sijainti on monesta näkökulmas-
ta huono, sillä koulun tontti sijaitsee hyvin lähellä tietä, eikä tilaa laa-
jentamiselle juuri ole. Söderuddenin suunnasta kohti koulua saavuttaessa 
nopeusrajoitus on 100 kilometriä tunnissa vielä noin 800 metriä ennen 
koulua. Kaikki autoilijat eivät välttämättä hidasta ajoissa ja koulun alue 
tulee esiin mutkan jälkeen varsin yllättäen. Koulun edessä on suojatie 
bussipysäkille ja ennen koulua varoituskylttejä, mutta koulun alueen 
turvallisuuden edistämiseksi olisi löydettävä myös muunlaisia keinoja. 
Kevyen liikenteen väyliä Norra ja Södra Vallgrundin kylissä ei ole, joten 
jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat liikkumaan käytännössä autotiellä 
pientareen ollessa suhteellisen kapea.  Nopeusrajoitus koulun edustalla 
on 50 kilometriä tunnissa ja risteävällä yhdystiellä 7242 60 kilometriä 
tunnissa (kartta 4).

Norra Vallgrundin koulussa on yhteensä 58 oppilasta Norra Vallgrundin, 
Södra Vallgrundin ja Söderuddenin alueilta. Ne oppilaat, joilla koulu-
matka on määritelty vaaralliseksi Koululiitu-ohjelman mukaisesti, saavat 
kuljetuksen kouluun joko bussilla tai taksilla. Muut oppilaat saapuvat 
kouluun joko vanhempien kyydillä tai omin avuin, kuten polkupyörällä, 
kävellen, hiihtämällä tai potkukelkalla. Koulun alueella ei ole ainoata-
kaan pyörätietä ja pientareet ovat hyvin kapeita sekä huonokuntoisia. 
Myöskään valaistusta ei ole kaikilla tieyhteyksillä. Talvisin teitä pide-
tään kunnossa vaihtelevasti, auraus ja hiekoitus eivät ole aina parhaalla 
mahdollisella tasolla. Koulun puolesta koulun alueelle toivottaisiin 
pyöräteitä, sopivammat nopeusrajoitukset, valaistus ja parempi teiden 
kunnossapito (Kaján 2018).

Liikenneverkon kehittäminen

Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (2014) on asetettu seu-
dulle kolme päätavoitetta vuodelle 2040. Tavoitteena on maankäytön ja 
liikenteen yhteensovittaminen, saavutettavuuden ja liikkuvuuden edistä-
minen ja kuljettamisen toimintaedellytysten parantaminen. Tavoitteisiin 
pääseminen edellyttää kuntien, maakuntien liitojen, ELY-keskuksen sekä 
muiden tahojen välistä yhteistyötä maankäyttöön ja liikennejärjestelmiin 
liittyvissä ratkaisuissa. Mustasaaren saaristossa joukkoliikenteen kehittä-
minen edellyttäisi runsaasti toimia, mutta esteenä on vähäinen kysyntä. 
Väestömäärän kasvaminen loisi mahdollisuuden joukkoliikenteen lisää-
miselle saaristossa, jolloin esimerkiksi linja-autovuorot voisivat tarjota 
koululaisille mahdollisuuden päästä turvallisesti kouluun. 

Saariston sijainti strategisesti merkittävällä paikalla – sekä Vaasan ja 
Uumajan välisellä reitillä että Pohjanlahden merireitillä – asettaa sen 
liikenneverkolle tietynlaiset kehittämisedellytykset. Alueen liikennever-
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Kartta 4. Norra Vallgrundin alueen nopeusrajoitukset.

Kartta 3. Vaaralliset paikat Raippaluodossa.
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kolla tulee tulevaisuudessa olemaan erityinen logistinen merkitys, mutta 
sen kehittämistä rajoittaa saariston status maailmanperintöalueena. Tällä 
hetkellä Vaasan ulkosatama sijaitsee Vaskiluodossa, mutta sen mahdol-
linen siirtäminen tulevaisuudessa voisi vaikuttaa merkittävästi saariston 
liikenteelliseen asemaan. Toisaalta sataman siirtäminen tulee tuskin kysy-
mykseen vielä lähitulevaisuudessa, sillä hanke tulisi olemaan hyvin kallis.  

Saariston tieverkoston koostuessa monesta yksityistiestä, tieverkon 
kehittäminen voi osoittautua hankalaksi. Vaihtoehtona on rasitteiden 
muodostaminen, jolloin uusia tieyhteyksiä voidaan linjata toisten 
kiinteistöjen kautta. Esimerkiksi Öjtået-tien voisi yhdistää rasitteena 
Vestintielle, jolloin koululaisten ei tarvitsisi kulkea kouluun Öjtåetin ja 
Kyläsatamantien risteyksen kautta. Rasitteiden muodostaminen myös 
muualle voisi tulla kysymykseen, mutta saariston pirstaleinen maanomis-
tus rajoittaa jonkin verran uusien tieyhteyksien muodostamista. Hyvin 
perustellusti uusia tiehankkeita voi kuitenkin ajaa eteenpäin, varsinkin 
kun kyseessä on koululaisten turvallisuus. 

Saariston kahden toisistaan erkanevan pääväylän yhdistämisestä on 
puhuttu alueella pitkään. Niin kutsuttu Maailmanperintötie yhdistäisi 
Björköbyn Vistaniin, tarjoten asukkaille ja matkailijoille mahdolli-
suuden kiertää saaristo rengastietä pitkin. Mikäli tie toteutuu, niin 
sillä tulisi olemaan eniten vaikutusta koulujen oppilaaksiottoalueisiin 
sekä mahdollisesti koulujen määrään, mikäli asutus saaristossa kasvaa. 
Yhdistävä tie voisi tehdä koulun avaamisen saariston pohjoisosassa kan-
nattavaksi, jolloin monen oppilaan koulumatka lyhenisi huomattavasti. 
Koulun avaaminen edellyttää kuitenkin myös vakaata asukaspohjaa ja 
lapsiperheitä, joten pelkästään uusi tieyhteys ei riitä perusteeksi uuden 
koulun perustamiselle. 

Saariston liikenneverkon kehittäminen edellyttää myös liikenneturvalli-
suuden edistämistä nykyisenkaltaisen kylämiljöön säilyttämisen ehdoilla. 
Ensisijaiset kehittämistoimenpiteet koskevat esimerkiksi suojateiden 
lisäämistä ja siirtämistä, kevyen liikenteen väylien kehittämistä sekä 
piennarten leventämistä turvallisuuden parantamiseksi. Eräs mahdolli-
suus on kehittää saaristoon niin kutsuttu kylätie. Kylätien ideana on hyö-
dyntää kapeaa ajorataa yhtäaikaisesti sekä polkupyöräilijöille ja autoille. 
Kylätiellä moottoriajoneuvot ajavat keskellä ja kohdatessa väistävät tien 
oikeaan laitaan, mikäli tilaa on. Jos reuna-alueella on muuta liikennettä, 
kohtaamista varten tulee odottaa sopivaa liikennetilannetta. Pyöräilijät 
ja jalankulkijat taas käyttävät tien reunaa, pyöräilijöiden väistäessä jalan-
kulkijoita tien keskikaistan kautta (Sattulantien muuttaminen kylätieksi 
2018). Kylätie on vasta kokeiluasteella, mutta tähän mennessä siitä on 
saatu pääosin positiivisia kokemuksia. Esteenä kylätien toteuttamiselle 
voi olla kuitenkin tien mutkaisuus ja mäkisyys, jotka saattavat aiheuttaa 
vaaratilanteita tiellä (Bjurström 2018).

Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2011 laatimassa kävelyn ja 
pyöräilyn valtakunnallisessa strategiassa asetetaan strategiset linjaukset 
kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi vuoteen 2020. Tavoitteena on lisätä 
kevyen liikenteen osuutta tulevaisuudessa niin kaupungeissa kuin maa-
seudullakin, kehittämällä muun muassa kevyen liikenteen verkoston 
viihtyisyyttä ja tekemällä positiivisesti kevyen liikenteen mahdollisuuk-
siin vaikuttavia  ratkaisuja. Kevyen liikenteen kulkutapaosuuden kas-
vattaminen riippuu kuitenkin vahvasti palveluiden sijainnista, mikä on 
saariston näkökulmasta haasteellista. Koulujen sijainnilla on hyvin suuri 
merkitys kevyen liikenteen hyödyntämisen kannalta, joten on epätoden-
näköistä, että saariston pohjoisosista kuljettaisiin kouluun polkupyörällä 
vielä lähitulevaisuudessa. Tärkeää on kuitenkin, etteivät koululaisten 
koulumatkat pitene ja liikennekasvatus perustuu autolla kulkemisen si-
jasta kävelemiseen ja pyöräilyyn (Liikenne- ja viestintäministeriö 2011).  

Keskeisesti liikenneverkon kehittämiseen liittyy vahvasti myös liikenne-
kulttuurin muuttaminen, sillä tällä hetkellä saaristossa ajetaan lujaa ja 

liikennekulttuuri perustuu vahvasti yksityisautoiluun. Kulttuurin muut-
tuminen kevyttä liikennettä paremmin huomioivaan suuntaan edellyttää 
runsaasti toimia pitkällä aikavälillä, mutta myös pienillä muutoksilla on 
mahdollista saada paljon aikaan. Varsinkin kylien alue olisi kehitettävä 
liikenneverkostoltaan sellaiseksi, että nopeusrajoitus ilmenee ilman 
liikennemerkkejä ja tieverkosto rohkaisee hiljaisiin nopeuksiin. Liiken-
nekulttuurin muuttaminen vaatii myös tietynlaista kansalaisvalistamista 
tiedottamisen ja erilaisten koulutuksien avulla.

Monessa haastattelussa esiin nousi saariston teiden huono kunto. Erityi-
sesti Raippaluodon kylän teiden monet paikkaukset ja kuopat nähtiin 
ajomukavuutta heikentävänä seikkana. Keskeinen ongelmakohta on se, 
että saariston tiestö ei ole ylläpidon kannalta priorisoitu tarpeeksi kor-
kealle, eikä Mustasaaren kunta ole kohdentanut tarpeeksi resursseja saa-
riston tiestön ylläpitämiseen. Paikkauksia on tehty jonkin verran, mutta 
koko pinnoitteen uusiminen olisi niin kallista, ettei kunta ryhdy siihen 
perusteetta. Toisaalta pinnoitteen uusiminen lisäisi viihtyvyyttä, ajomu-
kavuutta ja olisi myös matkailun kannalta kannattava sijoitus. Kääntö-
puolena tiestön pinnoitteen uusimisessa on ajonopeuksien kasvaminen, 
mikä heikentää osaltaan liikenneturvallisuutta. Tällöin ajonopeuksia voi 
pyrkiä kontrolloimaan esimerkiksi hidastetöyssyillä, jotka ovat selkeästi 
näkyvillä ja huomattavissa turhien äkkijarrutusten ehkäisemiseksi. 

Yhteenveto

Mustasaaren saariston liikenne painottuu tällä hetkellä hyvin paljon 
yksityisautoiluun. Oman auton omistaminen tekee saaristossa liikku-
misesta helppoa, jolloin matkustusaika on lyhyt etäisyyksien ollessa 
suhteellisen pitkiä. Yksityisautoilulla on kuitenkin myös haittapuolensa, 
sillä henkilöautoille suunniteltu tieverkko tekee kevyen liikenteen jär-
jestämisestä hankalaa. Alueen tieverkkoon vaikuttaa osin myös histo-
riallisuus ja vanhat kyläkeskustat. Kapeilla teillä on historiallista arvoa, 
jolloin esimerkiksi niiden leventäminen ei ole aina mahdollista. Autojen 
runsas määrä vaikuttaa kuitenkin liikenneturvallisuuteen ja erityisesti 
koulumatkoja tarkastellessa ratkaisuvaihtoehtoja ei ole välttämättä kovin 
paljoa. Autoilua olisi syytä vähentää, mutta saariston saavutettavuus olisi 
samalla pidettävä mahdollisimman hyvällä tasolla. Vaihtoehtona on esi-
merkiksi joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen tai liikennekulttuurin 
muuttaminen, sillä saariston yksityisautoilua tuskin pystytään karsimaan 
kokonaan pois. Liikenneturvallisuutta olisi parannettava huomattavasti, 
jotta saaristossa liikkuminen olisi turvallisempaa tulevaisuudessa. Mikäli 
asukasluku tai matkailijamäärä kasvaa, liikenteeseen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota, sillä kylien etäisyydet pysyvät tästä huolimattana 
samoina. Vaikka kylässä käveleminen tai pyöräileminen olisi turvallista, 
kylästä toiseen siirtyminen ei välttämättä sitä ole. Raippaluodon sillan 
ollessa toistaiseksi Suomen pisin, se toimii matkailijoita houkuttelevana 
elementtinä, minkä johdosta myös matkailijamääriin on kiinnitettävä 
huomiota saariston liikenneverkkoa kehitettäessä. Sillan ylittävä liikenne 
kasvaa hitaasti, mutta tasaisesti.   

 Replot-Björkön koulun sijainti on hyvä, mutta kulkuyhteydet koululle 
ovat heikot. Osalla oppilaista koulumatka ei ole tarpeeksi pitkä, että he 
olisivat oikeutettuja koulukuljetukseen, joten kyseiset oppilaat joutuvat 
kulkemaan kouluun pitkiäkin matkoja kävellen tai polkupyörällä. Mo-
net autoilijat vaikuttavat kuitenkin olevan tietoisia alueella liikkuvista 
koululaisista, joten tilaa annetaan yleensä hyvin. Haastatellut koululaiset 
liikkuvat kouluun myös yhdessä muiden koululaisten kanssa, jolloin 
koulumatka voi tuntua turvallisemmalta.  Norra Vallgrundin koulun 
sijainti ei ole taas kovinkaan hyvä, tontti on pieni ja koulun pihamaa ra-
joittuu suhteellisen vilkasliikenteiseen tiehen, jossa kaikki eivät noudata 
nopeusrajoituksia. Autoilijoiden kannalta sijainti on hyvä ja koulu on 
verrattaen helppo saavuttaa, mutta kevyen liikenteen väylien puuttuessa 
koululaisten näkökulmasta kouluun saapuminen ilman autoa ei ole 
yhtä turvallista. Yksinkertaisin ratkaisu olisi siirtää koulua kauemmas 
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Söderuddenin- ja Vallgrundintien risteyksestä, mutta haasteena ovat 
taloudelliset resurssit ja tarpeellisen tonttimaan hankkiminen. Koulun 
pihapiiri on aidoitettu, mutta kouluun kulkeminen edellyttää kuitenkin 
tien ylittämisen. 

Ekologisesti ja taloudellisesti olisi kestävämpää, että useampi kou-
lulainen kulkisi kouluun kävellen tai polkupyörällä, mutta saariston 
liikenneverkon suosiessa yksityisautoilua, moni saapuu kouluun van-
hempien kyydillä tai koulukuljetuksella. On kannattamatonta kuljettaa 
lapsia kouluun useiden kilometrien matkoja, mutta saariston väestön 
vähentyessä todellisia vaihtoehtoja ei ole kovinkaan paljoa. Ensisijaisesti 
olisi kehitettävä kevyttä liikennettä suosivaa liikennekulttuuria, hillitä 
autoilijoiden ajonopeuksia ja tehdä kestäviä valintoja koulukuljetusten 
suhteen. Mitä suurempi osa oppilaista pystyy yhdistelemään koulu- tai 
kotimatkaansa autolla tai linja-autolla, sitä parempi. Tällöin jokaista 
oppilasta ei tarvitse viedä erikseen kotiovelleen.

Mustasaaren kunnan ratkaisu saariston liikenteellisiin ongelmiin on 
yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, mikä samalla tarkoittaa liikennetar-
peen minimointia. Tästä huolimatta monet saaristolaiset asuvat kaukana 
kyläkeskuksista ja kouluista, jolloin kouluikäisten on pakko hyödyntää 
koulukuljetuspalveluita. Mustasaaren kunnassa hyödynnettävä Koululii-
tu-menetelmä on käytännöllinen, mutta monella tapaa ongelmallinen. 
Menetelmän mukaan määritetty riski-indeksi ei välttämättä kuvaa 
koulumatkan vaarallisuutta tarpeeksi kattavasti, jolloin jotkut oppilaat 
saattavat jäädä ilman maksutonta koulukuljetusta, vaikka olisivat peri-
aatteellisesti siihen oikeutettuja. Mustasaaren saaristossa tämä korostuu 
vielä enemmän, sillä kyse on tietyllä tapaa erityislaatuisesta alueesta. 
Alueen asema maailmanperintöalueena rajoittaa liikenneverkon kehittä-
mistä ja samalla harva asutus rajoittaa alueelle kohdennettavia resursseja. 
Tässä mielessä saaristossa asuvat koululaiset ovat eriarvoisessa asemassa 
suhteessa mantereen puolella asuviin.

Kaiken kaikkiaan Mustasaaren liikenneverkoston nykytila ei ole riittävän 
hyvässä kunnossa, jotta alue olisi liikenneturvallinen. Erityisesti koului-
hin käveleminen ja pyöräileminen on haasteellista, minkä vuoksi monet 
koululaiset kuljetetaan kouluun autolla. Jo pienillä muutoksilla olisi 
mahdollista saada aikaan selkeitä parannuksia liikenneturvallisuudessa, 
sillä monet oppilaat asuvat koulujen lähialueella ja liikkuvat kouluun 
itsenäisesti. Myös saariston koulujen viimeaikainen sulkeminen on 
pidentänyt monen koululaisen koulumatkaa, mikä osaltaan kasvattaa 
painetta kehittää alueen liikenneverkkoa. Saariston liikenneverkoston 
ja liikenneturvallisuuden kehittäminen on kuitenkin pitkälti kiinni seu-
dullisesta ja kunnallisesta tahtotilasta sekä halusta kohdentaa resursseja 
saaristoon. Koulumatkojen järjestäminen saaristossa ei ole välttämättä 
yhtä yksinkertaista kuin mantereen puolella, joten tulevaisuudessa saaris-
ton asema erityisalueena tulisi ottaa paremmin huomioon kunnallisessa 
päätöksenteossa.
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Luonto hyvinvoinnin resurssina
Saariston luonto kunnan ja kuntalaisten / saaristolaisten hyvinvointi-, imago- ja  
vetovoimatekijänä

Marketta Saukkonen

Mustasaari on Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva kaksikielinen Vaasan 
kaupunkia ympäröivä rannikkokunta. Kunta koostuu eteläisestä maaseu-
tumaisesta alueesta, Vaasaa ympäröivästä keskusalueesta sekä saaristosta, 
jonka suurimpia saaria ovat Raippaluoto ja Björköby. Maisemaltaan se 
on monipuolinen, mutta luonnon kuvauksissa nousevat useimmin esille 
maaston tasaisuus ja maaseutumaisuus. Suuri osa pinta-alaltaan laajasta 
kunnasta on saaristoa, jonka luonto on karun kaunista ja kylämiljööt 
mennyttä aikaa huokuvia. Kunnan 3600 neliökilometrin kokonaispin-
ta-alasta maapinta-alaa on vain 24 prosenttia. Rantaviivaa on kunnan 
alueella jopa 1600 kilometriä. Mustasaaressa on yli kaksisataa järveä, 
joista suurimmat ovat Karperöfjärden, Vallviken ja Storträsket. Siellä 
on myös arvokas suistoalue, joka on merkityksellinen sekä pesiville että 
muuton aikana levähtäville linnuille. Maankohoaminen muuttaa rannik-
koa ja saaristoa jatkuvasti ja on siellä hyvin nopeaa. Tämän erityislaatui-
suuden ansiosta saaristosta suuri osa kuuluu UNESCOn Merenkurkun 
maailmanperintöalueeseen. Söderfjärdenin tasanko on todennäköisesti 
meteoriitin synnyttämä ja käsittää alavaa peltomaata. Björköby ja eten-
kin Svedjehamn ovat paikkoja, joissa mannerjään jättämät jäljet näkyvät 
selvimmin. Siksi tätä aluetta pidetään maailmanperintöalueen sydämenä. 
Luonto-olot kaiken kaikkiaan ovat hyvin merkityksellinen tekijä kunnan 
olosuhteiden, imagon ja hyvinvoinnin kannalta. 

Mustasaarta voi pitää monessa suhteessa vastakohtaisuuksien alueena. 
Siellä on saaristoa, merta ja mannerta, taajamaa ja haja-asutusaluetta, 
teollisuusalueita ja peltoja, historiallisia muistomerkkejä sekä nykyai-
kaista arkkitehtuuria. Kunta on kulttuuritoiminnaltaan perinteikäs ja 

vireä. Korsholman Musiikkijuhlat on tunnettu kulttuuritapahtuma ja 
Stundarsin käsityöläiskylä eräs esimerkki perinteitä arvostavasta kult-
tuuritoiminnasta. Raippaluodon silta tunnetaan Suomen pisimpänä 
siltana ja Botniahalli Suomen suurimpana urheilu- ja monitoimihallina. 
(Jalonen & Valkola 2005, 115) 

Tarkastelen artikkelissani ensisijaisesti Mustasaaren luonnon olemusta 
ja sen erityisiä ominaisuuksia sekä luonnon merkitystä hyvinvointiteki-
jänä. Rajaan tarkasteluni koskemaan pääasiassa saariston luontoa ja sen 
merkitystä niin saariston pysyvien ja väliaikaisten (loma-asukkaiden) 
kuin myös satunnaisten kävijöiden näkökulmasta. Näille pohdinnoille 
luonteva jatkumo on tehdä analyysia siitä, kuinka luontoa voidaan hyö-
dyntää imago- ja vetovoimatekijänä myös matkailun lisäämisessä, joka 
on Mustasaaren kunnan eräs tärkeä tavoite. 

Mustasaaren kunnalle tehtävän Kuntasuunnittelu-kurssiin liittyvän ja 
sen pohjalta tuotetun aineiston lisäksi tietoa aiheesta on löytynyt kirjal-
lisuudesta, nettilähteistä, Vaasan saaristossa (Horsskäret) vuosikymmeniä 
mökkielämää viettäneiden henkilöiden (2) haastatteluista sekä edellä-
mainitun Kuntasuunnittelu-kurssin myötä alueeseen laajalti tutustunei-
den ja siellä syksyn 2018 aikana useita kertoja vierailleiden kurssilaisten 
(2) haastatteluista. Olli Ujasen erillisen haastattelututkimuksen sekä tätä 
tutkimusta varten tehtyjen haastattelujen myötä avautui kiinnostava nä-
kökulma kokemuksellisuuden merkitykseen luontoa arvioitaessa. Tämä 
havainto määrittikin tutkimusasetelmaksi kokemuksellisuuden, ajalli-
suuden ja paikallisuuden vaikutusten tarkastelun luonnon merkityksien 

Kuva 1. Merenkurkun maailmanperintöalue; kurjet yöpymässä saariston kivillä. (Metsähallitus 2018)
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kokemisessa. Horsskäret on osa Vaasan kaupunkia, mutta sijainniltaan 
aivan Mustasaaren saariston liepeillä. Luonto-olot ovat hyvin saman-
tyyppiset Mustasaaren saariston oloihin nähden ja siksi haastatteluaineis-
to on sovellettavissa Mustasaareen kohdistuvaan tutkimukseen.  

Käsitteitä 

Luonto ja luontosuhde 

Luonto on moniselitteinen käsite, jonka määritelmän laajuus ja näkö-
kulma vaihtelevat ja yksiselitteisen määritelmän muodostaminen on 
hankalaa, vaikka määrittelijällä olisi intuitiivinen käsitys luonnon ole-
muksesta. Luonto-käsitettä käytetään usein erottamaan ekologinen ym-
päristö inhimillisestä (psyykkisestä, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta) 
ympäristöstä. Luonto on määritelty esimerkiksi seuraavasti: ”Luonto on 
ympäristön ekologinen ulottuvuus, joka on läsnä kaikkialla.” ”Luonto 
on maaperä sekä vesi- ja ilmakehä kasveineen, eläimineen ja muine 
eliöineen.” Luontosuhteella tarkoitetaan yksilön tai yhteisön ja luonnon 
välisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta. Luontosuhdetta voidaan tar-
kastella esimerkiksi ympäristöherkkyyden, arvojen, tietojen, toiminnan, 
kehon toimintojen tai ekologian kautta. (Kokkonen, 2013, 26, 27, 35) 

Ympäristö ja lähiympäristö 

Tässä työssä ympäristöllä tarkoitetaan yksilöä ympäröivää fyysisen ja 
sosiaalisen todellisuuden muodostamaa kokonaisutta, joka sisältää ym-
päristön ekologisen ja inhimillisen ulottuvuuden. Ympäristökasvatuksen 
näkökulmasta ympäristö määritellään laajasti. Fyysiseen todellisuuteen 
katsotaan kuuluvan luonnon- ja rakennetut ympäristöt, kun taas sosi-
aalinen todellisuus muodostuu ihmisistä, yhteisöistä ja instituutioista. 
Ympäristön ekologiseen ulottuvuuteen, jota yleisesti voidaan kutsua 
luonnoksi, kuuluvat kaikki luonnonlakien alaiset tekijät ja ilmiöt. In-
himillisellä ympäristöllä tarkoitetaan puolestaan ympäristön psyykkistä, 
kulttuurista ja yhteiskunnallista ulottuvuutta. Yksilö on ympäristön 
aktiivinen toimija ja jatkuvasti vuorovaikutuksessa sen eri osien kanssa. 
Lähiympäristöstä puhuttaessa tarkoitetaan yksilön kokemusta arkeen 
liittyvästä fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. Siihen kuuluvat esimer-
kiksi asuinpaikka ja jokapäiväisen toiminnan paikat sekä niihin liittyvät 
reitit ja sosiaaliset suhteet. (Kokkonen, 2013, 26, 28)  

Kulttuuriperintö 

Kulttuuriperinnön käsitteellä tarkoitetaan yhteistä menneisyydestä säi-
lynyttä aineellista ja aineetonta kulttuuria. Kulttuuriympäristöllä sen 
sijaan tarkoitetaan ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksesta syntynyttä 
ympäristöä. Kulttuuriympäristön arvoa pohdittaessa on huomioitava, 
että se perustuu sen ajalliseen ja alueelliseen kerrostuneisuuteen, joka 
ilmentää kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen 
muutoksia. (Kokkonen, 2013, 25) 

Ympäristönsuojelu ja luonnonsuojelu 

Käsitteellä ympäristönsuojelu tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään eh-
käisemään ympäristöongelmia ennalta sekä poistamaan tai lieventämään 
jo syntyneitä ympäristöongelmia. Ympäristönsuojelun avulla pyritään 
turvaamaan ihmisen hyvinvointi ja säilyttää luonnon elinvoima. Luon-
nonsuojelu sen sijaan on ympäristönsuojelun osa, jonka avulla pyritään 
säilyttämään luonnon monimuotoisuus. Laajan tulkinnan mukaan luon-
nonsuojeluun kuuluu kaikki ekosysteemien toimintakyvyn turvaaminen. 
(Kokkonen, 2013, 26, 37) 

Hyvinvoinnista ja elämänlaadusta 

Hyvinvointia on määritelty monin eri tavoin ja eri näkökulmista käsin. 
Tässä yhteydessä hyvinvointia voidaan ajatella kokonaisvaltaisena tilana, 
jossa yksilöllä on kohtuullisesti resursseja elämiseen, vastuullista ja mie-
lekästä tekemistä, mahdollisuus kokea yhteenkuuluvuutta, osallisuutta ja 
rakkautta sekä tunne omasta arvokkuudesta. Nykyisen ajattelun mukaan 
hyvinvointi myös edellyttää muiden ihmisten, lajien ja luonnon koko-
naisuuden hyvinvoinnin huomioimista, ja tämä näkökulma korostuu 
tarkasteltaessa luontoa hyvinvoinnin resurssina. (Kokkonen, 2013, 18) 

Kohtuullisen uutena hyvinvoinnin näkökulmana on esteettinen hyvin-
vointi. Tämä näkökulma korostaa hyvinvointiin liittyviä yksilötason 
asioita sekä hyvin sujuvaa arkielämää eikä niinkään yksittäisiä elämyksiä 
tai kokemuksia. Esteettisen hyvinvoinnin näkökulma tarkastelee sitä, 
millainen paikka esteettisillä arvoilla ja kokemuksilla hyvinvointia edis-
tävien tekijöiden joukossa on ja millaiset ympäristöt ovat merkitykselli-
siä. (Haapala & Puolakka & Rannisto 2015, 9,10) 

Esteettisen hyvinvoinnin lisääminen ja sen oikeudenmukainen jakami-
nen kuuluvat ympäristönsuunnittelun keskeisiin tavoitteisiin. Koska 
suunnittelun asiantuntijatkaan eivät aina pysty ennakoimaan, millaiset 
ympäristöt tuottavat ihmisille esteettisiä kokemuksia, esteettisen hyvin-
voinnin edistämisen keinoihin olisi hyvä sisällyttää vuorovaikutteisen 
suunnittelun menetelmiä. (Haapala & Puolakka & Rannisto 2015, 57) 

Ympäristön esteettisessä kokemisessa sekä paikallisuus että ajallisuus ovat 
keskeisiä tekijöitä, ja ympäristön esteettisyyden voidaan nähdä liittyvän 
oleellisesti identiteettikysymyksiin. Juuri ympäristön esteettisyyden 
kautta koetaan yhteenkuuluvuutta ympäristöön niin sosiaalisen, paikal-
lisen kuin ajallisen ulottuvuuden osalta: kokiessamme ympäristöä esteet-
tisesti ymmärrämme paremmin omaa olemassaoloamme eli sitä, keitä 
olemme, mistä tulemme ja mihin olemme matkalla. Näin ollen voidaan 
ajatella esteettisen ympäristön laadun liittyvän siihen, kuinka koemme 
jonkin tietyn ympäristön omaksemme ja kuinka jokin tietty ympäristö 
meitä ”puhuttelee”. Esteettisesti laadukas ympäristö ei siis tämän näke-
myksen mukaan ole pelkästään visuaalisesti kaunis ja aisteja miellyttävä, 
vaan käsitteen ”esteettinen laatu” on nimenomaan tarkoitus kiinnittää 
huomiota kauneuden kokemisen taustalla oleviin erilaisiin kulttuurisiin 
konnotaatioihin. (Haapala & Puolakka & Rannisto 2015, 83-85) 

Esteettisesti arvokas luonto tukee ympäristön ja yhteiskunnan esteettistä 
vaurautta. Vauraus on potentiaalia, joka toteutuu ympäristön ja yhteis-
kunnan esteettisenä hyvinvointia. Näin ollen esteettisiä kokemuksia tar-
joavasta ympäristöstä huolehtimisen voidaan ajatella vahvistavan myös 
tämän tutkimuksen kohdekunnan esteettistä arvoa ja parantavan sekä 
asukkaiden että vierailijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. 

Luonto hyvinvointitekijänä ja  
luontokokemukset 

Luonnolla ja ihmisen hyvinvoinnilla on selkeä, tutkimuksin todistettu 
yhteys. Luonto herkistää aisteja ja parantaa hyvinvointia. Aiempien 
luontokokemusten myötä viherympäristön aistimusten ja muutosten 
havainnointi, luonnon herättämät muistot ja menneisyyden mielikuvat 
vahvistavat parhaimmillaan olemassaolon kokemusta. Luonnon jatku-
vuus ja kiertokulku vuodenaikoineen ja kasvukausineen voivat lisätä 
elämän tarkoituksellisuuden tunnetta. (Lyytinen & Reini 2018, 13, 23) 

Aiemmin luonto tarkoitti ihmiselle selviytymistä, toimeentuloa ja ravin-
toa. Pienelle osalle suomalaisista se on sitä edelleen, mutta valtaosalle 
luontosuhde merkitsee nykyään levollista vapaa-aikaa ja elämänlaatua. 
Luontoon voi tietoisesti mennä hakemaan sellaista, mitä kotoa ja arjen 
normiympäristöistä ei löydä. Suomalaisilla on ainutkertaiset olosuhteet ja 
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mahdollisuudet luonnosta nauttimiseen ja siellä liikkumiseen. Suomessa 
luonto on lähellä joka puolella. Matka merenrantaan tai metsään ei ole 
pitkä edes etelän suurissa kaupungeissa, ja luontokokemuksille otollisia 
paikkoja löytyy myös asuinalueilta. Tällainen luonnon arkipäiväinen 
kokeminen on merkittävä hyvinvointia lisäävä tekijä. Vetovoimaisuutta 
ajatellen luonto voidaan nähdä erilaisissa merkityksissä. Vakituista tai 
vapaa-ajan asuinpaikkaa etsittäessä huomio kiinnittyy luonnon arkipäi-
väisen kokemisen mahdollisuuteen kun taas satunnaisessa, matkailuun 
ja käymiseen liittyvissä valinnoissa haetaan enemmän elämyksellisiä 
luontokokemuksia. (Lyytinen & Reini 2018, 75) 

Kokemustieto, paikallisuus ja ajallisuus 
hyvinvoinnin kokemisessa 

Fenomenologisen erityistieteen tutkimuksellinen intressi on ymmärtää 
ihmisten aktuaalista todellisuutta eli elämäntilannetta nimenomaan 
koettuna, kokemuksen kontekstuaalisuus ja kompleksisuus huomioiden. 
Tämän tieteen oppeja voi soveltaa luontosuhdetta ja luonnon tuomaa 
hyvinvointia tutkittaessa ja kehitettäessä. (Nieminen & Tarkiainen & 
Vuorio 2014, 44) 

Kuten edellä jo todettiin, ihmisten hyvinvointia on määritelty hyvin 
monenlaisista näkökulmista ja useiden teorioiden ja mallien kautta. 
Hyvinvoinnin osatekijöiksi on havaittu esimerkiksi ihmiselle ominaiset 
kyvyt, elämän laadun kokemus ja tyytyväisyys elämään. Myös onnelli-
suus, henkisyys ja mielekkyys, myönteiset tunteet, välittävät sosiaaliset 
suhteet ja kiinnostava toiminta kokonaisvaltaisen terveyden ja perustar-
peisiin liittyvän riittävän materiaalisen omaisuuden lisäksi ovat tärkeitä 
tekijöitä. Uusimipien tutkimussuuntien mukaan ihmisten hyvinvointi-
kokemuksiin liittyvän tiedon kerääminen tulisi yhdistää aina ihmisten 
omakohtaiseen toimintaan ja ymmärrykseen niistä ratkaisuista, joita he 
ovat tehneet hyvinvointinsa suhteen. Tällöin kokemusten ja kertomusten 
tutkimuksellinen kehittämistoiminta perustuu mukana olevien toimi-
joiden yhteiseen tulkintaan ja reflektioon, jolloin osallistuvien ihmisten 
tietoisuus sekä omasta että yhteisön hyvinvoinnista laajenee ja kehittä-
mistyöstä syntyvät ratkaisut yltävät useammin ihmisten toimintaan asti. 
(Nieminen & Tarkiainen & Vuorio 2014, 50, 51)  

Jokaisen ihmisen kokemus on erilainen suhteessa muihin ihmisiin, koska 
elämäntilanteet ja elämän historia ovat muodostuneet eri aiheista. Saman 
perheen ihmisten kokemukset samasta aiheestakin ovat erilaisia. Ihmiset 
ovat persoonia, joilla jokaisella on oma sisäinen todellisuutensa, joka on 
muodostunut temperamentin, perimän ja ympäristöyhteyksien ohjaa-
mana. Ihmisten kokemukset ovat siis kokonaisvaltaisia, ainutlaatuisia ja 
yksilöhistoriallisesti muodostuneita merkityksiä ja kertomuksia itsestään, 
elämäntilanteestaan ja muusta todellisuudesta. Merkitysten ja tarinoiden 
sisältö suhteutuu oman elämäntilanteen aiheisiin, tietoon, uskoon ja it-
seen sekä kehoon eli tunteisiin, epätavallisiin kokemuksiin ja intuitioon. 
(Nieminen & Tarkiainen & Vuorio 2014, 51) 

Merkityksiä jakamalla ihminen alkaa tiedostaa omia käsityksiään todel-
lisuudesta ja nähdä myös uudenlaisia vaihtoehtoja kokemuksilleen (re-
flektoi) omasta hyvinvoinnistaan. Hän kykenee myös tekemään tietoisia 
valintoja hyvinvointiinsa liittyen. Kun tutkimus- ja kehittämistyöhön 
osallistuvat ihmiset toimivat osallistujina ja kehittäjinä, he voivat saavut-
taa itsetietoisuutta ja itseohjauksellisuutta. Samalla he tulevat ottaaneeksi 
itse enemmän vastuuta toiminnoistaan ja ratkaisuistaan. (Nieminen & 
Tarkiainen & Vuorio 2014, 51) 

Fenomenologiselle ympäristöestetiikalle paikka käsitteenä on keskeinen, 
sillä inhimillisen kokijan ruumiillisuudesta johtuen kokemus on aina 
sidottu konkreettiseen paikkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että todellisuus 
jäsentyy aina paikasta käsin ja kokemuksella on paikallisia piirteitä eli se 
on paikan ominaispiirteiden määrittämää. Ympäristön urbaanisuuden 

tason perusteella erilaiset elementit ovat kokemisen ja jäsentämisen 
kannalta keskeisiä: kaupunkimaisessa ympäristössä ihmisen pystyttämillä 
rakennuksilla ja rakenteilla sekä niiden muodostamalla kaupunkitilalla 
on merkittävä rooli, kun taas maaseutumaisessa ympäristössä luonnon 
omat ominaisuudet, kasvillisuus, topografia ja vesistöt, korostuvat ja 
tekevät ympäristöstä omanlaisensa ja tunnistettavan. Koska kokemus on 
fenomenologisen käsityksen mukaan kokonaisvaltainen ilmiö, sen jäsen-
tämisen kannalta olennaisella paikallisuudella on iso vaikutus kokemisen 
esteettiseen ulottuvuuteen ja sitä kautta ympäristön esteettiseen laatuun. 
(Haapala & Puolakka & Rannisto 2015, 72, 73) 

Aika ja ajallisuus ovat myös ympäristön kokemisen kannalta keskeisiä 
tekijöitä. Tämän aikaulottuvuuden voi nähdä viittaavan selkeästi kah-
teen eri asiakokonaisuuteen. Yhtäältä kokemisessa korostuu kokemisen 
perusluonne ajallisena tapahtumana: itse kokemuksen kokemuksellisuus 
tai kokemuksellinen laatu, joka on usein esteettisen kokemisen keskiössä. 
Toisaalta sekä kokija että koettu ympäristö ovat ajallisesti määrittyneitä 
historiallisia entiteettejä; ne muuttuvat ja kehittyvät ajan kuluessa. Ym-
päristön esteettinen kokeminen on kokijan ja ympäristön sekä niiden 
vuorovaikutuksen kehityshistorian tulosta. (Haapala & Puolakka & 
Rannisto 2015, 74)  

Ympäristö on täynnä erilaisia jälkiä ja merkkejä ajan kulumisesta ja 
ajallisuudesta. Se sisältää lukemattoman määrän ajallisia kerrostumia, 
jotka voivat olla erottamaton osa esteettistä kokemista. Erilaiset ajalliset 
ja historialliset tekijät ympäristössä ovatkin hyvin oleellisia esteettisen 
kokemisen kannalta, koska aika ja ajan kuluminen ovat meille histo-
riallisille ihmisille ilmiönä hyvin merkityksellisiä. Ihminen oikeastaan 
yrittää esteettisen kokemisen kautta ymmärtää syvemmin aikaa ja sen 
kulumista. (Haapala & Puolakka & Rannisto 2015, 74) 

Tiedon merkityksestä ympäristön  
kokemisessa 

Tarja Rannisto on pohtinut kulttuurisen ja luonnontieteellisen tiedon 
merkitystä ympäristön kokemisessa sekä luonnon esteettisten arvojen 
merkitystä ympäristön suunnittelussa ja suojelussa. Ympäristön esteettis-
tä kokemusta voi lähestyä tarkastelemalla sitä tapahtumana, jossa kokijan 
kyky vastaanottaa ja ymmärtää aistihavaintoja yhdistyvät luontokohteen 
havaittaviin ominaisuuksiin. Luonnon esteettistä arvottamista pohdit-
taessa on korostettu luonnon ”oman tarinan” kuuntelemista eli eko-
logisen elämän ja luonnon lainalaisuuksien huomioimista esteettisessä 
kokemisessa. (Haapala & Puolakka & Rannisto 2015, 109) 

Kulttuuristen ja muiden ihmisten antamien merkityksien lisäksi luon-
nolla on oma, ihmisestä riippumaton ja ainutlaatuinen historiansa ja 
elämänsä. Kun tämä oivalletaan, luonto kohdataan sensitiivisesti ja 
avoimena sen omille lukuisille muodoille ja ilmentymille. Tätä luonnon 
oman todellisuuden tunnistamista voidaan nimittää luonnon kuuntele-
miseksi ja luontona arvottamiseksi. Näin koettuna luonto ei ole koskaan 
mykkä tai ilman omaa tarinaa. Meillä tulee siksi olla ymmärrystä luon-
tokohteen alkuperästä ja toiminnasta, jotka tulevat esiin sen havaittavissa 
olevissa ominaisuuksissa. Esteettisessä kohtaamisessa arvostetaan tapaa, 
jolla nämä luonto-objektit kertovat alkuperästään, rakenteestaan ja 
toiminnastaan, vaikka kokijalta ei vaaditakaan syvää luonnontieteellistä 
perehtyneisyyttä. (Haapala & Puolakka & Rannisto 2015, 118) 

Mustasaari  

Luonto-olot ja kokemusperäisyyden vaikutus 
luonnon kokemiseen

Mustasaaren saaristoalue on maisemaltaan hyvin monitahoinen ja 
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vaihteleva ja sitä leimaa vahvasti merellisyys ja vesi elementtinä. Oman 
leimansa ja merkittävää näkymällistä vaihtelua maisemaan tuovat muut-
tuvat vuodenajat ja luonto onkin hyvin erilainen vuodenajasta riippuen. 
Saaristoa kuvataan tasaisena ja maaseutumaisena ja sen luontoa karun 
kauniina. Meri, järvet, saaret ja luodot hallitsevat maisemaa. Kesäisin ja 
syksyisinkin luonto näyttää paikoin rehevältä, mutta maaseutumainen 
maisema vaihtuu talven tullessa karuksi ja värittömäksi. Meren rannan 
tunnelma eroaa sisäsaariston tunnelmasta ja paikallisia maisemallisia 
eroavaisuuksia on paljonkin, mutta karuus ja kivikkoisuus kuvaavat 
ranta-alueiden luontoa parhaiten. (Ujanen 2018) 

Mustasaaren luonnosta puhuttaessa on nostettava esiin Merenkurkun 
saariston nopea maankohoaminen, jonka ansiosta alue on geologisesti 
hyvin erityislaatuinen. Yli kahdeksan millimetrin nousunopeus vuodessa 
on suurimpia maailmassa. Saaristo liitettiin vuonna 2006 Unescon maa-
ilmanperintöluetteloon Ruotsin Höga Kustenin liitännäisalueena ja alue 
on yksi ainutlaatuisista paikoista, joissa parhaiten voi havaita mannerjään 
etenemisen jäljet ja maankohoamisen leiman maisemassa. Maisemasta 
tekee vaihtelevan ainutlaatuinen kokoelma jääkautisia muodostumia, ja 
kohde onkin sekä geologisten että maisemallisten arvojensa takia hyvin 
harvinaislaatuinen. (Mustasaaren Maailmanperintöstrategia 2015-2020)  

Mustasaaren alueen mittakaava koetaan omintakeisena. Kylien keskus-
toja jäsentävät olennaisesti ympäröivä maisema, pellot sekä pihapiirien 
perinteiset rakennukset. Peltotilkuista, puutarhamaisista pihoista ja 
pienistä rakennuksista syntyvää tunnelmaa kuvataan viihtyisäksi ja 
kotoiseksi. Tasaisessa maastossa pienetkin korkeuserot tuovat merki-
tystä, samoin kuin näkymiä jaksottavat moreeniselänteet. Merellisyys 
näkyy luonnollisesti selkeimmin satamissa ja silloilla. Meren jääpeite 
laajentaa talviaikoina liikkumisympäristöä ja lisää liikkumisen reittejä.  
(Kirjavainen 2018) 

Luonnon merkitystä tarkasteltaessa kävi ilmi, että pysyvien ja väliai-
kaisesti asuvien (loma-asukkaat) kohdalla toisenlaiset seikat saivat suu-
rempaa merkitystä kuin satunnaiskävijöiden kohdalla. Saaristossa sekä 
pysyvästi että väliaikaisesti asuvien ajatuksissa on paljon yhteneväisyyttä, 
joka tuntuu selittyvän kokemuksellisuudella, kun taas satunnaiskävijöi-
den ajatukset poikkeavat melko paljon näistä. Esimerkkinä mainitta-
koon elämyksellisyyden korkea arvostaminen, joka selkeästi nousi juuri 
satunnaiskävijöiden osalta esille, kun taas asukkaiden arvostus koski 
selvästi enemmän arkipäiväisiä kokemuksia ja olotilaa. Nämä huomiot 
vahvistivat oletusta siitä, että kokemuksellisuus vaikuttaa merkittävästi 
luontokokemuksen laatuun. Pitkän historian Mustasaaren saariston 
mökkielämästä omaavien henkilöiden haastattelut antoivat näkökulmia 
ja vastauksia kokemuspohjaisen ja pitkän ajallisen perspektiivin tuomaan 
luonnon kokemiseen, kun taas satunnaiskävijänä miellettävien opiskeli-
joiden haastattelut antoivat näkökulmia ensivaikutelmaan perustuvaan 
luonnon kokemiseen. Mitä enemmän kokemuksia ja muistoja kyseiseen 
ympäristöön liittyi, sitä suurempaan rooliin nousi lähiympäristön rooli, 
omat mielipaikat, oma reviiri ja alue sekä tietyt muistoista nousevat ja 
yksilöitävissä olevat elementit esimerkiksi äänimaailmaan liittyen.  

Myös turvallisuuden tunteen lisääntyminen näyttää olevan vahvasti yh-
teydessä kokemuksellisuuteen. Tutussa ympäristössä pimeyttä ei koettu 
pelottavana, kun taas satunnaiskävijällä pimeyteen liittyi enemmän tur-
vattomuuden tunnetta. Mustasaaressa kylien ulkopuolella keinovaloja on 
niin vähän, että siellä on mahdollista kokea luonto, tähtitaivas ja revon-
tulet, hyvin vaikuttavana. Tutussa ympäristössä tämä kokemus on usein 
pelkästään myönteinen. Seikkailunhaluiselle kävijälle kokemus tarjoaa 
samalla seikkailuun liittyvän jännityksen tunteen ja luontoelämyksen 
yhdessä. Yleisesti sekä paikallisten, että kävijöiden mielestä lähellä oleva 
luonto on myönteinen asia ja yleistunnelma myös kylissä rauhallinen, 
hiljainen ja turvallinen. Etuna nähdään myös se, että luontokokemukset 
ovat helposti saatavilla eikä kylistä tarvitse lähteä kauas, jotta pääsee ko-

kemaan esimerkiksi mykistävän hiljaisuuden. (Kirjavainen 2018) 

Ensivaikutelmaan ja ennalta hankittuun tietoon perustuva kokeminen 
korosti tunnettujen, matkailun vetovoimatekijöinä pidettyjen kohtei-
den merkitystä, mutta antoi myös yllättävän kriittisen tarkastelupohjan 
ympäristön havainnoinnille. Useat paikallisilta huomiotta jääneet seikat 
saivat osakseen kritiikkiä tai asukkaiden silmissä myönteinen piirre 
saattoi kävijän silmiin näyttäytyä kielteisenä. Esimerkiksi etäisyydet 
ja liikkuminen paikasta toiseen sekä talviaikainen hiljaisuus ja väritön 
maisema saattoivat vaikuttaa satunnaiskävijästä jopa vähän ahdistavilta. 
Tällaisia kokemuksia taas ei asukkaiden haastatteluissa juurikaan noussut 
esille. (Helminen 2018; Karsikas 2018; Ujanen 2018; Vaaramo 2018;)  

Saariston luonto on asukkaiden silmin rikas, villi ja kivikkoinen. Luonto 
monipuolisuudessaan houkuttelee ja lumoaa yhä uudestaan. Saariston 
kasvi- ja eläinlajisto nähdään mielenkiintoisena ja luonnossa tarjoutuvat 
kontaktit eläimiin, kohtaamisten, jälkien, tuoksujen ja äänien myötä 
koetaan hyvin aisteja herkistävinä. Meri ja meren voima mykistävät aina 
uudelleen ja korostavat ihmisen pienuutta. Luonto koetaan kauniina 
kaikessa vuodenaikojen tuomassa vaihtelevuudessaan. (Karsikas 2018) 

Asukkaiden luontokokemusten kuvauksessa näkyy selkeästi kokemuk-
sen tuoma tausta. Siinä korostuvat paikan hiljaisuus ja rauha, joista on 
jo saatu toistuva myönteinen kokemus. Myös loma ja lomailu liittyvät 
mielikuvassa vahvasti paikan kokemiseen. Ajallisuus tuo oman leimansa 
kokemuksiin esimerkiksi lapsuuden muistojen muodossa. Saaristoluon-
non kivikkoisuus näyttää ihanalta, mutta se koetaan myös myönteisenä 
liikkumista haastavana elementtinä. Hyötyliikuntaa arvostavan kokijan 
silmin kävelyretki kivikkoisessa, kauniissa maastossa tarjoaa sekä miel-
lyttävän luontokokemuksen että fyysistä nautintoa ja hyötyä kropalle. 
(Karsikas 2018) 

Pitkä historia ja lukuisat tähän paikkaan sijoittuvat kokemukset ja 
muistot mielikuvineen luovat sekä myönteisiä että kielteisiä mieliku-
via ja vaikutusta. Haastateltavien kohdalla vaikutus näkyi ensisijaisesti 
myönteisenä. Oma lomapaikka saaristossa koettiin rentouden ja positii-
visen ilmapiirin miljöönä, jossa arjen huolet eivät saavuta ja elämä on 
nautinnolista. Havainto tästä on, että aiemmat myönteiset kokemukset 
virittävät mielen oikealle taajuudelle. Yksinkertainen arki, keskittyminen 
perusaskareisiin ja ruumiillinen työ koetaan rentouttavina. Veden ja hal-
kojen kantaminen sekä puutarhatyöt ovat toisenlaisia kuin tavanomaisen 
arjen askareet ja tarjoaa toivottua vaihtelua. Lähiympäristön merkitys 
näyttää korostuvan silloin, kun saaristossa on oma tai omaksi koettava 
mökki tai omakotitalo, joka itsessään ja lähiympäristöltään on tuttu. 
Myös lempipaikaksi muodostuu usein aika tavanomainen ja arkinenkin 
paikka. Se voi olla ”oma aurinkoveranta”, jossa ”aurinko paistaa aina” 
tai oman rannan tuttu istumakivi. Kokemus täydellisestä hetkestä saa 
hakeutumaan tähän paikkaan yhä uudestaan ja virittää mielen samaan 
aiemmin koettuun tunnelmaan. (Karsikas 2018; Vaaramo 2018) 

Ulkopuolisen silmin luonto nähdään hiukan kriittisemmin. Saariston 
sisäosien luontoa ei koettu kovinkaan houkuttelevana eikä rentouttavana 
sen tasaisuuden, mataluuden ja risukkoisen kasvillisuuden vuoksi. Mie-
lenkiintoista on, että kokija vertaa tätä maisemaa omasta kokemuspoh-
jasta tuttuun honkametsään ja mäkiseen maastoon, joka tuntuu huomat-
tavasti miellyttävämmältä luontoympäristöltä. Myönteiset kokemukset 
ja muistot sekä tuttuus näyttävät vaikuttavan hyvin vahvasti luonnon 
kokemiseen. Meren vaikutus koetaan yleisesti rauhoittavana ja myöntei-
senä. Tämä selittynee sillä, että meri on maisemana sellainen, jonka on 
hvyin samantyyppisenä voinut kokea myös toisaalla. (Helminen 2018) 

Luonnon tila saaristossa näyttäytyy satunnaiskävijälle luonnonmukaise-
na ja hoitamattomana. Teiden varsien peltojen havainnoinnissa huomio 
kiinnittyy lähinnä niiden käyttämättömyyteen, ei niinkään kauneuteen. 
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Niin luonnon kuin rakennusten osalta ulkopuolinen havainto on, että 
ne ovat hiukan epämiellyttävänkin hoitamattomia ja ränsistyneitä. 
Luonto ja koko saariston ympäristö rakennuksineen tuntuvat kaipaavan 
kunnostamista ja huolenpitoa. Paikallisten silmin luonnon tila nähdään 
kohtuullisen hyvänä ja huomio ei tunnu kiinnittyvän edellämainittui-
hin kielteisiksi koettuihin asioihin. Näkymät ovat käyneet ajan myötä 
tutuiksi ja ovat itsessään ja kaikessa puuttellisuudesaankin arvokkaita ja 
merkityksellisiä. (Helminen 2018) 

Mustasaaren kunnan saaristo on asumisolosuhteiltaan sellainen, että 
luontosuhteen voidaan lähtökohtaisesti ajatella olevan sen asukkaille 
merkityksellinen ja elämässä isossa roolissa jo olosuhteiden määritte-
lemänä. Saaristo koetaan maaseutumaisena asumisympäristönä, jossa 
väljyys ja etäisyydet näkyvät elämäntavassa. Jo liikkuminen paikasta 
toiseen tarjoaa aina jonkinlaisen luontokokemuksen. Ujasen haastat-
telututkimuksen perusteella asukkailla on aktiivinen ja liikunnallinen 
elämäntapa, mikä käytännössä merkitsee sitä, että heidän harrastuksensa 
ovat pääosin ulkona liikkumiseen liittyviä; yleistä hyötyliikuntaa, lenk-
keilyä ja kävelyä, hiihtämistä, purjehdusta, marjastusta, metsästys ja 
kalastusta. Turvallisena koettu ympäristö ja luonto-olot tukevat aktiivista 
ja liikunnallista elämäntapaa. (Ujanen 2018) 

Haastatteluiden ja muun aineiston pohjalta oletus siitä, että luonto on 
valtaosalle Mustasaaren saariston asukkaista myös erittäin merkitykselli-
nen hyvinvointia luova tekijä, vahvistui. Tarkempi perehtyminen aihee-
seen osoitti, että saariston asukkaat kokevat luonnon ja luonnonrauhan 
niin vahvana vetovoimatekijänä, että esimerkiksi palveluiden kohtuulli-
sen huono saavutettavuus hyväksytään.  

Yhteisöllisyydestä ja paikallistuntemuksesta 

Saariston yhteisö näyttäytyy myös kokijasta riippuen hyvin erilaise-
na. Kokijasta riippumaton havainto on se, että yhteisö on vahva. Eri 
näkökulmista katseltuna se näyttää joko myönteiseltä tai kielteiseltä, 
yhdistävälta tai kahtiajakavalta, kutsuvalta tai suljetulta. Suurella saaris-
ton yhteisöllä vaikuttaa olevan kyläkohtaisia ”aliyhteisöjä”. Saaristolaiset 
kokevat oman identiteettinsä kylänsä mukaan ja kokevat paikallisuuden 
hyvin vahvana. Myös kunnan maantieteellinen laajuus on tekijä, joka 
vahvistaa kylien omaa identiteettinä; mustasaarelainen käsitteenä on 
niin laaja, että helpompi on identifioitua björköbyläiseksi. Myös kieli on 
vahva vaikuttava tekijä, joka tarkoituksettomasti saattaa jättää yhteisön 
ulkopuolelle. Perinteet näkyvät vahvasti näissä yhteisöissä ja katse viipyy 
enemmän menneisyydessä ja yhteisessä historiassa kuin tulevaisuudessa 
ja uusissa ajatuksissa. Osa asukkaista toivoo muutoksia, mutta yleinen 
ajatus on, että saariston elämän toivotaan jatkuvan ennallaan ja mahdol-
lisimman samanlaisena kuin ennenkin. (Helminen 2018) 

Yhteisöllisyys näkyy ulkopuoliselle myös eräänlaisena vastakkainasettelu-
na mantereen ja saariston asukkaiden kesken. Yhteinen kunta vaikuttaa 
jopa pelkästään hallinnolliselta asialta. Menneisyydessä tiedetään olleen 
kahnauksia eri kylien välillä, mutta nykyään eletään sopuisasti. Yhdis-
tykset ovat usein kyläsidonnaisia ja myös useat yhteiset tapahtumat 
ovat kylien omia. Yhteisöllisyydessä nähdään tapahtuneen ja tapahtuvan 
edelleen muutosta. Aiempaa pienempi osuus asukkaista kuuluu yhteisön 
aktiivisiin toimijoihin, jotka hoitavat suurelta osin yhteisiä asioita. Yhtei-
söllisyys on kuitenkin hyvin vahva elementti, mutta tässä paikassa täysin 
oman näköisekseen kehittynyt. Yhteisöön voi olla myös vaikea päästä 
mukaan uutena jäsenenä, koska yhteiset kokemukset ja historia ovat niin 
suuressa roolissa. (Helminen 2018; Ujanen 2018) 

Paikallisten kokemukset yhteisöllisyydestä ovat hyvinkin paljon toi-
sistaan poikkeavia. Parhaimmillaan kokemus on, että vanhanaikaisen 
maaseutuelämän tapaan yhteisöllisyys on luontevaa ja itsestäänselvää ja 
muiden kyläläisten tai saaristolaisten taitoja ja osaamista hyödynnetään 

ja arvostetaan (höyläämöt, sahat, lampolat). Kaikille paikallisille yhtei-
söllisyys ei kuitenkaan ole kovin merkityksellinen asia. Esimerkiksi asuk-
kaat, joilla on hyvin vahva ja laaja oman perhepiirin tai suvun yhteys, 
saattavat kokea vähemmän merkittävänä yhteisöllisyyden kyläläisten tai 
saaristolaisten kanssa. (Karsikas 2018; Vaaramo 2018)

Kokemuksellisuuden huomioiminen ja asukkaiden osallistaminen 
kehittämistoimintaan on ehdottoman kannatettava lähtökohta myös 
Mustasaarta ajatellen. Tämä aiheuttaa sen, että luonnosta saatava hyvin-
vointi merkitsee pysyvien asukkaiden kannalta huomion kiinnittämistä 
täysin toisenlaisiin asioihin kuin kävijöiden kannalta. Pysyvät ja väliai-
kaiset asukkaat, joita enimmäkseen ovat mökkeilijät, voidaan käsitellä 
yhtenä ryhmänä, kun huomioidaan, että tämä ryhmä ei kuitenkaan 
kokemuksellisen tason huomioiden ole homogeeninen. Tälle ryhmälle 
samantyyppiset, mutta hyvinkin erilaiset asiat ovat merkityksellisiä. Esi-
merkiksi mielipaikka on usein tällainen oma, spesiaali ja yleensä muille 
ihmisille tuntemattomaksi jäänyt paikka. Yhteiset kokemukset esimer-
kiksi myrskyistä ja niistä selviämisestä ovat yhdistäviä ja kollektiivisia. 
Tutun yhteisön jäsenet parhaimmillaan ymmärtävät toisiaan ja antavat 
jokaiselle oman tilansa. He myös tuntevat paikan vanhat toimintamallit 
sekä hiljaiset elämisen säännöt. Asukkaiden alueen historia- ja paikallis-
tuntemus saa heidät arvostamaan ympäristöään. Pitkä henkilökohtainen 
historia alueella vaikuttaa myös niin, että paikka halutaan pitää entisen-
laisena, sen ei haluta juurikaan muuttuvan. Etenkin ulkopuolelta tuleva 
ohjaus ja sanelu koetaan kielteisenä. Paikka koetaan vahvasti ”omaksi” 
ja sen sosiaaliset suhteet ja verkostot ovat tuttuja ja pitkään tietyllä tapaa 
toimineita, ja tästä tuttuudesta on tullut tärkeä arvo. (Helminen 2018; 
Ujanen 2018) 

Aitous ja alkuperäisyys vetovoimatekijöinä 

Mustasaaren vetovoimatekijöinä luonnon lisäksi näen monenlaiset pai-
kallisuudesta kumpuavat aidot ja alkuperäiset elementit. Olemassaoleva 
kulttuuriympäristö kokonaisuutena on arvokasta omaisuutta, jonka 
merkitystä saaristoidentiteetin ohella saisi yhä enemmän tuoda esille sekä 
Mustasaaren asukkaiden että kävijöiden keskellä. 

Haastattelujen perusteella voi todeta saariston asukkaiden vahvan 
kulttuuri-identiteetin. Haastatteluissa saaristolaisuuden kerrottiin poh-
jimmiltaan olevan vapautta ja hiljaisuutta, merta ja luontoa. Saaristolai-
suutta kuvaavina luontoelementteinä nousivat esiin luodot ja talvinen 
tähtitaivas, luonnonantimet, luonnonvoimat, vuodenaikojen vaihtelu 
ja luonnon suojeleminen. Myös yhteisöllisyys ja historia korostuivat. 
Kohtaamiset -kalastajat ja heidän tarinansa, vanhukset tietoineen ja 
taitoineen, juttelu säästä ja tuulesta, kohteliaisuus ja tervehtiminen- 
olivat merkittävä saaristolaisuuden ytimenä koettu asia. Mainituksi 
tulivat myös pienet koulut, perinteiset tapahtumat, kyläjuhlat, talkoot 
ja yhdistystoiminta. Saaristolaisten tuntiessa toisensa, on huolenpito 
muista ihmisistä luontevaa. Myös yhteisesti tutut pelon aiheet luovat 
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tällaisina mainittiin salmipaikat talvisin 
sekä sudet ja karhut. (Ujanen 2018; Vaaramo 2018) 

Luontoon ja kulttuuriin liittyvät kollektiiviset kokemukset luovat 
paikan henkeä ja vaikuttavat siihen, miten alue koetaan ja mitä sen 
ominaisuuksia pidetään yhteisöllisesti merkittävinä. Nämä jatkavat 
alueen kulttuuriperinteitä ja tukevat alueen historiallista jatkuvuutta. 
Samalla kulttuuriset arvot sulautuvat ympäristöön ja maisemaan. Poh-
joisissa kulttuureissa saaristoympäristö mielletään usein yksinkertaiseksi 
ja sopisointuiseksi elämäksi luonnon kanssa. Mustasaari edustaa pitkän 
perinteen ja historian värittämää kulttuurimaisemaa, minkä vuoksi sen 
on mahdollista kokea tällaisena pohjoisen saaristokulttuurin luonnetta 
ilmentävänä kokonaisuutena. Tieto maiseman inhimillisestä tarinasta 
vahvistaa myös saariston esteettistä arvoa. 
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Maailmanperintöalueen ympäristössä Mustasaaressa on yhä selkeästi nä-
kyvissä pohjalaisen talonpoikaiskulttuurin jäljet. Myös meren läheisyys 
on jättänyt jälkensä ympäristöön, maisemaan ja ihmisiin. Mustasaaren 
kyliä voi pitää kuin elävinä kulttuurihistoriallisina käyntikohteina, joissa 
rakennukset vanhoista maalaistaloista yksinkertaisiin mökkeihin ja kala-
saunoihin, venevajoihin ja aittoihin, muodostavat hyvin ainutlaatuista 
kulttuuriperintöä. Tämä perintö kertoo elävästi siitä, miten ihmiset ovat 
eläneet saaristossa. Materiaalisen kulttuuriperinnön lisäksi näissä kylissä 
elää mittava immateriaalinen kulttuuriperintö, johon kuuluu käsilläteke-
misen taito, perinteet, kalastus sekä kielessä pohjalaisten ruotsinkielisten 
murteiden kirjo (Mustasaaren Maailmanperintöstrategia 2015-2020) 

Ulkopuolisen silmin saariston vetovoima on idyllisyydessä ja rauhallisuu-
dessa. Asuinpaikkana saaristoa ajatellessa koetaan, että juurikin suvun tai 
oma historia ovat asioita, jotka houkuttelevat tai sitovat ihmistä tähän 
paikkaan. Ajatus on, että muuttajalla täytyy olla jokin erityinen side 
pysyvästi tänne tullakseen ja täällä viihtyäkseen. Ensisijaista asumista 
luontevampana paikka koetaan lomanviettotarkoituksessa. (Helminen 
2018; Ujanen 2018) 

Paikalliset kokevat matkailun pääosin myönteisenä asiana ja ovat myös 
halukkaita tuomaan omia hyviä luontokokemuksia myös kävijöiden 
koettavaksi elämysmatkailun, esimerkiksi merikotkien ja revontulien 
katselun muodossa.  Matkailun hillitsemistä kannattavien ajatuksissa 
tuntui olevan huoli saariston herkästä luonnosta tai oman rauhan ja 
reviirin säilymisestä. (Karsikas 2018; Vaaramo 2018) 

Aitoutta ja alkuperäisyyttä voi korostaa ja nostaa esille myös niin, että 
kehittämistyössä pyritään jo lähtökohtaisesti välttämään kaikkea teen-
näistä ja keinotekoisesti rakennettua. Saaristo jo itsessään on eksoottinen 
ja ainutlaatuinen ympäristö, jossa rentoutumiseen ja lomanviettämiseen 
kuuluvia aihioita on jo runsaasti olemassa. Aitous ja alkuperäisyys ovat 
ominaisuuksia, jotka helposti ulkopuoleltakin mielletään saaristomai-
semaan ja -kulttuuriin kuuluviksi. Mielikuvissa elämä saaristossa usein 
romantisoituu ja se nähdään jonkinlaisena entisaikaisuuden tyyssijana, 
mikä synnyttää nostalgian tunteita ja halua vierailla saaristossa. Laaduk-
kaalla tuote- ja palvelukehitystyöllä olemassaolevat elementit voidaan 
tuoda vierailijoiden koettavaksi ja tehdä ne yhä houkuttelevammiksi. 
Vierailijoita ajatellen yöpymiseen ja olemiseen tulee ensisijaisesti luoda 
hyvät mahdollisuudet ja puitteet.  

Luontokokemuksia tukemaan voitaisiin tuoda vielä vahvemmin paikal-
linen kulttuuri sekä käsityö- ja muut perinteiset taidot, jotka kuuluvat 
vahvana Mustasaaren identiteettiin. Historian esiin nostaminen tuo 
syvällisempää antia myös kävijöille. Kulttuuriperinnön arvostaminen 
lähtee ensisijaisesti asukkaista. Heidän rooliaan aktivoiden voitaisiin 
kulttuuriperinnösta saada suurta lisäarvoa myös kävijöiden koettavaksi. 
Palveluja on hyvä kategorisoida niin, että niistä löytyy sopivia heille, 
jotka hakevat valmiiksi suunniteltuja ja ohjattuja luontoelämyksiä sekä 
heille, jotka haluavat seikkailuhenkisesti itse löytää paikkansa. Seikkai-
luhenkisyyttä arvostavien matkailijoiden osuus tulee varmasti kasvamaan 
tulevaisuudessa yleisten matkailun trendien suuntautuessa indiematkai-
luun. Suomea on myös yleisemmin alettu markkinoimaan valtavirrasta 
poikkeavana matkailumaana, josta löytyy elämyksiä ja luonnonrikkauk-
sia, joita ei voi kokea missään muualla. Tämä maailmanperintökohde on 
sellainen, joka oikein markkinoituna houkuttelee maailmanlaajuisesti. 
Esimerkiksi suositut talkooleirit ovat hyvä tapa nuorille päästä näkemään 
ainutlaatuisia luontokohteita maailmalla ja tämäntapaisen toiminnan 
voisi nähdä luontevana Mustasaaressa. 

Hoida luontoa niin luonto hoitaa sinua 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää luonnon monimuotoisuuden 
ja muiden luonnonarvojen säilymisen edistämistä, ympäristönsuojelua, 

ympäristöhaittojen ehkäisemistä ja luonnonvarojen säästeliästä käyt-
töä. Maailmanperintöalueen näkökulmasta tämä merkitsee jatkuvaa 
huolehtimista niistä perusteista, joilla status on saatu, tässä tapauksessa 
geologisista arvoista ja erityisesti moreenimuodostumista. (Mustasaaren 
Maailmanperintöstrategia 2015-2020) 

Asukkaat ymmärtävät ympäristön ainutlaatuisuuden ja ovat vaalineet 
sitä. Heidän kokemuksensa mukaan luonnon tila tällä hetkellä on 
kohtuullisen hyvä. Björköbyssä herkän ympäristön suojelemiseen he-
rättiin jo varhain ja Valassaaret on rauhoitettu linnustonsuojelualueeksi 
jo vuonna 1948. Vuonna 1977 syntyi Valassaarten-Björkögrundenin 
luonnonsuojelualue. Vuonna 1990 tehdyn valtakunnallisen rantojensuo-
jeluohjelman ja Natura 2000 -ohjelman myötä suureen osaan saaristoa 
tuli huomattavia maankäytönrajoituksia. (Mustasaaren Maailmanperin-
töstrategia 2015-2020)  

Luonnonsuojelu on asia, joka maailmanperintöstatuksen ja luonnon-
suojelualueiden tuomien rajoitusten vuoksi on ollut myös hiukan 
ristiriitainen Mustasaaren asukkaille. Se onkin ikään kuin jäänyt tilaan, 
jossa tehdään se mitä vaaditaan, mutta ei juurikaan enempää. Tässä 
olisi paljon potentiaalia, kun löydettäisiin sopivat keinot asukkaiden 
aktivoimiseen. Havaintoni on, että omasta paikasta eli lähiympäristöstä 
pidetään hyvä huoli, mutta ajattelua voisi pyrkiä laajentamaan ”omaa 
saaristoa” koskevaksi. Tarkoituksenmukainen toiminta loisi vielä aiem-
paa enemmän yhteishenkeä ja olisi samalla lisäämässä myös hyvinvointia. 
Tulevaisuudessa ihmisten osallistaminen ja sopivien alustojen luominen 
yhteistyön ja vapaaehtoistyön pohjaksi tulevat olemaan tärkeitä. Sopivin 
tapa on sellainen, jossa ei määritellä toimintaa ylhäältäpäin liian tarkasti 
vaan toimijoille jätetään hyvin vapautta suunnitella asiat mieleisikseen. 
Tällainen osallistaminen myös sitouttaa asukkaita toimimaan.  

Eri keinoin pitäisi tukea myös aiemmin mainittujen kokemusten syn-
nyttämien  merkitysten jakamisen mahdollisuutta. Pitkien välimatkojen 
ja kohtuullisen suurten oman reviirien alueena Mustasaareen olisi tärkeä 
luoda tilanteita toistuville sosiaalisille kontakteille. Kun ihmisille on 
kehittynyt oma tapansa elää arkeaan tai lomailla, voi olla vaikea saada 
tuotua siihen uusia tapoja ja toimintamalleja. Se vuoksi ne täytyy kehit-
tää ja räätälöidä juuri näitä ihmistyyppejä houkutteleviksi. 

Luonnonsuojelulailla rauhoitettu merimetso nähdään haitallisena sen 
pesinnästä aiheutuvien esteettisten haittojen vuoksi. Näiden koeteaan 
pilaavan maisemaa ja pelätään niiden valtaavan saaria. Kun pesimäalueen 
välittömässä läheisyydessä sijaitseva puusto ja muu kasvillisuus kuolee 
merimetsojen ulostekuorman seurauksena, näkyy se räikeänä kontrastina 
kauniissa saaristomaisemassa. Tämän ongelman ratkaisemiseenkin lienee 
löydettävissä luonnonmukaisia sekä lajille että ympäristölle sopivia kei-
noja. Tulee mieleen, että juuri tämäntyyppiset asiat voisivat olla sellaisia, 
joihin yhteisöllä voisi olla jo riittävä tieto-taito, kun sopiva tapa yhdistää 
voimat löydettäisiin. (Vaaramo 2018) 

Ympäristökriisin näkökulmasta jokaisen ihmisen täytyy miettiä ympä-
ristökäyttäytymistään. Mikäli yksilön keinovalikoimaksi tarjotaan pel-
kästään luopumista ja kieltäytymistä, ei se useinkaan herätä innostusta. 
Myönteiset luontokokemukset auttavat tunnistamaan tilanteessa myön-
teisyyttä ja toivoa. Mielenkiintoinen havainto on se, että mielentilassa, 
johon liittyy toivoa, nousee esiin myös konkreettisia keinoja. Myön-
teisyys sekä huomion kiinnittäminen asioihin, joihin voi vaikuttaa, on 
erityisen tärkeää. Myötätunnon kokemista ympäristöä kohtaan voi myös 
opetella. Hyvät luontokokemukset ja niihin pohjautuva luontoa suoje-
leva ympäristökäyttäytyminen muodostavat myönteisen kehän; luonto 
hoitaa sinua, sinä hoidat luontoa. (Salonen 2010, 128) 

Ekososiaalinen  sivistys on inhimillisen  kasvun  kautta  saavutettua  
ymmärrystä  ihmisen  vapauksista ja  vastuista,  jotka  perustuvat riip-
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puvuuteen luonnosta ja toisista ihmisistä. Ekososiaalinen sivistys auttaa 
ottamaan ekologiset ja sosiaaliset kysymykset  huomioon  jokapäiväisessä  
toiminnassa sekä  rakentamaan  kestävää  tulevaisuutta.  Ekososiaaliseen 
sivistykseen kuuluvat kriittisyys, ajattelun taidot ja kyky asettua muiden 
asemaan. (Kokkonen 2013,17)  

Saaristoyhteisössä asukkaiden vahvan luontoyhteyden seurauksena 
ekososiaalinen sivistys ja siitä seuraava toiminta ovat hyvällä tasolla. 
Pienin, luontevin toimin tätä voidaan kuitenkin edelleen kohentaa ja 
laajentaa ajattelua omasta paikasta koko saaristoa koskevaksi. Pienillä 
ryhmillä tehtävät retket ja luonnonsuojelutoimintaan liittyvät tehtävät 
voisivat toimia tässä viiteryhmässä. Kun toimet tehdään kiinnostaviksi, 
niihin tullaan vapaaehtoisesti mukaan. Rajoitusten ja kieltojen kautta 
tehtävä luonnon suojeleminen tuntuu helposti vastenmieliseltä. Luon-
nonsuojeluun vetoamisen ei myöskään saisi olla estämässä tai hidasta-
massa projekteja, joilla on suuri merkitys saariston asukkaille ja heidän 
hyvinvoinnilleen. Esimerkkinä tällaisesta mainittakoon maailmanperin-
tötie. (Ujanen 2018) 

Suuntaviivoja kehittämistoimintaan 

Fenomenologisen erityistieteen lähestymistavoilla voidaan saavuttaa ke-
hittämistoiminnassa mukana olevien ihmisten kanssa yhteistä tulkintaa 
hyvinvointikokemuksista. Samoin näiden omakohtaisten kokemusten 
ja kertomusten kautta voidaan kehittää yhdessä ihmisten käyttäjä- ja 
toimijalähtöisiä hyvinvointipalveluita. Yhteisessä päätöksenteossa koke-
musten huomioiminen on äärimmäisen tärkeää ja tällaisessa toiminnassa 
voi hyödyntää tuoreimpien tutkimushankkeiden kehittämiä tekniikoita. 
Mustasaaren kaltaisessa kunnassa on hyvin erilaisia sidosryhmiä sekä 
maantieteellisen sijoittumisen (saaristo, mantere), asumisen koko- tai 
osa-aikaisuuden (pysyvät, mökkeilijät, kävijät) ja muiden tekijöiden 
osalta. Nämä hyvinkin paljon tarpeiltaan ja kokemuksiltaan toisistaan 
poikkeavat ryhmät tulee tiedostaa ja kaiken suunnittelun ja päätöksen-
teon tulee pohjautua sen tosiasian päälle. (Nieminen & Tarkiainen & 
Vuorio 2014, 51)  

Infrastruktuurin kehittämisessä on tärkeä huomioida kasvavan turismin 
vaativien tarpeiden lisäksi myös paikallisten näkökulma. Palveluiden 
suhteen asukkaiden odotuksena on niiden tasapainoinen kehittämi-
nen paikallisten ja turistien näkökulmasta. Palveluiden kohdistaminen 
turisteille nähdään osin kielteisenä, koska asukkaille välttämättömien 
palvelujen saatavuus on huonontunut. Turismi yleisesti nähdään myön-
teisenä asiana, mutta ongelmallisena koetaan turistien myötä lisääntynyt 
liikenne ja lähinnä infrastruktuurin puutteellisuuteen liittyvät hankaluu-
det kuten parkkeerausongelmat ja ruuhkien aiheuttamat vaaratilanteet. 
Asukkaiden kokemus on, että pienet kylät eivät voi nykyisellä infrastruk-
tuurilla hallitusti hoitaa kasvavaa turismia, mutta valtaosalle asukkaista 
turismi ei tunnu muutoin vaikuttavan haitallisesti omaan arkielämään. 
(Ujanen 2018)  

Mustasaaren kunnan väestönkehitys on jatkunut vuosien ajan positiivi-
sena ja sen toivotaan edelleen kasvavan tasaisesti noin prosentin vuosi-
vauhtia kunnan kaikilla osa-alueilla ja kestävää kehitystä tukien. Maa-
politiikan on oltava johdonmukaista ja tehokasta, muutoin voimakkaan 
väestön- ja turismin kasvun sekä kestävän yhteiskuntatalouden tavoitteet 
ovat mahdottomia saavuttaa. Taloudellisen hyvinvoinnin näkökulmasta 
kestävä rakentaminen edellyttää olemassaolevan yhdyskuntarakenteen 
tiivistämistä ja täydentämistä. (Mustasaaren Maapoliittinen ohjelma) 

Houkuttelevana luontomatkailukohteena Mustasaaren olisi korostet-
tava omia erityispiirteitään ja erityisyyttään. Luonnossamme näkyvät 
pohjoinen sijainti ja ankara ilmasto voidaan valjastaa elämyksellisyyden 
tuottamiseen. Huikean valoisan mutta lyhyen kesän vastapainona on 
pitkä, pimeä ja kylmä talvi, jonka näyttäminen matkailijoille kaikessa 

karuudessaan ja kauneudessaan on sellaista, jota muualla ei ole tarjota. 
Eläin- ja kasvikuntammekin on hyvin ainutlaatuinen sekoitus eteläisten, 
pohjoisten ja itäisten lajien edustajia. Jääkauden muistona maassamme 
on lajeja, joita ei tavata muualla maailmassa. Suomea peitti jääkauden 
aikana parin kilometrin paksuinen mannerjäätikkö, joka muokkasi mai-
semaa vetäytyessään kohti pohjoista. Näiden ilmiöiden tarinallistaminen 
tekee niistä hyvin mielenkiintoisia ja luonnossa näkyvät konkreettiset 
jäljet kiinnostaviksi. 

Maailmanperintöalueesta noin 90 % sijaitsee Mustasaaren kunnan 
alueella ja saariston asukkailla on hyvin vahva tuntemus saariston 
erityisoloista. He ovat jo useiden sukupolvien ajan eläneet läheisessä 
vuorovaikutussuhteessa luonnon kanssa, hoitaneet sitä ja vaalineet sen 
monimuotoisuutta. Myös tulevaisuudessa saariston suojelusta tulee huo-
lehtia niin, että turvataan ja varmistetaan asukkaiden mahdollisuudet 
toimia ja elää saaristossa. Tiestön kehittäminen on tärkeä konkreettinen 
toimenpide maailmanperintöalueen saavutettavuuden parantamiseksi. 
Asukkailla on lähtökohtaisesti myönteinen suhtautuminen matkailuun 
ja maailmanperintöstatukseen, mutta he toivovat entistä suurempaa 
mahdollisuutta osallistua myös päätöksentekoon ja maailmanperintö-
alueen kehittämisen prosesseihin sekä hyvää tiedotusta sekä mahdol-
lisuuksista että rajoituksista. Kun luontomatkailuun panostetaan, on 
aluesuunnittelussa huomioitava erityisesti saaristoluonnon herkkyys ja 
myös asettaa rajoituksia sekä turismille että rakentamiselle. (Mustasaaren 
Maailmanperintöstrategia 2015-2020) 

Paikalliset asukkaat voisivat yhteisesti tutkia asuinpaikkansa historiaa ja 
sen ainutlaatuisia piirteitä. Työpajatyyppisessä toiminnassa voitaisiin ke-
hittää tapoja siirtää tietoa ensisijaisesti uusille sukupolville, sitten uusille 
asukkaille ja kävijöille. Mielenkiintoinen toiminta lisää sekä luonnon 
että yksilön hyvinvointia, mutta parhaimmillaan tuo vaikutuksensa 
myös taloudelliseen hyvinvointiin. Mustasaaressa opetussuunnitelmaan 
sisältyy maailmanperintöön liittyvä oppimiskokonaisuus. Opetuksen 
tarkoituksena on tehdä maailmanperintökäsite oppilaille tutuksi ja 
tuoda esille niitä asioita, joiden perusteella alueella on tällainen status: 
jääkausi, maankohoaminen, kallioperä ja erityinen luonto. (Mustasaaren 
Maailmanperintöstrategia 2015-2020) 

Pohdintaa 

Saaristoluonto on monipuolisuutensa vuoksi mielenkiintoinen tarkaste-
lukohde; alue, joka ulottuu mantereelta saaristoon ja vaihtelee hoidetusta 
hoitamattomiin, tiheään rakennetusta ja asutusta rakentamattomiin ja 
asuttamattomiin alueisiin. Suomen merialueiden saaristokulttuuri on 
vanhaa, ja monet omaleimaiset kulttuuri-ilmiöt ja elintavat ovat säilyneet 
jopa vuosisatojen ajan. Vaikka perinteet näkyvät edelleen saaristolaisten 
arkipäivässä, ei perinteiden tuntemuksen ja kunnioittamisen kuitenkaan 
pitäisi näkyä pysähtyneisyytenä tai estää uudistumiselta. Historian tun-
teminen luo kulttuurista jatkuvuutta saaristoyhteisöissä, joissa ihmiset 
usein tuntevat juurensa. Tällainen vahvistaa saaristolaisten oman paikan 
tuntua ja kuulumista sinne. 

Näin taloudellisen kasvun korostuneisuuden aikana on huolehdittava 
siitä, että taloudellinen kasvu ei käänny saaristolaiskulttuuria, luontoa ja 
saariston asukkaita vastaan. Saariston kulttuurin ja elintapojen voidaan 
ajatella olevan uhanalaisia, jos luonto joutuu jatkuvasti enemmän ihmi-
sen muokkaamaksi. Myös matkailun ja rakentamisen vaikutukset tulee 
arvioida huolella niin, että alkuperäisillä asukkailla on mahdollisuus elää 
hyvää ja laadukasta elämää saaristossa. 

Saariston historia ja perinteet, uniikki luonto ja eksotiikka ovat sellaisia 
vahvuuksia, joihin oikealla tavalla panostamalla alueen matkailu ja vir-
kistyskäyttö vahvistuvat. Matkailu on yksi nopeimmin kehittyvistä elin-
keinoista, ja oikeilla toimenpiteillä tulisikin varmistaa, ettei Mustasaaren 
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luontoa ja kulttuuria valjasteta liikaa turismin tarpeisiin. Jos alueen 
alkuperäiseen luontoon ja paikkaan liittyvien toimintatapojen annetaan 
muuttua liikaa, vaikutus näkyy myös ympäristön esteettisissä arvoissa ja 
esteettisten kokemusten mahdollisuuksissa. 

Luonnonympäristön säilyttämisen lisäksi saariston elintapojen ja kult-
tuurin säilyttäminen on tärkeää myös kestävän kehityksen näkökul-
masta. Historiasta kertovat museot tukevat hienosti tätä näkökulmaa. 
Matkailun tulisi huomioida paikallinen kulttuuri ja paikallisen väestön 
tarpeet, sillä paikallisella kulttuurilla on suuri merkitys pienen yhteisön 
elinvoimalle ja henkiselle pääomalle. Samalla saaristolla on myös syvälli-
sempää tarjottavaa siellä matkaileville. 
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Johdanto
matkailu voisi elättää Mustasaaressa 

Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista elinkeinoista. Matkai-
lu luo työpaikkoja, vientiä ja vaurautta ympäri maailmaa. Sen vaikutus 
kohdealueensa on merkittävä niin taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuuri-
sesti kuin ympäristöllisestikin. Maailmanpankin ja Maailman matkailu-
järjestön arvioiden mukaan tällä hetkellä maailmassa tehdään 1,3 - 1,5 
miljardia ulkomaanmatkaa vuodessa. (Mustonen, 2018) 

Matkailu on työvoimavaltainen, voimakkaasti sekä suorasti että epäsuo-
rasti työllistävä ala, jota ei voida erottaa kohdealueestaan. Matkailun 
merkitys koko maailman ja Suomen elinkeinokentässä on tärkeä, ja kas-
vavana elinkeinona se tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi histo-
riallisesti vaikeammin saavutettavilla alueilla, kuten Norjan Lofooteilla, 
on matkailu tarjonnut uudenlaisia mahdollisuuksia työllistyä. Tällaisilla 
alueilla matkailu on voinut nousta hyväksi vaihtoehdoksi perinteisille 
elinkeinoille, koska työpaikat ovat paikallisia ja alkuinvestoinnit koh-
tuullisia. Kun alkutuotannon merkitys on ajan saatossa vähentynyt, on 
matkailun kasvu voinut tuoda näille alueille kaivattuja työpaikkoja, hy-
vinvointia ja rahaa. Kuten Lofooteilla, myös Mustasaaren saaristossa on 
omaleimainen luonto sekä kiehtova paikalliskulttuuri, joihin matkailun 
vetovoimaisuus perustuu. Matkailu elättää yhä useamman Lofooteilla - 
eikä ole mitään syytä, miksei matkailu tulevaisuudessa voisi elättää myös 
Mustasaaressa. 

Tässä artikkelissa käsitellään sitä, miten matkailulla voi olla yhtä aikaa 
saavuttaa taloudellisia voittoja että parantaa paikallista hyvinvointia. Ar-
tikkelissa keskitytään tarkastelemaan sellaisia saaristoalueita, joilla alku-
tuotannon merkitys elinkeinokentässä on ollut perinteisesti tärkeä, joilla 
on arvokkaita luontoalueita sekä suuri potentiaali matkailukohteena. 
Artikkelissa tarkastellaan sitä, kuinka matkailun kasvu voi aloittaa posi-
tiivisen kierteen, joka voi tuoda kohdealueelleen mukanaan työpaikkoja, 
palveluja, elämää ja hyvinvointia monissa muodoissa. Tarkastelukulmina 
ovat etenkin matkailun tuomat taloudelliset hyödyt sekä matkailun 
vastuullisuus, johon jatkuvasti pyrkimällä voidaan optimoida matkailun 
positiiviset vaikutukset sekä ennaltaehkäistä mahdolliset negatiiviset 
vaikutukset. 

Mitä on vastuullinen matkailu? 

Vastuullisen, reilun ja kestävän matkailun käsitteet lomittuvat kes-
kenään, ja niiden periaatteet ovat melko lailla samoja. Vastuullisessa 
matkailussa on yksinkertaisesti kysymys siitä, että matkailun positiiviset 
vaikutukset pyritään maksimoimaan sekä negatiiviset minimoimaan. 
YK:n matkailujärjestö määrittelee kestävän matkailun ”matkailuksi, 
joka huomioi sen nykyiset sekä tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ym-
päristölliset vaikutukset, huomoiden niin matkailijoiden, matkailualan, 
ympäristön sekä kohdeyhteisöjen tarpeet.” (Reilu matkailu, 2018) 

Tulevaisuudessa vastuullisen matkailun tulisi olla kaiken matkailun 
perusta ja lähtökohta. Ilmastonmuutos sekä globaalisaation aiheuttama 
kulttuurien yhdenmukaistuminen uhkaavat globaalisti erilaisia kulttuu-
reja, luontoympäristöjä sekä koko planeettaa. Siksi vastuullisuuden tulisi 
näkyä ihan kaikilla yhteiskunnallisilla toiminnan osa-aloilla: sosiaalisesti, 
kulttuurisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja poliittisesti. 

Kun matkailu on sosiaalisesti vastuullista, sen hyödyt jakautuvat mah-

dollisimman tasaisesti eri osapuolten kesken, ja sen haitalliset vaiku-
tukset paikallisten yhteisöjen elämään ovat mahdollisimman pienet. 
Käytännössä esimerkiksi matkailua varten rakennetun infrastruktuurin 
ja palveluiden tulee yhtä lailla hyödyttää myös paikallisia. Kulttuuri-
sesti vastuullinen matkailu kunnioittaa paikallista kulttuuria ja arvoja, 
sekä edistää kulttuuriperinnön monimuotoisuutta. Parhaimmillaan 
matkailijat saavaat asukkaat tuntemaan ylpeyttä siitä, että heidän paik-
kakunnalleen halutaan matkustaa kaukaakin. Taloudellisesti vastuullinen 
yritystoiminta on kannattavaa. Taloudellisesti vastuulliset matkailuyri-
tykset tuovat paikkakunnalle työpaikkoja ja tuloja, eikä vastuullinen 
matkailutoiminta syrjäytä muita elinkeinoja, kuten kalastusta. Parhaim-
millaan alkutuotanto ja matkailu voivat päinvastoin tukea toisiaan. 
(Veijola 2013, 22) 

Ekologisesti vastuullisessa matkailussa pyritään minimoimaan matkai-
lun haitalliset ympäristövaikutukset sekä käyttämään luonnonvaroja 
säästeliäästi. Matkailun aiheuttamia ympäristöuhkia voivat olla paitsi 
lentomatkailu, niin jätteiden käsittely, sähkön ja veden runsas käyttö 
sekä suurten massojen vaikutukset paikalliseen luontoon, kasvustoon ja 
eläimistöön. Jos matkailua hyödynnetään ympäristöä kunnioittavaan ja 
säästäväiseen käyttäytymiseen, voi matkailun vaikutus ympäristöön olla 
positiivinenkin. Max Janssonin haastattelusta käy ilmi, että Mustasaares-
sa saariston matkailuyrittäjät rohkaisevat vierailijoita roskattomuuteen, 
ja tulokset ovat hänen mukaansa mainiot. Matkailijoiden kiinnostus 
paikallisiin luontoalueisiin on usein voinut myötävaikuttaa suojelualuei-
den perustamiseen.  

Poliittista vastuullisuutta on mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä 
poliittinen toiminta, jossa pyritään mahdollisimman tasapuolisiin 
ja oikeudenmukaisiin päätöksiin. Politiikan kautta myös vähemmän 
valtaa omaavat ryhmät voivat saada äänensä kuuluviin esimerkiksi 
maankäyttöoikeuksissa tai pienyrittäjyydessä. Poliittista vastuullisuutta 
Mustasaaressa voisi olla esimerkiksi asukkaiden osallistaminen matkailun 
suunnitteluun ja päätöksentekoon esimerkiksi workshopien tai idearii-
hien muodossa. 

Vastuullisuus on suomalaisen  
matkailun perusta

Suomen matkailun vetovoima painottuu vahvasti mielikuvaan puhtaasta 
luonnosta, paikallisesta kulttuurista, hiljaisuudesta ja rauhasta, joten 
matkailun vastuullisuus on siihen käytännössä sisäänrakennettua. Mat-
kailussa aitous on yksi olennaisimmista positiivista mielikuvaa rakenta-
vista tekijöistä, joten eivastuullinen matkailutoiminta voi vahingoittaa 
suoraan Suomen uskottavuutta ja imagoa rauhaisana ja luonnon läheise-
nä matkailumaana. Siksi Suomessa vastuullinen matkailu ja matkailusta 
saatava, pitkän tähtäimen taloudellinen voitto eivät ole ristiriidassa, vaan 
paremminkin tukevat toisiaan. VisitFinland toteaakin: ”Vastuullisuus 
liittyy - - läheisesti päävetovoimaamme luonnon kilpailuedun kirkasta-
miseen ja puhtauden hyödyntämiseen.” (VisitFinland, 2018) 

Matkailun vastuullisuus ei silti Suomessakaan ole itsestäänselvyys. On-
nistunut matkailumenestys vaatii tietoa, ohjausta ja panostusta oikeisiin 
asioihin sekä riskien tiedostamista, jotta matkailu rakentuu oikealle pe-
rustalle. Matkailu on myös yhteiskunta- ja ympäristöpolitiikkaa, jonka 
vaikutus koetaan kaikista voimakkaimmin paikallisesti. Matkailu on 
yhteiskunnallinen ilmiö; kulttuurinen ja poliittinen voima, joka vaikut-
taa kulttuuri- ja luontoympäristöihin ympäri maailmaa - ja usein pitkä-

Matkailu hyvinvoinnin resurssina
Marisa Tofferi
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kestoisesti. (Veijola 2013, 17) Matkailun merkitys on todennäköisesti 
vielä suurempi kuin olemme osanneet arvioida. Hiljattain on selvinnyt, 
että esimerkiksi matkailun vaikutus ympäristöön on aiempiin arvioihin 
verrattuna jopa nelinkertainen: matkailun arvioidaan kattavan jo lähes 
kymmenesosan maailman kaikista hiilidioksidipäästöistä. (SSS, 2018) 

Vastuullisuus ei yleensä tarkoita luopumista taloudellisesta kannattavuu-
desta tai laadusta, oikeastaan päinvastoin. Tutkimukset osoittavat, että 
vastuullisesti toimivien yritysten asiakastyyvyäisyys ja koettu laatutaso 
ovat korkeampia, ja yritykset saavat kustannussäästöjä energiasäästöjen 
kautta. Matkailijat arvostavat mm. matkailupalveluissa vesi- ja energia-
tehokkuutta, jätehuoltoa, paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttöä, 
paikallisten työllistämistä, kulttuuriperinnön vaalimista ja paikallisen 
väestön huomioimista. Esimerkiksi Booking.comin asiakastutkimuksen 
mukaan 65 % matkailijoista haluaa valita seuraavalla kerralla ympä-
ristöystävällisen majoituksen. Myös lukuisien muiden tutkimusten ja 
trendien mukaan vastuullisuus on asiakkaille entistä tärkeämpää. (Visit-
Finland, 2018; booking.com, 2018) 

Matkailu tuo rahaa ja työllistää
matkailun taloudelliset vaikutukset

Matkailun lumipalloefekti 

Vuonna 2016 matkailutoimiala työllisti Suomessa vuonna 140 000 
työntekijää, joista peräti 30 % oli alle 26vuotiaita. Matkailuelinkei-
noissa työskentelevien osuus oli Suomen työllisistä 5,5 %. Matkailu on 
Suomen elinkeinoista voimakkaimmin kasvava: vuosina 1995-2016 alan 
työvoiman määrä kasvoi 43 %, kun perinteisillä toimialoilla työllisyys 
puolestaan väheni. (Matkailu- ja ravintolapalvelut ry; TEM, 2018)  

Matkailu sisältää ryhmän erilaisia elinkeinoja, joiden vaikutus on talou-
dellisesti merkittävä. Matkailuelinkeinot toimivat paljolti lumipalloe-
fektin mukaisesti: niillä on runsaasti suoria vaikutuksia, jotka johtavat 
moninaisiin epäsuoriin vaikutuksiin.  

Konkreettisena esimerkkinä - matkailija maksaa suoraan esimerkiksi 
lentokentillä, busseissa, vuokraautoissa, matkatoimistoissa, hotelleissa, 
ravintoloissa, ostoskeskuksissa, urheiluareenoilla, viihteellä tai teatteris-
sa. Edellä mainitut elinkeinot lisäävät kysyntää vaikkapa sellaisilla aloilla 
kuin markkinointi, puhtaanapito ja huolto, sähköyritykset, ravintola- ja 
ruokapalvelut tai erilaiset suunnittelupalvelut. Nämä matkailijan suo-
raan ja epäsuorasti rahoittamat, edellämainitut elinkeinot vuorostaan 
luovat valtavasti työpaikkoja, mikä tuo taas kunnalle ja valtiolle tuloja 
mm. verojen muodossa. Verotulot voidaan jälleen panostaa mm. infra-
struktuuriin, maatalouteen, teknologiaan, koulutukseen tai terveyden-
huoltoon, jolloin ne päätyvät usein paikallistenkin asukkaiden hyödyksi. 
Matkailu siis kiistämättä tuo alueelle hyvinvointia paitsi matkailutulo-
jen, työpaikkojen ja verojen muodossa, niin myös uusina investointeina 
lukuisien kerrannaisvaikutustensa kautta. (WTTC, 2017) Matkailu voi 
myös houkutella kuntaan yritystoimintaa, sijoittajia ja pääomia sekä 
edesauttaa palveluvarustuksen ja infrastruktuurin kohentamista.  

Yksinkertaisimmillaan matkailu vaikuttaa kohdealueensa talouteen tuo-
malla sinne tuloja ja työpaikkoja. World Tourism Organization painottaa 
matkailun taloudellista merkitystä, sen roolia elinkeinona ja kehityksen 
veturina, mutta yhtä lailla vastuullista ja kestävää matkailua. Matkailun 
taloudellista hyötyä etsittäessä on oltava tarkka siitä, että pitäydytään 
kuitenkin vastuullisen talouden edistämisessä. Matkailun eri vaikutusten 
huomioiminen on siis tärkeää, sillä vain itseensä keskittyessään matkailu 
voi aiheuttaa haittaa muille elinkeinoille, ympäristölle tai paikallisille. 
Ollakseen pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kestävää, matkailun on ol-
tava myös ekologisesti ja sosiokulttuurisesti kestävää. (Mustonen, 2018) 

Matkailu voi huolellisesti suunniteltuna ja toteutettuna kuitenkin mer-
kittävästi edistää alueen elinkeinoelämää edellä mainittujen esimerkkien 
tavoin. Tämä edellyttää matkailun kaikkien sidosten ja aluevaikutusten 
kokonaisuuden ymmärtämistä. 

Toimiva ja tiivis yhteistyö takaa  
suuremmat voitot kaikille

Matkailuun liittyvien elinkeinojen väliset sidokset ovat monimuotoisia 
ja monensuuntaisia - matkailu vaikuttaa elinkeinoja yhdistävällä tavalla. 
Esimerkiksi ruokakaupat palvelevat sekä paikallisia että matkailijoita. 
On tutkittu, että matkailuyritysten keskinäiset paikalliset sidokset tuot-
tavat alueelle lisätuloa. (Veijola 2013, 33, 35) 

Jos matkailualueen eri elinkeinot tekevät toimivaa yhteistyötä keskenään, 
saavutetaan alueella taloudellisesti parempaa voittoa pitkällä aikavälillä. 
Yhteistyöllä voidaan luoda ja edelleen kasvattaa asiakaspohjaa myös 
paikallista elintarviketeollisuutta varten. Näin matkailu voi olla tärkeä 
keino kehittää ja vahvistaa ylipäänsä koko paikallista yhdyskuntaa ja sen 
hyvinvointia. (Holmefjord, 2000) 

Paikalliseen kulttuuriin kiinteästi liittyvien, alkuperäisten paikallisten 
elinkeinojen säilyttämistä pidetään yleensä saaristomatkailun kohdea-
lueilla tärkeänä. Matkailu voi itsessään olla keino auttaa säilyttämään 
niitä, sillä perinteiset paikalliset elinkeinot, kuten paikallinen ruoka-
teollisuus tai kalastus, voivat suoraan hyötyä matkailuteollisuudesta 
- samoin kuin matkailuyrittäjät voivat hyötyä niistä. Matkailuyrittäjä 
voi esimerkiksi perustaa matkailijoita varten hotelliravintolan, jossa 
on tarjolla paikallista kalaa. Ravintolan luoma kysyntä todennäköisesti 
lisää paikallisen kalastajan töitä ja tuloja. Paikalliset asukkaat hyötyvät 
tahollaan ravintolasta, kun he saavat uuden, laadukkaan palvelun lisää 
kotipaikkakunnalleen. 

Myös muut elinkeinot kuin alkutuotannon alat, voivat hyötyä matkai-
lun kasvusta, kuten olemme aiemmin todenneet. Matkailun ja alueen 
muiden elinkeinojen tulisi mieluusti olla harmoniassa keskenään, 
onhan elinvoimainen kylä tai matkailukeskus myös matkailijalle hou-
kuttelevampi. VisitVaasan toimitusjohtajaa Max Jansson korosti haas-
tattelussani painokkaasti matkailuyrittäjien ja -toimijoiden yhteistyön 
välistä tärkeyttä. Hänen käsityksensä mukaan matkailuyrittäjät tekevät 
jo keskenään hyvin yhteistyötä saaristossa. Jansson pyrkii usein itse 
miettimään matkailijan kulun kohteessa kokonaisuudessaan: ”Silloin 
matkailuyrittäjät eivät ole kilpailijoita keskenään, vaan he hyötyvät toi-
sistaan. Eihän matkailija arvota palveluita erikseen, vaan näkee kaiken 
kokonaisuutena, jolloin tappiot ja voitot jaetaan yhteisesti.” 

Yleensä kiinteä ja toimiva yhteistyö paikallisten ja matkailuyritysten 
välillä on myös omiaan vahvistamaan matkailun vastuullisuutta, sillä 
paikallisten mielipiteet tulevat silloin paremmin kuulluiksi. Viimeaikais-
ten selvitysten mukaan Suomesta kiinnostuneet matkailijat arvostavat 
yhä enemmän aitoa paikallista kulttuuria ja toivovat matkailuyrityksiltä 
ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullista toimintatapaa.  
(VisitFinland; booking.com, 2018) 

Matkailun muut vaikutukset  
kohdealueeseen

Mustasaaren saariston matkailu nojaa 
luontoon

Suurin trendi matkailun kasvussa lienee tällä hetkellä luontomatkailu, 
johon koko Suomen kuin myös Mustasaaren saariston matkailu pitkälti 
perustuu. Visit Finland on määritellyt valtakunnallisessa kesän luontoak-
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tiviteettien kehittämisstrategiassaan 2015-2018, että luontomatkailun 
halutaan tuovan kestävällä tavalla hyvinvointia kaikille Suomen alueille. 
(Sitra 2013; Visit Finland 2014)  

Suomen kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat peräti 26 % vuosien 
2012 ja 2015 välillä (Ympäristöministeriö 2016). Luonto- ja hyvinvoin-
timatkailu kiinnostaa yhä useampaa, ja sillä on merkittäviä kansantalou-
dellisia, kansanterveydellisiä kuin aluetaloudellisiakin vaikutuksia sekä 
sosiaalista arvoa. 

Hyödyntämätöntä potentiaalia on paljon, niin Suomen mittakaavassa 
kuin myös Mustasaaren saaristossa. Ihmisten saaminen luontoon hyvin-
vointi- ja elämyskokemuksien äärelle edellyttää luontoympäristön koet-
tavaksi tekemistä mm. tuotteistamisen, saavutettavuuden parantamisen, 
viestinnän, ympäristökasvatuksen, arkkitehtuurin ja tapahtumien avulla. 
(Ihalainen, 2017) 

On tutkittu, että luonto- ja hyvinvointimatkailuun on kannattavaa 
panostaa. Metsähallituksen (2016) mukaan investointi, jonka valtio 
sijoittaa kansallispuistoihin ja retkeilyalueisiin, palautuu yhteiskunnalle 
moninkertaisesti paikallisena yritystoimintana ja työpaikkoina. Luon-
to- ja hyvinvointimatkailu myös hyödyttää paikallistalouksia eniten 
alueilla, joilla on riittävästi palvelutarjontaa, sillä se houkuttelee kävijöitä 
viipymään pidempään (Tyrväinen, 2014) Jotta matkailijat saadaan viipy-
mään, on erilaisten palveluiden ketjuttaminen ja paketointi yritysten ja 
sidosryhmien kesken oltava sujuvaa (Haimi, 2015). 

Riskinä luontomatkailun kasvussa on arvokkaiden luontoalueiden eroo-
sio, jos matkailun volyymi kasvaa kovin suureksi. Tämä onnistutaan 
yleensä välttämään esimerkiksi suosituissa kansallispuistoissa ohjaamalla 
liikkuminen selkeästi tietyille reiteille, sekä kohdistamalla matkailu so-
piville kohderyhmille. Mustasaaren matkailuvolyymi on toistaiseksi sen 
verran maltillista, ettei riskiä eroosiolle juuri ole, eikä todennäköisesti 
tule olemaan vielä vuosikymmeniin. 

Infrastruktuuri ja saavutettavuus

Tällä hetkellä Suomessa on tapahtumassa rakennemuutos elinkeinojen 
alalla. Rakennemuutoksen ennakointi ja sitä tukeva alueiden käyttö yl-
läpitää alueen elinvoimaa sekä vähentää muutoksesta aiheutuvia haittoja. 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden määrittelyssä merkittäväksi 
nähdään mm. päästöjen vähentäminen edistämällä työpaikkojen, palve-
luiden ja vapaa-ajanalueiden saavutettavuutta sekä parantamalla kävelyn, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen hyödyntämismahdollisuuksia. Matkailu ja 
sen tuomat tulot voi olla mahdollisuus saavuttaa näitä alueidenkäyttö-
tavoitteita. (Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttöta-
votteista, 2017) 

Tekniseen infrastruktuuriin liitetään kuuluvaksi liikenneverkot, energia-
huollon verkostot, jätehuolto, vesihuolto, tietoliikenneverkot sekä viher- 
ja vesialueet. Liikenneverkon, ja etenkin joukkoliikenteen edistäminen 
ja saavutettavuuden parantaminen Mustasaaren saaristossa olisi sekä 
paikallisten, ympäristön että luontoystävällisen matkailun etu. Myös 
Maailmanperintöstrategiassa huomautetaan, että ”Tärkeä matkailun 
kasvua sekä paikallisten hyvinvointia lisäävä tekijä on infrastruktuurin 
parantaminen, joka tulee olla yksi ensisijaisista kehityskohteista.”  

On kuitenkin huomioitava, ettei harvaan asutulle seudulle liikennever-
kon kehittäminen toimivan, perinteisen joukkoliikenteen saavuttamisek-
si ole käytännössä realistista. On kehitettävä sellaisia uusia innovaatioita 
ja uudenlaisia tapoja järjestää joukkoliikenne, jotka vastaisivat asiakkai-
den tarpeisiin sekä nykypäivän ympäristöhaasteisiin. Sellainen voisi olla 
esimerkiksi HSL:n kokeilema älykäs kutsuliikenne, Kutsuplus, joka oli 
maailman ensimmäinen täysin automatisoitu, tosiaikainen kysyntäoh-

jautuva julkinen liikennepalvelu. (HSL, 2016) 

Toisaalta infrastruktuurin kehittämisessäkään ei kannata liioitella. 
Esimerkiksi todella suositulla Lofoottien saarilla tiet ovat perinteisesti 
kapeita, ja esimerkiksi Skotlannin kuuluisalla Isle of Skyella tämän lisäksi 
usein vielä yksisuuntaisia. Siitä huolimatta matkailijavirtoja riittää näillä 
molemmilla alueilla enemmän kuin tarpeeksi. Kapeita teitä pidetään 
jopa osana matkailuelämystä: viehättävinä, omintakeisina osina maise-
maa ja kokemusta. 

Benchmarking
Saaristot matkakohteena

Saaristolaiskulttuuri

Aina matkailusta puhuttaessa ydinasioihin nousee sopivan brändin 
kehittäminen, joka on sekä alueellinen tuotekuva että se imago ja mie-
likuva, joka matkailijalle halutaan antaa. Saaristoalueilla se on usein 
yksinkertaisesti saaristolaisuus. Myös Mustasaaren saariston matkailu 
perustuu omaleimaisen luonnon ohella saaristolaiskulttuuriin. Kulttuu-
riin nojaavan matkailun on perustuttava vahvasti aitoihin ilmiöihin ja 
kulttuuriin. Aitous on ensiarvoisen tärkeää paitsi brändin uskottavuuden 
takia, niin matkailijoiden ja paikallisten välisen kohtaamisen helpotta-
miseksi. (Chhabra, 2008)  

Kohtaamisiin matkailijoiden ja paikallisten välillä tulee kiinnittää huo-
miota. Tämä kohtaaminen sujuu parhaiten silloin, kun matkailijoille tar-
koitettu alueen imago ja paikallisuuteen perustuvat palvelut ovat linjassa 
paikallisten omien käsitysten kanssa. Siksi tärkeää olisi markkinoinnissa, 
että luodut mielikuvat kulttuurin erityispiirteistä ovat riittävän laajoja, 
joustavia ja sallivia. Kulttuuri ei tulisi nähdä matkailun ainesosana, vaan 
matkailu tulisi nähdä kulttuurisessa vuorovaikutuksessa elävänä ja vai-
kuttavana elementtinä. (Nurminen, 2002, 42) 

Matkailu voi tukea saaristokohteen hyvinvointia auttamalla säilyttämään 
ja kunnostamaan perinne- ja kulttuurikohteita, sekä hyvässä lykyssä 
myös säilyttämään puhtaan luonnon ja toimivan talouden. (Nurminen, 
38) Parhaimmillaan matkailu voi jopa tukea saaristolaiskulttuurin säily-
mistä. Matkailulla on tärkeä osa taloudellisessa kehityksessä, johon myös 
kulttuurin kestävä kehitys usein nojaa. Saaristossa elävien ihmisten kan-
nalta on kuitenkin suuri merkitys sillä, minkälaisin periaattein matkai-
lua kehitetään ja miten se kytketään kulttuurisesti kestävän kehityksen 
periaatteisiin. 

Mustasaaren kunnan sivuilta päätellen kunnan kulttuurielämä on mel-
ko aktiivista, ainakin yhdistysten kannalta. Lähes joka kylällä on oma 
kotiseutuyhdistyksensä ja kotiseututalonsa. Tämä näyttää olevan yksi 
saaristossa vallitsevan yhteisöllisyyden ilmentymistä. Saaristolaiskulttuu-
rin säilyttäminen myös nähdään tärkeänä: ” Kulttuuriympäristöllä on 
tärkeä identiteettiä luova arvo globaalissa nykyajassa, jossa uhkaava yh-
denmukaistaminen ja yhtenäiskulttuuri on tuonut esiin paikallisuuden, 
erikoislaatuisuuden, aitouden ja alkuperän tärkeyden.” (Mustasaaren 
kunta, 2014.)  

Samat tekijät nähdään myös mahdollisuutena luoda vetovoimaa ja 
kilpailuetua matkailukohteena. Mustasaaren saariston ainutlaatuinen 
kulttuuriympäristö ja sen vahvistaminen voi hyödyttää sekä asukkaita 
että matkailijoita. Ylipäänsä aito sekä identiteetiltään omalaatuinen ja 
voimakas paikka näyttäytyy matkailijoille vetovoimaisena, ja matkailijat 
voivat tuoda kohteeseen tarvittavia lisätuloja käytettäväksi kulttuurielä-
mää varten. 
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Eräs globalisaation vauhdittama trendi onkin kiinnostus paikallisia pe-
rinteitä ja paikalliskulttuureja kohtaan. Tätä kiinnostusta voidaan mat-
kailun avulla kanavoida vahvistamaan alueen paikallista kulttuuria sekä 
parantamaan taloudellista hyvinvointia. Paikka, sen luontoympäristö, 
mielikuva, perinteet ja kulttuuri luovat yleensä pohjan matkailutuotteil-
le. Tälle pohjalle matkailuyrittäjät voivat suoraan tai epäsuorasti rakentaa 
matkailupalveluita, kuten vaikka kalastusretkiä tai puutarhavierailuja. 
(Holmefjord, 2000) 

Lofootit - kalastajasaaristosta 
matkailuilmiöksi

Matkustelin ja telttailin Lofooteilla kesällä 2018. Kaikesta näki, että 
matkailu oli tuonut paikallisille runsaasti työtä ja palveluja: jokaisessa 
pienessä kalastajakylässä oli taidegalleriansa, matkamuistomyymälän-
sä, kahvilansa, kalaravintolansa, käsityömyymälänsä ja valassafarinsa. 
Kattaus niin pienelle paikalle oli laaja ja laadukas: voin kuvitella, että 
useakin taiteilija tai ravintolanpitäjä elää unelmaansa - jonka matkailijat 
rahoittavat.  

Pohjois-Norjassa sijaitsevan Lofoottien saariryhmän imago matkailu-
kohteena on suorastaan maaginen. Kuten Mustasaaren saaristo, myös 
Lofootit on haja-asutusalueella sijaitseva saaristo, jolla on ainutlaatuinen 
luonto sekä vahva kalastus- ja saaristolaisperinne. Sekä Lofoottien että 
Merenkurkun saaristo ovat UNESCOn maailmanperintökohteita. Lo-
footit onkin erinomainen benchmarkkauskohde, kun pohditaan Musta-
saaren saariston matkailun kehittämismahdollisuuksia.  

Lofoottien dramaattinen vuoristoluonto, kirkkaan turkoosi merivesi 
ja pienet kalastajakylät jyrkkien vuorten syleilyssä ovat inspiroineet ja 
viehättäneet taiteilijoita jo pitkään. Matkailijat ovat kuitenkin löytäneet 
saariston henkeäsalpaavat maisemat vasta hiljattain, mutta sittemmin 
Lofootit on kirinyt Norjan ehdottomiin matkailuhelmiin. Lofootit 
on matkailuilmiö - mutta miten pienestä, karusta, kalastuksella elävä 
saariryhmästä tuli matkailukohde, joka houkuttelee yli miljoona kävijää 
vuosittain? 

Lofoottien naapurisaaret, Andoya ja Senjan saaret, ovat luonnoltaan yhtä 
upeita kuin Lofootitkin, mutta ulkomaiset matkailijavirrat suuntaavat 
silti nimenomaan Lofooteille. Lofoottien ainutlaatuisen upea luonto 
ja maisemat eivät siis yksin selitä matkailijavirtojen voimakasta kasvua, 
vaan jotain matkailusuunnittelussa ja markkinoinnissa on tehty oikein.  

Lofoottien matkailu nojasi vuosisatoja kalastukseen. Alueen väestö on 
ollut aina melko vähälukuista ja kalastusalueetkin rajoitettuja, mutta 
siitä huolimatta sen kalastusteollisuus on pystynyt vastaamaan hyvin 
sekä kotimaiseen, että kansainväliseen kysyntään. Eräs syy tähän lienee 
yhteistyö paikallisten yritysten sekä teollisuuden välillä. Kun työpaikat 
alkutuotannossa kuitenkin välttämättä ovat vähentyneet, onnistunut 
tuotekehittely ja markkinointi sekä matkailun että alkutuotannon osalta 
ovat voineet vähentää työttömyyttä sekä parantaa alueen taloutta.  

Vaikka Lofootit on kaukana Pohjois-Norjan periferiassa sijaitseva, 
alunperin vahvasti alkuteollisuuteen nojaava alue, on sen väkiluku 
pienentynyt vain hieman viime vuosikymmenien aikana (vuonna 1980 
asukkaita oli 26 378 ja vuonna 2017 noin 24 500). Tällä välillä matkailu 
on kasvanut kalastuksen ohella alueen tärkeimmäksi elinkeinoksi, sekä 
auttanut ylläpitämään alueen hyvinvointia, kehitystä ja palveluita maan 
kaupungistuessa. Vuosien 2000 ja 2014 välillä Lofoottien matkailun kas-
vu oli peräti 50 %. Vuonna 2016 Lofooteilla kävi jo yli miljoona turistia. 
(Norway Travel Guide, 2018) 

Lofooteilla alkuperäinen kalastuselinkeino on onnistuttu hienosti ja 
uskottavasti valjastamaan edelleen matkailun hyödyksi. Useat matkaili-

jat muun muassa yöpyvät Lofooteilla vanhoissa kalastajamajoissa, jotka 
on korjattu matkailukäyttöä varten. Kalastajamajojen arkkitehtuurin 
vaatimattomuus vetoaa aitoa ja juurevaa luontokokemusta hakeviin 
matkailijoihin. Matkailun vaikutus näkyy mm. aktiivisesti kalastuksella 
elävässä Henningsvaerissa. Tähän pieneen lofoottilaiseen kylään mat-
kailu on paitsi tuonut mm. uuden hotellin, ravintoloita, gallerioita niin 
myös varoja ja kysyntää kalastajamajojen kunnostamiseen. Matkailu on 
siis tältä osin auttanut kunnossapitämään paikallista rakennustapakult-
tuuria ja näin tukenut saaristolaiskulttuurin säilymistä. (Haukeland, 
Midtgard, 2000) 

Norjalaisen tutkimuksen mukaan tärkein syy matkustaa Lofooteille 
on tietysti halu kokea luonnon kauneus. Lisäksi matkailijat haluavat 
nauttia ulkoilma-aktiviteeteista, yksinkertaisesta elämästä, hitaasta ryt-
mistä, rauhasta, paikallisesta kulttuurista ja ilmapiiristä sekä sosiaalisesta 
kanssakäymisestä paikallisten kanssa. Lofoottien matkailukokemuksesta 
erityisen upean tekee useiden eri kokemusten summa, kuten tietoisuus 
voimakkaasti vaihtelevasta säästä ja uniikista, arktisesta valosta. Matalalla 
liikkuvat pilvet ja mereltä nouseva sumu lisäsivät maiseman maagista 
vaikutelmaa. Voimakkaat värit, kirkkaan turkoosi meri, luonnonkukat ja 
paikalliset villimarjat olivat kaikki osa eläväistä ja syvällistä kokemusta, 
jota luontokohteelta haettiin. Samoin kalan haju, meri-ilman raikkaus 
sekä aaltojen ja lintujen äänet ovat osa hienoa luontokokemusta. Lofoot-
tien matkailulta toivotaan etenkin suurta maisemamittakaavaa, pientä 
ihmismittakaavaa ja mahdollisuutta matkailla ekologisella, luonnonlä-
heisellä ja kestävällä tavalla. (Haukeland, Midtgard, 2000) 

On monia syitä siihen, miten Lofootit on onnistunut luomaan mai-
neensa, esimerkiksi palvelupolun helppous ja onnistunut markkinointi. 
Lofootit kohteena on muun muassa tuotteistettu hyvin ja erityisesti 
helppoon ostettavuuteen on kiinnitetty huomiota. (VisitFinland, 2015) 
Lofootit on onnistunut rakentamaan itselleen todella vahvan imagon 
luontevasti vahvuuksiensa pohjalle. 

Yksi Lofoottien menestyksen syistä voi olla myös elinkeinojen välinen 
luonteva yhteistyö, joka paitsi hyödyttää kaikkia paikallisia yrittäjiä, niin 
luo paikalle uskottavuutta ja juurevuutta matkailukohteena. Lofooteilla 
monia matkailuyrityksiä on rakennettu vanhojen perinteisten yritysten 
perustalle, kuten turskateollisuudelle. (Holmefjord, Kari, 2000) Esimer-
kiksi vanhoja kalastajamajoja on kunnostettu matkailijoiden tarpeisiin, 
vanha varastorakennus kunnostettu hotellin vastaanottoaulaksi ja kala-
ravintola perustettu vanhaan venevajaan. Toinen esimerkki kaikkia hyö-
dyttävästä yhteistyöstä ovat ohjatut kalastusretket, joita kalastajat tekevät 
kesäsesonkina, jolloin heillä muuten olisi vähemmän töitä kalastuksen 
parissa. Myös kalastus elinkeinona voi paremmin, koska matkailijoiden 
ansiosta kalalle on enemmän kysyntää varsinkin ravintoloissa. (Holme-
fjord, 2000) 

Kun turisteja ei enää haluta - matkailun 
kyllästymispiste

Suuret matkailijamäärät ovat yleensä kiihkeästi tavoiteltu tulos, mutta 
joskus matkailu voi kasvaa räjähdysmäisesti hallinnasta. Näin on käynyt 
viime vuosina Lofooteilla, mikä näkyy tupaten täysinä leirintäalueina, 
julkisten vessojen riittämättömyytenä, täpötäysinä lauttoina, liikenne-
ruuhkina ja riittämättömänä infrastruktuurina. Kesän 2016 matkailu-
määrä vastasi 300 prosentin kasvua koko saariryhmän asukasmäärään. 
Eikä tähän määrään edes ole laskettu pyöräilijöitä, moottoripyöräilijöitä 
tai muita, jotka järjestävät itse majoituksensa esimerkiksi Airbnb:n kaut-
ta. (Newsdeeply, 2016) 

Negatiiviset kokemukset voivat johtaa matkailun laskuun, mistä on jo 
olemassa viitteitä Lofooteilla. Matkailuteollisuus on saanut negatiivista 
palautetta viime aikoina esimerkiksi jonoista. Esimerkiksi lofoottilaisen 
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kalastusmuseon matkailijamäärät laskivat heinäkuussa 2018 vuoden 
takaiseen 23 prosenttia. Myös Lofoottien teillä nähtiin ylipäänsä tu-
hansia matkailijoita vähemmän kesällä 2018 kuin edellisenä kesänä. 
(Newsdeeply, 2016)  

Lofoottien matkailu on ajautunut ns. kyllästymispisteeseen.  On osoitet-
tu, että matkailualue ajautuu usein jossain vaiheessa kyllästymisvaihee-
seen, jota luonnehtivat ruuhkautuminen, ympäristön turmeltuminen, 
ylisuuri rakentamistiheys, matkailijoiden ja paikallisväestön ärsyyntymi-
nen. (Nurminen, 2002, 26) 

Vaikka Mustasaaressa matkailun kyllästymispisteestä ollaan kaukana, on 
sen riski ja olemassaolo kuitenkin hyvä tiedostaa. Matkailun kyllästymis-
piste voidaan väistää suunnittelemalla matkailu huolellisesti aidolle ja 
vastuulliselle perustalle sekä hinnoittelemalla tuotteet oikein. Matkailun 
volyymia ja matkailutuloja voidaan saavuttaa ilman massaturismia. Mat-
kailun kasvunopeutta voidaan hallita. Se harvoin kasvaa räjähdysmäisesti 
omia aikojaan - sitä voi ohjata, ja paikallinen matkailuyrittäjä saa valita 
asiakkaansa määrittelemällä hinnat sopiviksi. Hinnan määrittelyn kaut-
ta matkailu, sen kasvu ja vaikutukset ovat lopulta paikallisten käsissä. 
Mustasaaren matkailun kasvattamisella on vielä pitkään saavutettavissa 
lähinnä vain voittoja, joten vaikka uhkat on hyvä huomioida, ei niiden 
nojalla kannata vesittää matkailun kasvua ja menettää siitä saatavia 
merkittäviä hyötyjä. 

Viime vuonna Mustasaaren saaristossa kävi 350 000 vierailijaa. (Jans-
son, 2018) Vaikka matkailijavirrat ovat viime vuosina olleet reippaassa 
kasvussa, riittää Janssonin mukaan Mustasaaressa tilaa ainakin 20 % 
kasvulle matkailijavirrassa ilman, että matkailulla olisi käytännössä 
negatiivisia vaikutuksia. Jansson painottaa, että Mustasaaren luonto 
kestää huomattavasti suuremmat matkailuvirrat kuin nykyään. Hän 
ei näe saariston matkailun hallitsematonta kasvua todellisena uhkana. 
Matkailuvirrat ovat vielä kohtuullisen pieniä, ja saariston saavutettavuus 
kuitenkin sen verran hankala, että suuria muutoksia tulisi tapahtumaan 
ennen kuin saaristoluonto tai -kulttuuri alkaisi kärsiä. 

Mustasaaren saariston matkailu

VisitVaasan toimitusjohtaja Max Jansson totesi haastattelussani, että 
matkailun kehittäminen Mustasaaren saaristossa on vielä alkutaipalel-
laan. Matkailusuunnittelussa pääasiallinen tavoite on ylipäänsä matkai-
luvolyymin kasvattaminen. 

Janssonin mielestä Mustasaaren saariston vahvuudet ja vetovoimateki-
jät ovat yksinkertaiset: ainutlaatuinen luonto ja sen UNESCO-titteli. 
Mustasaaren saariston vahvuudet ovat erikoislaatuisessa luonnossa, sen 
puhtaudessa, sen hiljaisuudessa ja rauhassa, sekä siinä, että luonnon 
voi kokea monenlaisien elämysten kautta: vaeltaen, meloen, ratsastaen, 
maastopyöräillen, suppaillen, pyöräillen. VisitVaasa ja matkailuyrittäjät 
pyrkivät tekemään luonnossa liikkumisen ja siitä nauttimisen matkaili-
jalle niin helpoksi kuin mahdollista. 

Maailmanperintö

Sen jälkeen kun Merenkurkun saaristo sai maailmanperintöstatuksen 
vuonna 2006, alkoivat matkailijavirrat saaristoon kasvaa jatkuvasti, kun 
tieto ainutlaatuisesta maailmanperinnöstä levisi. Kasvavat matkailijavir-
rat asettavat haasteita mm. palveluiden ja toimivan infrastruktuurin ke-
hittämisessä. Mustasaaressa nähdään kestävä matkailu olevan sekä tavoite 
että haaste: ”Miten suuren määrän matkailijoita maailmanperintöalue 
kestää ilman, että kävijän ainutlaatuinen luonto- ja kulttuurielämys 
kärsii?” (Metsähallitus, 2011) 

Mustasaaren maailmanperintöstrategiassa määritellään, että maailman-

perintöalue on alue, joka ainutlaatuisella tavalla todistaa maapallon 
ja ihmisen historiasta. Merenkurkun saaristossa voi parhaiten havaita 
mannerjään etenemisen jäljet ja maankohoamisen jäljet. Juuri tässä 
paikassa maapalloa voi parhaiten kokea maankohoamisilmiön. Maa-
ilmanperintöstatus on matkailun kannalta merkittävä, sillä se pelkällä 
olemassaolollaan tuo huomiota ja kertoo paikan erikoislaatuisuudesta. 
(Mustasaaren maailmanperintöstrategia) 

Maailmanperintöstrategiassa peräänkuulutetaan vastuullisen matkailun 
kasvua: ”Mustasaaren tavoitteena on elävä maailmanperintöalue, - - joka 
tarjoaa ainutlaatuisia ympäristöjä asumiselle ja yrittäjyydelle lähellä 
luontoa ja merta. - - Ympäristöystävällisimpänä kuntana Mustasaari 
huomioi yrittäjät ja kasvavat matkailijavirrat kaavoituksessaan ja palve-
luissaan. - - Kehittämistyötä tehdään vuorovaikutuksessa asukkaiden, 
yhdistysten ja yritysten kanssa.” 

Mustasaaren kunnan asenne matkailun kasvua kohtaan on niin ikään po-
sitiivinen. Mustasaaren kunnan elinkeinostrategiassa painotetaan myön-
teistä asennetta yrittäjyyteen sekä matkailun lisäämistarvetta. Matkailulla 
halutaan tarjota etenkin ainutlaatuisia luontoelämyksiä. Metsähallituk-
sen kävijämäärätutkimusten mukaan maailmanperintöalueen matkailu 
on pysynyt pienimuotoisena, vaikka vuosittain yli 300 000 matkailijaa 
tai vierailijaa siellä käykin. 

Paikallisten ajatuksia matkailun kasvusta  

Mustasaaressa paikallinen yhteisö vaikuttaa suhtautuvan pääosin positii-
visesti matkailun kasvuun, ja toivovan sen sivutuotteena tulevia palveluja 
ja ihmiskontakteja. Paikallisilla vaikuttaa kuitenkin olevan myös epäilyjä 
ja pelkoja matkailun kasvua kohtaan, mm. infrastruktuurin ja kalakanto-
jen riittävyys mietityttävät. Jotkut kokevat jo häiriintyneestä kasvaneesta 
liikenteen määrästä. (Mustasaaren saariston asukaskysely 2018, Ujanen; 
Jansson, 2018) 

Mustasaarelaisille tärkeitä säilytettäviä arvoja ovat ennen kaikkea kaksi-
kielisyys ja ruotsin kielen vahva asema, sekä paikallisuus ja yhteisöllisyys. 
Myös perinteisiä elinkeinoja, kuten kalastusta ja metsästystä, pidetään 
tärkeinä. Linda Ahlbäck toteaa haastattelussa - ”Kyse on identiteetistä. 
Mustasaari on maalaiskunta, jossa päättäjät ovat lähellä ihmistä. Kyliä 
34, monta pientä yhdistystä. Alue on iso, mutta henki tiivis. (Yle, 2018) 
Täällä, jos jossain, paikallisten mahdollisuus vaikuttaa myös matkailun 
kehittämiseen on ensiarvoisen tärkeää, sillä lähidemokratia on ollut aina 
mustasaarelaisille arvokas asia.  

Mustasaaren asukkaat tiedostavat matkailun tuomat edut melko hyvin. 
He kuitenkin toivovat matkailun kasvun pysyvän maltillisena, jotta 
kylien perinteet eivät tulisi uhatuiksi. Matkailun kasvussa painotetaan 
etenkin yhteistyön tärkeyttä, toisaalta myös matkailijoiden tuomat tu-
lovirrat kiinnostavat. Massaturismia ei Mustasaareen ei missään nimessä 
haluta. Sen sijaan kansainväliset matkailijat nähdään hyvänä kohderyh-
mänä nimenomaan taloudellisen hyödyn takia. Asukkaiden mielestä 
hyviä ja luontevia ajatuksia kehittää Mustasaaren matkailua olisivat 
mm. luonto- ja merimatkailu, melonta, omavaraisuus, hevosmatkailu, 
purjehdus, urheilumatkailu sekä maailmanperintötie. Tärkeää asukkaille 
on, että perinteikkäät kylämiljööt säilyisivät entisenlaisina - tämä on 
myös matkailun etu. (Mustasaaren saariston asukaskysely 2018, Ujanen; 
Jansson, 2018) 

Asukkaiden toiveena on, että työttömiä voitaisiin työllistää joko suo-
raan matkailuteollisuuteen tai sen sivutoimiin, kuten puhtaanapitoon. 
Asukkaat eivät vaikuta olevan huolissaan siitä, että Mustasaaren yhtei-
söllisyys kärsisi matkailun kasvaessa. Sen sijaan pelätään sitä, pääsevätkö 
paikalliset vaikuttamaan siihen, millä tavalla matkailu kasvaa. Paitsi 
keskustelut ja asukaskysely, niin myös tutkimukset osoittavat, että alueen 
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asukkaat suhtautuvat myönteisesti niin maailmanperintöstatukseen kuin 
matkailijavirtoihinkin, mutta toivovat samalla suurempaa osallisuutta 
päätöksentekoon. (Svels K., 2015). 

VisitVaasan Max Jansson pitää tärkeänä, että  paikallisia paitsi infor-
moidaan tulevista muutoksista, sekä valistetaan matkailun positiivisista 
vaikutuksista. Itse näen, että yksi tärkeä tapa, kuinka paikallisia voitaisiin 
saada suhtautumaan matkailun volyymin kasvattamiseen entistä positii-
visemmin, olisi osallistaa heitä mukaan matkailun kehittämiseen vaikka-
pa erilaisten workshopien ja ideariihien avulla. Aiemmin nousikin esille, 
että paikallisilla on monia hyviä ideoita saariston matkailun kehittämi-
seksi. Paikalliset voisivat tuoda tärkeää lisäarvoa ja paikallistuntemusta 
matkailusuunnittelijoille.  

Kokonaisuudessa tulisi myös huomioida paikallisten ja matkailijoiden 
kohtaaminen. Jos paikallisia ei matkailun suunnittelussa huomioida, 
voi heidän asenteensa muuttua matkailijoita kohtaan pikku hiljaa 
negatiiviseksi, mikä voi vaikuttaa puolestaan kielteisesti matkailijan 
kokemukseen. 

Matkailu paikallisen hyvinvoinnin resurssina

Mustasaaren matkailun kehittämisen tavoitteena tulisi ennen kaikkea 
olla paikallisen edun tavoittelu sekä paikallisen luonnon tunnetuksi te-
keminen sekä suojelu. Eräs keino näihin tavoitteisiin pääsemisessä voisi 
olla paikallisten osallistaminen matkailun kehittämisessä. Matkailun ke-
hittäminen tulisi tehdä sen asukkaiden toiveiden ja tarpeiden puitteissa 
sekä pitäen mielessä sen, mikä Mustasaaressa on parasta. 

Matkailun painotus tulisi olla etenkin paikallisyrittäyydessä, luonnos-
sa, saaristolaiskulttuurissa sekä kestävässä kehityksessä. Nämä aiheet 
nousivatkin usein esiin Max Janssonin haastattelussa: ne nähdään tär-
keiksi lähtökohdiksi matkailun kasvulle. Matkailusta saatavien tulojen 
investoinnit kannattaa tulisi käyttää etenkin luontoa ja paikallisia tu-
kevalla tavalla. Matkailua kehittäessä tulisi myös säännöllisesti pysähtyä 
peilaamaan sitä, vastaako nykyinen kehitys niitä arvoja, joiden varaan 
matkailun kasvua alettiin rakentaa. Sekä haasteena että kiehtovana mah-
dollisuutena Mustasaaren matkailun kehittämisessä on tärkeiden arvojen 
sovittaminen matkailun volyymin kasvattamiseen. Miten matkailun 
volyymia voidaan kasvattaa niin, että pieni mittakaava, paikallisuus ja 
yhteisöllisyys saadaan säilytettyä? 

Vaikka matkailu osittain huolettaa mustasaarelaisia, voi matkailu myös 
tuoda apua tulevaisuuden haasteisiin. Eräs asukkaiden huolista on palve-
luiden riittämättömyys tulevaisuudessa. Tähän matkailun kasvu voi tar-
jota helpotusta, sillä kasvavat matkailijavirrat lisäävät palvelujen määrää 
ja tuovat kunnalle varoja, jotka voidaan investoida edelleen palveluihin. 
Kunnanhallituksen tavoitteena on, että väestö kasvaisi noin 1 prosentin 
vuosivauhtia, jotta palvelut pystytään pitämään laadukkaina. Tämä kas-
vutavoite on ylitetty Mustasaaressa joka vuosi vuosina 2000-2014. Saa-
ristoalueella väestö sen sijaan ei kasva, minkä vuoksi myös matkailuun 
panostaminen kannattaisi. (Mustasaaren kunta, 2018) 

Matkailun kasvu voi myös tarjota paikallisille uusia, mainioita mahdol-
lisuuksia työllistyä lähellä kotiaan matkailuyrittäjinä. Kyselyn mukaan 
suurin osa mustasaaresta käy päivätöissä saariston ulkopuolella, mutta 
matkailu voisi tarjota heille töitä suoraan saaristossa. Mustasaarelainen 
matkailuyrittäjä voisi elättää itsensä esimerkiksi järjestämällä kalastusret-
kiä, lintubongaus tai -valokuvausretkiä, ratsastusretkiä, melontaretkiä tai 
joogaretriittejä. Matkailuyrittäjä voisi hankkia elantonsa myös tarjoamal-
la aamiaismajoitusta, Airbnbpalvelua, tai pitämällä omaa taidegalleriaa, 
ravintolaa tai kahvilaa. Mustasaarelainen matkailuyrittäjä voisi työllistää 
itsensä myös esimerkiksi vuokraamalla kajakkeja, polkupyöriä tai sähkö-
pyöriä. Mahdollisuudet ovat vain mielikuvituksesta kiinni.  

Paikallinen yrittäjyys tarvitsee tukea, ja sen kehittäminen on hyvä kei-
no parantaa paikallisten hyvinvointia. Pienyrittäjistä voitaisiin tukea 
esimerkiksi pienmajoitusyrityksiä tai kulttuuritoimijoita. Kulttuuritoi-
mijat voivat tuottaa tapahtumia, joista voi olla iloa sekä matkailijoille 
että asukkaille. Paikalliset eivät halua ketjuja saaristoon, vaan mieluiten 
paikallista, persoonallista osaamista. Pienet matkailiyrittäjät ovat paitsi 

Mustasaaren asukkaiden etu, niin myös kiehtovat nykymatkailijaa per-
soonallisuudellaan. Tarvetta isomman volyymin majoituskeskuksillekin 
kuitenkin on. Jos suurempia hotelleja alueelle olisi tulossa, tulisi ne sito-
uttaa kunnan arvoihin ja suuntaviivoihin esimerkiksi liittämällä toiminta 
kiinteästi lähiruokaan, persoonallisuuteen, saaristolaiskulttuuriin sekä 
paikallisen työvoiman käyttöön. (Mustasaaren saariston asukaskysely 
2018, Ujanen; Jansson, 2018) 

Kunnalle virtaavat matkailutulot voivat mahdollistaa paikallisten palve-
luiden kehittämisen: esimerkiksi koulun tai vaikkapa uuden luontokes-
kuksen rakentamisen. Matkailijoiden ansiosta myös esimerkiksi erikois-
kaupoille voi olla kysyntää, ja palveluiden erikoistumisesta on puolestaan 
hyötyä myös paikallisille asukkaille. Matkailutuloja voitaisiin myös 
investoida infrastruktuurin parantamiseen, mikä olisi sekä paikallisen, 
että matkailijan etu. Matkailijoiden kiinnostus Mustasaarta kohtaan voi 
lisätä paikallisten kotiseutuylpeyttä, ja he voivat nähdä paikkakuntansa 
entistä positiivisemmin, entistä parempana paikkana elää. Matkailun ke-
hittämisellä voidaan siis saavuttaa merkittäviä paikallisten hyvinvointiin 
vaikuttavia tavotteita, etenkin silloin, kun kehitystyö pidetään pitkäjän-
teisenä, vastuullisena ja valittujen arvojen mukaisena.  

Selektiivinen matkailu Mustasaaressa

VisitVaasa on tutkinut, millaisia matkailijoita Mustasaaren saaristossa 
käy ja miksi. Mustasaaressa käy ihan kaikenlaisia matkailijoita, yksi-
tyishenkilöistä ryhmiin, kaikista ikäryhmistä. Ainoa yhteinen nimittäjä 
Mustasaaren saaristoon saapuville matkailijoille on oikeastaan rakkaus 
luontoon. (Max Jansson, 2018) 

Kinnostusta Mustasaaren saaristoa kohtaan löytyy ympäri Euroop-
paa. Kansainvälisiä matkailijoita saaristossa käy jonkin verran osana 
suurempia pakettimatkoja. Saksalaisia saaristo kiinnostaa etenkin sen 
UNESCOn tittelin takia. Suomalaiset taas rakastavat sitä saaristolaisuu-
tensa vuoksi. Useita ruotsalaisia ei saaristo houkuttele, koska he kokevat 
sen olevan samanlaista kuin kotimaan maankohoamisalueilla. Jansson 
näkee lukuisia positiivisia mahdollisuuksia kansainvälisten matkailijoi-
den kasvussa. UNESCOn maailmanperintöstatuksesta voidaan saada 
merkittävää hyötyä Mustasaaren matkailun markkinoinnissa, sillä se on 
merkittävä vetovoimatekijä maailmalla. (Jansson, 2018) 

Jansson kertoo, ettei saaristoalueen matkailua vielä suunnata millekään 
kohderyhmille erityisesti, sillä matkailun volyymi on vielä suhteellisen 
pientä. Tulevaisuudessa ei ole vielä erityisiä suunnitelmia kohdentaa 
matkailua millekään tietylle ryhmälle. Sillä on paljon merkitystä, millai-
sille matkailijoille matkailuyrittäjät palveluitaan kohdentavat. (Jansson, 
2018) 

Mustasaaren saariston matkailua suunniteltaessa ja kehittäessä voitaisiin 
kuitenkin pohtia mahdollista siirtymistä tulevaisuudessa selektiiviseen 
matkailuun, joka voisi tarkoittaa voimakkaan imagon luomista ympä-
ristövastuullisen matkailun ja siihen kohdistuvan kysynnän perusteella 
tietyille kohderyhmille. (Nurminen s. 22) Myös Max Jansson pohti 
haastattelussa, että seuraava askel luontomatkailun kehittämisessä on 
vielä ottamatta koko Suomen mittakaavassa. Matkailun suunnittelu voisi 
nojata kestävän kehityksen mukaiseen strategiaan ja sen edellyttämiin 
palvelumuotoihin. 
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VisitFinland on määrittänyt tutkimuksessaan kuusi Suomen kan-
nalta merkittävää asiakassegmenttiä kansainvälisistä matkailijoista. 
Asiakassegmentit määritellään seuraavanlaisiksi: luonnon ihmeiden 
metsästäjät, luontonautiskelijat, aktiiviset seikkailijat, ”suomalainen 
luksus”, city-breikkaajat ja aitouden etsijät. Mustasaaren saaristolle näis-
tä luontevia, ekologisesti sopivia sekä todennäköisesti myös kohteesta 
kiinnostuneimpia olisivat oikeastaan kaikki muut segmentit, paitsi 
city-breikkaajat. (Visit Finland, 2017)  

VisitFinland on määritellyt markkinointiteemat omiin ydinarvoihinsa 
perustaen. ”Silence, please” keskittyy hiljaisuusmatkailuun, johon si-
sältyy olennaisesti rentoutuminen esimerkiksi mökkeillen tai saunoen, 
sekä erilaiset hyvinvointipalvelut sekä suomalainen terveysruoka. ”Wild 
and Free” -teemaan kuuluvat seikkailumatkailijat joita kiinnostavat 
luontoaktiviteetit kuten koira- tai moottorikelkkasafarit, veneily- tai 
melontaretket. ”Cultural Beat” tuo esiin suomalaisen kulttuurin erityis-
laatuisuutta korostamalla mm. suomalaista designia, joulua, musiikkia ja 
suomalaista ruokaa. (VisitFinland, 2017) 

Suurpiirteisesti voidaan ajatella, että kohdealueen luonnon ja kulttuu-
riympäristön kuluminen suoraan verrannollinen matkailijoiden määriin. 
Saapuvien matkailijoiden laadullakin on kuitenkin väliä. Vaikka matkai-
lijoiden ryhmitteleminen perustuu pitkälti löyhiin ja stereotyyppisiin 
näkemyksiin, voi kohderyhmien määrittely olla hyödyllistä matkailua 
suunnitellessa. Eräiden tutkimusten mukaan eläkeläiset ovat ympäris-
töystävällisin matkailijaryhmä. Muita edullisia tyyppejä kestävän matkai-
lukehityksen kannalta ovat hipit, ekomatkailijat, retkeilijät ja ajelehtijat. 
Kongressimatkailijat ovat kestävän kehityksen kannalta suositeltava 
joukko, koska he jättävät usein runsaasti rahaa ja kuluttavat matkailuym-
päristöä vain vähän. Turvallisuutta ja täyttä palvelua tarvitseva tyyppi on 
helppo matkailuyrittäjälle, sillä hän tyytyy valmiisiin ratkaisuihin. Myös 
tietysti kanta-asiakkaat ovat ympäristöystävällisiä, sillä he ovat motivoi-
tuneet säilyttämään hyväksi kokemansa lomaympäristön ennallaan ja 
myös suojelemaan sitä. (Nurminen, 2002, 28) 

VisitFinlandin määrittelemiä suuntauksia ja segmenttejä voitaisiin luon-
tevasti soveltaa myös Mustasaaren saariston matkailussa. Mustasaaren 
matkailusta todennäköisesti kiinnostuneita, sekä sinne runsaasti rahaa 
tuovia, mutta mahdollisimman vähän luontoa ja kulttuuria vahin-
goittavia kohderyhmiä voisivat olla löyhästi määriteltynä esimerkiksi 
luontomatkailijat, retkeilijät, luksusmatkailijat, kongressimatkailijat, 
eläkeläiset, mökkiläiset, ekomatkailijat, kulttuurimatkailijat, seikkailijat, 
aitouden etsijät sekä urheilijat. 

Mustasaaren saariston matkailu rakentuu 
 sen vahvuuksille

Matkailua tulevaisuudessa kannattaa rakentaa Mustasaarelle leimallisten 
piirteiden varaan, jotta saadaan rakennettua Mustasaarelle omaleimai-
nen, vahva brändi. Mustasaaren saaristolle tyypillistä on esimerkiksi 
yhteisöllisyys, saaristolaisuus, merellisyys, ainutlaatuinen luonto, ul-
koilmaelämä, asutuksen väljyys, ympärivuotisuus, uniikki kylämiljöö, 
rauhallisuus sekä hiljaisuus.  

Tulevaisuudessa esteettisyyttä hakevalla elämysmatkailulla tulee olemaan 
entistä suurempi rooli verrattuna esimerkiksi mestästykseen tai kalastuk-
seen. Esimerkiksi vaeltamisessa haetaaan esteettistä elämystä luonnosta 
yhdessä fyysisen harjoituksen kanssa. (Nurminen, 2002, 70) Tulevaisuu-
den kehittämisalue onkin luonnon entistä monipuolisemmassa hyödyn-
tämisessä ilman perinteistä saalistusta tai kalastusta. Sen sijaan keräily 
näyttää pitävän pintansa, mistä on uutena esimerkkinä mm. hortoilun 
eli villiyrttien keräilyn nousu trendiksi.  

Tulevaisuudessa kovassa nousussa on myös fly and drive -tyyppinen 

matkailu, jolla tarkoitetaan matkailukohteen tutkimista vuokra-autoa 
hyödyntäen. Tälle muodolle tulisi kehittää ympäristöystävällisiä vaih-
toehtoja, kuten hyvät pyöräilyreitit, vuokrattavat sähköpyörät ja -autot 
sekä modernit, innovatiiviset julkiset liikenneyhteydet. 

Ilmassa on myös ollut pelkoa kotimaan matkailun vähenemisestä. 
Vaikuttaa onneksi siltä, että suomalaisia itse asiassa kiinnostaa ene-
nevissä määrin kotimaan matkailu. Enää koko kesää ei haluta viettää 
mökillä, vaan lomalta halutaan kokemuksia ja elämyksiä. Kotimaiset 
matkailuyrittäjät myös tekevät yhteistyötä keskenään entistä enemmän. 
Positiivinen konkreettinen merkki siitä, että matkailuyritykset tekevät 
enemmän kaikkia hyödyttävää yhteistyössä, on esimerkiksi 100 syytä 
-yhteismarkkinointikampanja, joka on lajissaan ensimmäinen. Kovimpia 
kasvavia kotimaan matkailun trendejä ovat juuri nyt lähiruoka, teema-
kävelyt, matkakohteen kokeminen paikallisin silmin, liikuntamatkailu ja 
retkeily. (Yrittäjät, 2018) 

Mustasaareen houkutteleva ilmiö voisi olla saaristolaisen elämäntavan 
tuotteistaminen, sillä saaristolaisuus on imagotekijänä merkittävä. 
Saaristolaisuuteen liittyviä matkailutuotteita, joille voisi olla kysyntää 
tulevaisuudessa, on lukemattomia. Ulkoilma-aktiviteeteistä kehittämisen 
arvoisia voisivat olla varsinkin merikalastus ja ratsastus. Mustasaari on 
kaunista aluetta, jolla on runsaasti potentiaalia luontovalokuvaukselle. 
Saaristolaisuuden teemaan sopivat hienosti erilaiset saaristolaisperinteet, 
esimerkiksi villa- ja neuletuotteista voisi tulla tärkeitä matkailutuotteita.  

Saaristomatkailun kehittämisen tärkeimpiä kriteerejä on laatu. Sen 
myyntiväittämän tulisikin perustua aitouteen, luontoon ja kulttuuripe-
rintöön. Suomi on kallis matkailumaa, jossa myydään laatua, ei hintaa. 
Jotta matkailuelinkeinoa kyetään harjoittamaan sekä taloudellisesti 
kannattavana yritystoimintana että kestävän kehityksen periaatteella, ei 
laadusta voi tinkiä. (Nurminen, 2002, 140) 

Lofooteilta voidaan löytää hyviä esimerkkejä myös siihen, millaisia hyviä 
ja luontevia tapoja kehittää Mustasaaren saariston matkailua voisi olla. 
Lofooteilla suosittuja ovat erilaiset veneretket, joilla bongaillaan lintuja 
ja muita eläimiä. Lofooteilla on myös runsaasti muita yrityksiä, jotka 
tarjoavat mm. mahdollisuuksia vesiurheiluun, vaikkapa surfaukseen ja 
sukellukseen, kalastukseen tai valokuvaukseen. Erilaiset luontoretket 
ovat erinomaisia tapoja tutustua ympäröivään luontoon: opastetut kier-
toajelut, merisafarit, kalastusmatkat tai patikointiretket. Vielä parempi 
kokonaisuus saavutetaan, jos retkien tarjoavat tekevät yhteistyötä majoi-
tuspalvelujen kanssa. 

Koska Mustasaaren matkailu on lähes täysin luonnon ja ulkoilmaelämän 
varassa, tulisi tulevaisuudessa keskittyä edelleenkin parantamaan sitä, 
miten matkailija voisi mahdollisimman monipuolisesti kokea luontoa. 
Vaikka ulkoilu- ja vaellusreittejä saaristossa jo on, tarvittaisiin niitä 
lisää, sekä lisäksi pidempiä vaellusreittejä. Potentiaalisia alueita kehittää 
ulkoilureittejä voisivat olla Norra ja Södra Vallgrundin linnoitusalueet. 
Raippaluodossa rantareitiltä polkuja voitaisiin jatkaa pohjoiseen, ja myös 
Björköön retkeilyreittejä kannattaisi lisätä. Jos saaressa olisi koko saaren 
kiertävä retkeilyreitti, saataisiin saaristoon lisää pidempään viihtyviä 
matkailijoita. 

Maailmanperintöstrategiassa esitellään kävijätutkimus, joka valotti saa-
riston kehittämistarpeita matkailijan näkökulmasta. Kyselyn perusteella 
saaristoon tarvitaan lisää yöpymismahdollisuuksia: hotelli, aamiaisma-
joitusta ja mökkejä sekä leirintäaleuita. Lisäksi toivomuslistalle nousi 
infrastruktuurin kehittäminen, palveluja käyntikohteisiin, pysäköin-
tipaikkoja, kahviloita, ravintoloita, saunapalveluita, grillikatoksia, 
vierasvenesatamia, Maailmanperintötie, yleisten teiden parantaminen, 
satamien ja kulkuväylien parantaminen. Potentiaalisia matkailutuotteita 
kyselyn perusteella voisivat olla maailmanperintöleirikoulu, uudet vael-
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lus- ja pyöräilyreitit, maailmanperintömaraton tai -thriatlon, laulufes-
tivaalit tai Saaristopäivä vuosittain. Tällä hetkellä aktiivisesti käynnissä 
oleva kehitystoimenpide on Maailmanperintötie, (Mustasaaren maail-
manperintöstrategia, 2015-2020) 

Taloudellisesti kannattavaa voisi olla lisätä paukkuja ns. luksusmatkailun 
kehittämiseen, jossa voidaan asiakas varata korkeilla hinnoilla, välttää 
massaturismia sekä ympäristön kulumista ja kuitenkin saavuttaa mat-
kailun tuomat taloudelliset hyödyt. Tällöin matkailua tulisi suunnata 
matkailua etenkin yrityksille, sekä valmistautua tarjoamaan tasokkaita 
palveluita kansainvälisille matkailijoille. Kalle’s Inn ja sen lasimökit ovat 
erinomainen esimerkki siitä, kuinka matkailua voidaan kasvattaa ympä-
ristöä kunnioittaen ja massaturismia välttäen. Luksusmatkailijoille tar-
vittaisiin myös laadukas satama sekä mahdollisesti kylpylä- sekä konfe-
renssitiloja sekä korkeatasoisia ravintoloita, jossa tarjottaisiin paikallisiin 
tuotteisiin perustuvaa laadukasta ruokaa. Myöskin onnistunut arkkiteh-
tuurikohde voisi tuoda saaristoon lisää matkailijoita. Mustasaaressa on 
myös valtava potentiaali jatkuvasti suosiotaan nostaville retriittiretkille 
sekä ylipäänsä hyvinvointimatkailulle.  

Saavutettavuutta saaristossa voitaisiin parantaa ekologisesti Vaasan ja 
kylien välillä liikennöivän sähköbussin avulla tai kokeilemalla älykästä, 
julkista kutsuliikennettä. Näitä vielä parempi vaihtoehto olisi sähköpyö-
rien sekä tavallisten polkupyörien vuokrausmahdollisuus. Pyöräily on 
luonteva tapa liikkua ja harrastaa luontoliikkumista saaristoissa. Pyöräi-
lylomat ovat suosittuja mm. Turun saaristossa ja Lofooteilla. Mustasaa-
rella olisi mainio potentiaali profiloitua pyöräilykohteeksi etenkin, kun 
sinne kehitettäisiin maailmanperintörengasreitin yhteyteen pyöräkaista. 
Pyöräilijät lomailijoina voisivat lisätä kysyntää mm. 

Airbnb-majoitukselle, leirintäalueille sekä erilaisille kahviloille, ravinto-
loille ja taidegallerioille.  

Lähteet

Tieteelliset artikkelit: 

World Travel & Tourism Council (2017) Travel & Tourism Economic 
Impact 2017, Norway.  
https:// www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/
countries-2017/norway2017.pdf  

Jan Vidar Haukeland, Mette Ravn Midtgard (2000) Tourist experiences 
in a coastal landscape, Oslo. https:// www.toi.no/getfile.php/133008/
Publikasjoner/TØI%20rapporter/2000/500-2000/sum-500-00.pdf  

Holmefjord, Kari (2000) ” ”Linking products, industries and place” 
- synergy effects from the interaction of tourism and other local 
industries in Lofoten and Hardanger”. https://brage.bibsys.no/xmlui/
bitstream/ handle/11250/166006/A85_00.pdf?sequence=1&isAllowe-
d=y  

Matkailun edistämiskeskus (2005) Hyvinvointi- ja wellness -mat-
kailun peruskartoitus. Helsinki: Matkailun edistämiskeskus. 
http://87.108.50.97/relis/REL_LIB.NSF/0/

DA533EADA2F7F674C2256FD900399235/$FILE/A144%20Hyvin-
vointimatkailu_peruskartoitus.pdf  

Niina Ihalainen (toim.) (2017) Luonto hyvinvoinnin lähteenä ja mat-
kailun edistäjänä. Lahti: Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, 
osa 33. 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/138671 
LAMK_2017_33.pdf?sequence=4&isAllowed=y  

Mustasaaren maapoliittinen ohjelma 

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 
Helsinki, 14.12.2017. 

Mustasaaren maailmanperintöstrategia 2015—2020  
https://www.mustasaari.fi/assets/Kommun/Dokument/ Strategiat/Maa-
ilmanperintostrategia-2015-2020.pdf 

Kirjat: 

Veijola. Soile (toim.) (2013) Matkailututkimuksen lukukirja. Porvoo: 
Lapin yliopistokustannus. 

Nurminen, Hanna (2002) Elämää ja elämyksiä saaristossa: näkökulmia 
kestävään matkailuun. Turun Yliopisto: Digipaino 

Chhabra, Deepak (2008) Sustainable marketing of cultural and herita-
ge Tourism. (2010) UK. 

Haastattelut: 

VisitVaasan toimitusjohtaja, Max Jansson, puhelinhaastattelu 
12.11.2018 

Kyselyt: 

Mustasaaren saariston asukaskysely, 2018, Olli Ujanen 

Nettisivut: 

Mustasaaren kunnan kotisivut.  
https://www.mustasaari.fi  

Keskeisiä käsitteitä (2018) THL.  
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisiaka-
sitteita. Viitattu 26.9.2018. 

Kielitoimiston sanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
julkaisuja 132. Internet-versio MOT Kielitoimiston sanakirja 1.0. Hel-
sinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Kielikone Oy, 2004.  

Matkailun merkitys kansantaloudelle. (2018) MaRa (Matkailu- ja 
ravintolapalvelut ry)  
https://mara.fi/ matkailu-ja-ravintola-ala-lyhyesti/matkailu-2. Viitattu 
26.9.2018. 

Yle: Pelkoja, syyttelyä ja propagandaa - yksi Suomen kinkkisimmistä 
kuntaliitoshankkeista repii jo RKP:tä: 

”Ruotsin kieltä pitää suojella, ettei se häviä Suomesta”. 28.9.2018 
https://yle.fi/uutiset/3-10426996 . Viitattu 2.10.2018 



80

Christian Hoiberg: 7 things to know before visiting Lofoten. Norway 
Travel Guide (updated 2018)  
https:// norwaytravelguide.no/best-of-norway/7-things-to-know-befo-
re-visiting-lofoten 

Yrittäjät: Kotimaan matkailuun ennustetaan ennätyskesää - nämä ovat 
tämän suven kuumimmat trendit.  
4.6.2018. https://www.yrittajat.fi/uutiset/576287-kotimaan-matkai-
luun-ennustetaan-ennatyskesaa-nama-ovattaman-suven-kuumim-
mat-trendit Viitattu 2.10.2018. 

Aamulehti: Vuoden matkailuyrittäjä keksi rakentaa lasisia mökkejä 
meren rantaan kalliolle – ”Uskomaton kokemus, vaikka olen kulkenut 
näissä maisemissa aina”. 20.4.2018.  
https://www.aamulehti.fi/hyvaelama/ vuoden-matkailuyrittaja-keksi-ra-
kentaa-lasisia-mokkeja-meren-rantaan-kalliolle-uskomaton-kokemus-
vaikka-olen-kulkenut-naissa-maisemissa-aina-200888913/. Viitattu 
2.10.2018. 

Newsdeeply, Hege Eilertsen: Lofotenäs big headache - We need to take 
control. 2016.  
https:// www.newsdeeply.com/arctic/articles/2016/09/15/lofotens-big-
headache-we-need-to-take-control 

VisitFinland: Merellinen saaristo. Benchmarking: Lofootit. (2015) 
http://www.visitfinland.fi/wp-content/ uploads/2015/10/Merelli-
nen-Saaristo-Benchmarking-Lofoten-20150915.pdf?dl  

SSS: Tutkimus: Matkailu muodostaa lähes kymmenesosan maailman 
hiilidoksidipäästöistä. (2018)  
https:// www.sss.fi/2018/05/tutkimus-matkailu-muodostaa-lahes-kym-
menesosan-maailman-hiilidioksidipaastoista/  

Pekka Mustonen: Helsingin matkailuvuosi 2017. (2018)  
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/ 18_08_13_Helsin-
ginmatkailuvuosi2017.pdf  

Reilu matkailu (luettu 17.12.)  
http://www.reilumatkailu.fi/reilun-matkailijan-ohjeet/mita-on-rei-
lu-matkailu/  

booking.com’s 2017 Sustainable Travel Report. (luettu 17.12)  
https://news.booking.com/bookingcoms-2017sustainable-travel-report/  

Työ- ja elinkeinoministeriö, 2018. 
https://tem.fi/matkailu-lukuina  

HSL: Kutsuplus, loppuraportti, 2016.  
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/8_2016_kutsuplus_loppu-
raportti_fi.pdf  



81



82

Mustasaaren saariston asukaskysely 2018
Olli Ujanen

Johdanto

Mustasaaren saaristossa suoritettiin vuoden 2018 kesän ja syksyn aikana 
asukaskysely osana yhdyskuntasuunnittelun kurssia. Kysely koostui 
neljästä eri osa-alueesta, joita olivat toimintaympäristö, rakennettu 
ympäristö, aistiympäristö sekä sosiaalinen ympäristö. Kyselyn alussa kar-
toitettiin myös vastaajien taustatietoja, kuten heidän ikää, asuinpaikkaa 
ja asuntotyyppiä.  Tarkoituksena oli selvittää saaristonasukkaiden aja-
tuksia saariston maankäytön nykytilasta ja mahdollisista tulevaisuuden 
toivomuksista. Kyselytutkimuksella kerättiin tietoa erityisesti yhdyskun-
tasuunnittelun kurssilta tehtävän työn raportin tueksi. Kysely avattiin 
10.9.2018 ja vastausaikaa oli seuraavan kuukauden kymmententeen 
päivään saakka. Kysely on liitteenä artikkelin lopussa.

Menetelmä

Kyselystä tehtiin versiot sekä suomenkielisille, että ruotsinkielisille, 
jotta mahdollisimman moni saariston asukas voisi vastata kyselyyn 
omalla äidinkielellään. Kyselyn toteuttamisessa käytettiin Dimenteq 
OY:n E-Harava -työkalua, jossa on mahdollista luoda erilaisia kyselyitä 
hyödyntäen niin perinteisempiä väittämiä, avoimia kysymyksiä, kuin 
erilaisia karttapohjaisia kysymyksiä. Digitaalisen vastausvaihtoehdon 
lisäksi kyselystä tehtiin lisäksi paperiversio, joka sisälsi myös karttoja 
saaristosta, jotta paperiversion ja nettiversion väliset erot olisivat pysy-
neet mahdollisimman pieninä. Vaikka netissä tehtävien kyselyjen osuus 
on kasvussa, esimerkiksi sen kustannustehokkuuden takia (Räsäsen & 
Sarpila 2013), koimme, että paperiversion julkaiseminen nettiversioita 
tukevana tiedonkeruumenetelmänä on ainakin vielä tällä hetkellä tar-
peellista. Kyselystä tehtiin vapaaseen jakoon lehdistötiedote, joka sisälsi 
linkit kyselyihin ja tiedote lähetettiin sekä kunnalle, että kyläaktiiveille. 
Kyselyn linkkejä jaettiin kunnan sivuilla, sekä saariston asukkaiden 
omissa facebook-ryhmissä. Paperiversiot jaettiin kyläaktiiveille, jotka 
puolestaan jakoivat niitä halukkaille. 

Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastanneita henkilöitä oli yhteensä 375, 
joista 16 täytti suomenkielisen kyselyn ja 359 ruotsinkielisen kyselyn. 
Vastaajista 370 täytti kyselyn E-harava -palvelussa ja 5 palautti paperisen 
kyselyn, jotka koodattiin osaksi nettikyselyn aineistoa manuaalisesti. 
Lähemmän tarkastelun jälkeen lopulliseksi kyselyaineiston n:ksi muo-
dostui 231, koska osa vastaajista oli esimerkiksi jättänyt kyselyn kesken 
tai jättänyt vastaamatta suurimpaan osaan kysymyksistä. Kyselyssä 
kartoitettiin ensin vastaajan taustatietoja, jonka jälkeen kysymyksiä oli 
teemoittain liittyen heidän toimintaympäristöön, rakennettuun ympä-
ristöön, aistiympäristöön ja viimeiseksi heidän sosiaalinen ympäristöön. 
Osa kysymyksistä ja väittämistä oli Likert-asteikollisia, mutta kyselyssä 
oli myös useita avoimia kysymyksiä. Avointen kysymysten vastauksia 
teemoiteltiin, jotta niiden analysoiminen olisi mielekästä. Teemoittelulla 
tarkoitetaan yhteisten tekijöiden, yhtymäkohtien ja keskeisten aiheiden 
etsimistä avoimista vastauksista (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006). Kysely sisälsi myös 10 karttakysymystä, jotka kysyttiin aina kun-
kin teeman yhteydessä.

Taustamuuttujat

Taustamuuttujissa kysyttiin vastaajan ikää, sukupuolta, talouden kokoa, 
päätoimea ja kylää, jossa hän asuu sekä asumismuotoa. Vastaajien ikäja-
kaumaa tarkasteltaessa huomattiin, että vastaajien joukosta nuorimmai-
nen oli 16-vuotias, vanhin 88-vuotias ja vastanneiden keski-ikä oli noin 

45 vuotta. Tämän perusteella vastaajat päätettiin luokitella kymmenen 
ikävuoden välein, pois lukien ensimmäinen ja viimeinen ryhmä, jotka 
luokiteltiin 16-19-vuotiaiksi, sekä 80-88-vuotiaksi. Luokittelussa pois jäi 
outlier-tapaukset eli poikkeavat havainnot, jotka olisivat muuten vääris-
täneet ikäjakaumaa. Poikkeavia ikähavaintoja olivat 0 ja 118. Jakaumaa 
tarkasteltaessa huomataan, että kyselyllä ei tavoitettu tasaisesti kaikkia 
ikäryhmiä, vaan vastaajat koostuvat enimmäkseen aikuisista, työikäisistä 
saaristolaisista. Kyselyyn vastanneista 52,8% oli naisia ja 47,2% miehiä, 
eli sukupuolijakauma oli hyvin tasainen. Eroa oli sukupuolen mukaan 
vastanneiden keski-iässä, sillä kyselyn täyttäneet naiset olivat keskimää-
rin nuorempia kuin miehet (Kuva 1). 

Ikäjakaumaa verrattiin myös tilastokeskuksen aineistoon Mustasaaren 
kunnan väestörakenteesta (Tilastokeskus 2017). Tätä varten kyselyai-
neisto luokiteltiin uudelleen alle 15-vuotiaisiin, 15-64-vuotiaisiin ja 
yli 64-vuotiaisiin, jotta se vastaa tilastokeskuksen luokittelua. Eniten 
kyselyn ulkopuolelle jäivät alle 15-vuotiaat, joita kyselyt ei tavoittanut 
ollenkaan, mutta yli 64-vuotiaita kysely tavoitti yhteensä 27 kappaletta. 
15-64-vuotiaat ovat kyselyssä selvästi yliedustettuina (Taulukko 1). Ky-
selyyn vastanneiden päätoimisten ammattien jakauma käy hyvin yhteen 
vastanneiden ikäjakauman kanssa. Vastanneista töissä kävi 71,9%, eläk-
keellä oli 15,6%, opiskelijoita sekä perhevapaalla olevia kumpiakin oli 
5,2% ja työttömiä 2,2%. Aineiston edustavuus on otettava huomioon 
päätelmiä tehdessä. 

 

Lähde Alle 15-vuotiaat 15-64-vuotiaat Yli 64-vuotiaat

Tilastokeskus 20,20 % 58,80 % 21,00 %

Kysely 0 % 88,20 % 11,80 %

Taulukko 1: Kyselyn ikäjakauma suhteessa Mustasaaren 
kunnan ikäjakaumaan

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin montako ihmistä heidän talouteensa 
kuuluu. Vastaajien keskuudessa perhekunnan koon mediaani, eli kes-
kimmäinen arvo, oli kolme henkilöä ja moodi, eli yleisin arvo, oli kaksi 
henkilöä. Harvaan asutussa saaristossa vastaajien yleisin asumisen muoto 
oli omakotitalo 94,8% osuudellaan. Palvelutalossa, paritalossa tai rivita-
lossa asui yhteensä alle 5% vastaajista. Alueellisesti eniten vastauksia saa-
tiin Raippaluodon kylässä asuvilta. Heidän osuus vastaajista oli 39,4%. 
Norra Vallgrundilaisia vastaajista oli 19,5%, Södra Vallgrundilaisia 16% 
ja Björköbyläisiä 16,9%. Muista kylistä tai saariston ulkopuolelta vastaa-
jia oli yhteensä 8,2%. 

Toimintaympäristö

Taustatietojen jälkeen kyselyssä selvitettiin vastaajien toimintaym-
päristöön liittyviä seikkoja ja tämä aloitettiin liikkumiseen liittyvillä 
kysymyksillä. Ensimmäisenä heiltä tiedusteltiin heidän harrastuksistaan. 
Vastaajat pystyivät valitsemaan annetuista harrastusvaihtoehdoista, tai li-
säämään uuden harrastuksen ”muu, mitä?” -kohtaan. Saaristolaisista 151 
ilmoitti harrastavansa yleistä hyötyliikuntaa, 143 marjastusta/sienestystä 
ja 139 lenkkeilyä tai kävelyä. Kolmen suosituimman harrastuksen lisäksi 
myös muihin suosituimpiin harrastuksiin liittyi ulkoilua. Tästä poikke-
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uksena ryhmäliikunta ja kuntosalilla käyminen, jotka yleensä sijoittuvat 
sisätiloihin. Ei niin yllättäen vastaajat listasivat myös purjehduksen ja 
veneilyn saaristossa suosituiksi harrastuksiksi. Metsästyksen ja kalastuk-
sen osuutta harrastuksista voidaan sen sijaan pitää korkeana (Kuva 2). 

Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin liikkumiseen liittyen heidän työ- tai 
koulumatkansa pituutta. Tähän kysymykseen vastasi yhteensä 194 hen-
kilöä. Osa kyselyntäyttäjistä jätti vastaamatta esimerkiksi, koska olivat 
jo siirtyneet eläkkeelle. Matkoja tarkastellessa on hyvä pitää mielessä 
työssäkäyvien suuri vastausprosentti, jonka seurauksena ilmoitetut mat-
kat olivat pääasiassa työmatkoja eikä koulumatkoja. Työ- tai koulumatka 
keskiarvoinen pituus oli noin 34km ja matkojen mediaani, eli keskim-
mäinen arvo oli 30km. Pisin ilmoitettu työmatka oli 445km lyhimmän 
ollessa 0km. Työ- ja koulumatkat suuntautuivat mantereen suuntaan, 
joka selittää keskimääräisen matkan pituutta. 83,5% matkoista tehtiin 
yksin omalla autolla ja 10,5% vastaajista käytti kimppakyytiä. Kävellen 
tai pyörällä matkoista tehtiin yhteensä 3,5% ja julkisilla kulkuneuvoilla 
2%. Lukujen perusteella voidaan sanoa saaristossa matkustuksen olevan 
tällä hetkellä selvästi henkilöautoista riippuvaista. 

Rajoittavat tekijät

Vastaajilta haluttiin myös selvittää mitkä tekijät haittaavat tai rajoittavat 
heidän liikkumistaan. Tätä selvitettiin Likert-asteikollisilla väittämillä, 
jotka koskivat kulkuväylien kuntoa, pimeyttä, ulkoilureittien kunnossa-
pitoa ja sisäliikuntapaikkoja. Kysymysasteikko muodostui vaihtoehdois-
ta; täysin samaa mieltä – samaa mieltä – ei samaa eikä eri mieltä – eri 
mieltä – täysin eri mieltä. Aineiston käsittelyvaiheessa vaihtoehtoja pää-
dyttiin yhdistelemään muotoon; samaa mieltä – ei samaa eikä eri mieltä 
– eri mieltä. Tämä tehtiin, jotta tuloksia olisi helpompi tulkita. Samoin 
on toimittu myös lopuissa kyselyn likert-asteikollisissa kysymyksissä. 

Vastaajista 62,9% oli sitä mieltä, että kulkuväylien kunto rajoitti heidän 
liikkumistaan ja 30,3% vastaajista ei pitänyt sitä rajoitteena. Loput 6,6% 
ei osannut ottaa asiaan kantaa. Väylien kunnossapitoon olisi kyselyn pe-
rusteella tarvetta panostaa, mutta kyselyssä ei tarkemmin pyritty eritte-
lemään minkä tyyppisten väylien kunnossapito vastaajia eniten haittasi, 
joten sitä olisi selvitettävä uudella kyselyllä. Vastauksien osalta ei kylien 
välillä noussut esiin merkittäviä eroja väittämän kohdalla. 

Kuva 1: Vastaajien ikä- ja sukupuolijakauma

Kuva 2: Vastaajien 10 suosituinta harrastusta



84

Seuraavaksi kysyttiin pimeydestä liikkumista rajoittavana tekijänä. 
Vastaajista 57% mielestä pimeys rajoitti heidän liikkumistaan ja vas-
taavasti 37,8% ei pitänyt sitä merkittävänä tekijänä. 5,2% ei omannut 
asiasta mielipidettä. Kylien välille ei muodostunut tässäkään väittämässä 
merkittäviä eroja. Ulkoilureittien puute jakoi vastaajat tasaisesti samaa 
mieltä (47,3%) ja eri mieltä (43,4%) oleviin. 9,3% ei osannut kommen-
toida asiaa. Vastausten perusteella saaristossa olisi tarvetta valaistuille 
liikuntapaikoille ja reiteille. 

Viimeisenä kysyttiin sisäliikuntapaikkojen määrän vaikutusta liikkumi-
seen. 54,8% vastaajista oli sitä mieltä, ettei sisäliikuntapaikkojen puute 
vaikuttanut heidän liikkumiseensa, kun taas 30,3%:lle vastaajista näki 
sen vaikuttavan negatiivisesti liikkumiseensa. 14,9% ei ollut samaa eikä 
eri mieltä asiasta. Tämänkään väittämän kohdalla ei kylien välillä ollut 
huomattavia eroja. Vastausten perusteella saaristolaisten liikuntatottu-
mukset painottuvat ulkoiluun, joten se osittain selittää sisäliikuntapaik-
kojen määrän vähäistä merkitystä liikuntaa rajoittavana tekijänä.

Palvelut

Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin heidän mielipidettään palveluiden 
hyvästä saatavuudesta Likertin-asteikolla. Vastausvaihtoehdot olivat 
täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä 
(kuva 3), jokseenkin eri mieltä ja täysin erimieltä, mutta joista analyy-
sivaiheessa yhdisteltiin muotoon samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä 
ja eri mieltä. Ensimmäisenä vastaajilta kysyttiin heidän mielipidettään 
päivittäistavarakaupanpalveluiden hyvästä saatavuudesta, josta 95,2% 
oli samaa mieltä. Vastaavasti erikoisliikkeiden hyvästä saatavuudesta eri 
mieltä oli 79,9%. Vastauksissa ei ollut merkittäviä eroja kylien välillä.

Postin palveluihin oltiin keskimääräisesti kohtuullisen tyytyväisiä, sillä 
noin 65% vastaajista oli samaa mieltä ja vain 35% eri mieltä postin pal-
veluiden hyvästä saatavuudesta. Södra Vallgrundissa ja Björköbyssä oltiin 
muihin kyliin nähden tyytyväisempiä postin palveluihin. Väite apteek-
kipalveluiden hyvästä saatavuudesta jakoi vastaajien mielipiteet tasaisesti 
samaa mieltä ja eri mieltä oleviin, mutta Södra Vallgrundissa oltiin 
myös apteekkipalveluihin keskimääräistä tyytyväisempiä. Ravintola- ja 
kahvilapalveluiden saatavuuteen saariston asukkaat olivat keskimäärin 
tyytyväisiä, sillä samaa mieltä niiden hyvästä saatavuudesta oli 81,4% 
vastanneista. Pankkipalveluiden saatavuutta taas pidettiin erittäin huo-
nona ja eri mieltä niiden hyvästä saatavuudesta oli 93,5% vastanneista. 

Päiväkoti- ja koulupalveluihin (ala-aste) vastaajat olivat keskimäärin 
tyytyväisiä. Samaa mieltä päiväkotipalveluiden hyvästä saatavuudesta oli 
70,7%. Björkössä päiväkotipalveluihin oltiin keskimääräistä tyytymät-
tömämpiä ja Raippaluodossa vastaavasti keskimääräistä tyytyväisempiä. 
Sama asetelma toistui myös koulupalveluita koskevassa väittämässä Raip-
paluotolaisten ollessa suhteessa muita kyliä tyytyväisempiä ja Björkö-
byläiset vastaavasti keskimääräistä tyytymättömämpiä. Koulupalveluiden 
hyvän saatavuuden kohdalla kaikista vastaajista samaa mieltä väittämän 
kanssa oli 70,4%. Ei samaa eikä eri mieltä vastasi sekä päiväkotipalvelui-
den, että koulupalveluiden kohdalla noin 7%. Myös kulttuuripalveluihin 
oltiin keskimäärin tyytyväisiä, sillä vastaajista samaa mieltä väittämän 
kanssa oli 70%. Raippaluodon asukkaat olivat myös kulttuuripalvelui-
den kohdalla keskimääräisesti muita kyliä tyytyväisempiä, kun taas Södra 
ja Norra Vallgrundissa asuvat pitivät kulttuuripalveluiden saatavuutta 
keskimääräistä huonompana. 

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin terveys-, sosiaali- ja vanhustenhoi-
topalveluiden saatavuudesta. Tyytymättömimpiä edellä mainituista 
ollaan terveyspalveluiden saatavuuteen. Kaikista vastaajista 75,3% oli 
tyytymättömiä terveyspalveluiden saatavuuteen. Vanhustenhoitopal-
veluiden ja sosiaalipalveluiden kohdalla vastaajilla ei välttämättä ollut 
omakohtaista kokemusta palveluiden käyttämisestä tai he eivät olleet 

varmoja mitä termeillä tarkoitettiin. Vanhustenhoitopalveluiden koh-
dalla hyvästä saatavuudesta ei ollut samaa eikä eri mieltä 29% vastaajista 
ja sosiaalipalveluiden kohdalla luku oli vielä suurempi, 54,4%. Vanhus-
tenhoitopalveluiden saatavuutta piti hyvänä yhteensä 40%, mutta sosi-
aalipalveluiden kohdalla vain 12,4%. Väittämien kohdalla syntyi myös 
selkeä ero tyytyväisyydessä Raippaluodon ja muiden kylien välille, sillä 
Raippaluodossa oltiin terveys-, sosiaali- ja vanhustenhoitopalveluihin 
muita kyliä tyytyväisempiä.

Vastaajilta kysyttiin vielä lopuksi julkisesta liikenteestä ja jätehuollosta. 
Julkiseen liikenteeseen vastaajat eivät olleet tyytyväisiä, sillä sen hyvästä 
saatavuudesta eri mieltä oli 80,8% vastaajista. Jätehuoltoon sen sijaan 
oltiin keskimäärin tyytyväisiä. 82,1 oli väittämän kanssa samaa mieltä 
eikä yksikään vastaajista ei ollut täysin eri mieltä jätehuoltopalveluiden 
hyvästä saatavuudesta. Jätehuollon ja julkisenliikenteen väittämissä ei 
tullut merkittäviä eroja kylien välille. 

Likert-asteikon jälkeen vastaajilta kysyttiin mitä heille tai heidän per-
heelleen tärkeitä palveluita he toivoisivat lisättävän. Vastauksissa kes-
keisinä toiveina nousivat esille pankki-, terveys- ja julkisen liikenteen 
palvelut. Pankkipalveluista erityisesti käteisautomaattia toivottiin saaris-
toon sekä paikallisille asukkailla, että turisteille käytettäväksi. Vastausten 
perusteella pankkipalveluiden saatavuuteen vastaajat olivatkin erityisen 
tyytymättömiä. Terveyspalveluilta toivottiin laajempia aukioloaikoja 
ja palvelutarjonnan lisäämistä siten, että kaikenikäiset voisivat niitä 
käyttää. Nykyisin terveyspalvelut keskittyvät nuorille ja vanhuksille, ja 
työikäisten on käytävä mantereen puolella. Palvelut myös keskittyvät 
Raippaluotoon, joka selittää kylän asukkaiden positiivisempaa suhtautu-
mista niiden saatavuuteen, kun verrokkeina ovat muiden kylien vastauk-
set. Julkiseen liikenteeseen toivottiin kokonaisvaltaista parannusta, sillä 
nykyisellään sen käyttö on vaikeaa ja esimerkiksi mahdollisten bussien 
aikatauluista on hankala löytää tietoa. 

Vastaajilta kysyttiin palveluiden saatavuuden lisäksi niiden saavutet-
tavuuden riittävyydestä saaristonasukkaan näkökulmasta. Saavutetta-
vuutta tiedusteltiin peruspalveluiden osalta, joihin laskettiin mukaan 
päivittäistavarakauppa, peruskoulun ala-aste, päiväkoti, terveyspalvelut, 
vanhustenhoitopalvelut ja sosiaalipalvelut. Päivittäistavarakaupan hyväs-
tä saavutettavuudesta samaa mieltä oli 69,9% ja Raippaluodon vastaajat 
olivat keskimääräistä tyytyväisempiä kaupan saavutettavuuteen. Se on 
ymmärrettävää, sillä Raippaluodon kylästä löytyy saaren isoin kauppa. 
Peruskoulun ala-asteen saavutettavuus oli vastaajien mielestä hyvällä 
tasolla 67,4% ollessa samaa mieltä ja 25% ollessa eri mieltä. Myös päi-
väkodin saavutettavuutta pidettiin keskimäärin hyvänä, sillä väittämän 
kanssa samaa mieltä oli 62,7% ja eri mieltä 25,2%. Björkössä asuvat 
vastaajat pitivät ala-asteen ja päiväkodin saavutettavuutta keskimääräistä 
huonompana muihin kyliin verrattuna ja vastaavasti Raippaluodossa 
palvelujen saavutettavuuteen oltiin muita kyliä tyytyväisempiä. 

Saaristossa terveyspalveluiden saavutettavuuteen ei sen sijaan oltu tyytyväi-
siä ja 71,3% vastaajista oli eri mieltä terveyspalveluiden saavutettavuuden 
riittävyydestä. Eroja kylien välille syntyi samalla tavoin kuin terveyspalve-
luiden saatavuuden kohdalla, eli Raippaluodossa oltiin jälleen keskimää-
räistä tyytyväisempiä. Myös vanhustenhoitopalveluiden ja sosiaalipalvelui-
den kohdalla vastaukset olivat hyvin samankaltaisia kuin saatavuudenkin 
kohdalla. Osa vastaajista ei kyennyt muodostamaan selkeää mielipidettä 
suuntaan tai toiseen ja ei samaa eikä eri mieltä vaihtoehdon valitsi lopulta 
30,7% vanhustenhoitopalveluiden kohdalla ja 38,1% sosiaalipalveluiden 
kohdalla. Vanhustenhoitopalveluiden riittävästä saavutettavuudesta samaa 
mieltä oli 36,1% ja eri mieltä 39,9% vastanneista. Sosiaalipalveluiden saa-
vutettavuuteen oltiin vanhustenhoitopalveluita tyytymättömämpiä, sillä 
vain 13,3% vastaajista oli riittävästä saavutettavuudesta samaa mieltä. Van-
hustenhoito- ja sosiaalipalveluiden saavutettavuuteen tyytyväisimpiä olivat 
Raippaluotolaiset, mutta muiden kylien kesken ei ollut merkittäviä eroja.
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Vastaajilta kysyttiin vielä erityisiä alueellisia kehittämistarpeita ja 
-haasteita. Keskeisenä teemana nousi esille nykyisistä päiväkoti- ja 
koulupalveluista kiinni pitäminen koko saaristossa. Vastaajat pelkäsivät 
selvästi nykyisten palveluiden puolesta, jotka eivät ole kyselyn perusteella 
tälläkään hetkellä kaikilta osin toivotulla tasolla. Jos nykyiset palvelut 
eivät pysy vähenee niiden saavutettavuus saaristossa selvästi ja entistä 
enemmän joudutaan käyttämään mantereen palveluita, joka vaatii heik-
kojen julkisen liikenteen yhteyksien takia oman auton käyttöä. Siksi 
myös julkiseen liikenteeseen panostaminen nähtiin keskeiseksi kehitys-
kohdaksi saaristossa. Heikot kulkuyhteyden koskevat erityisesti nuoria 
ja vanhuksia, joilla ei ole välttämättä mahdollisuutta auton käyttöön. 
Valitettavasti kysely ei tavoittanut kumpaakaan ryhmää riittävällä tasolla. 
Vastaajat eivät nostaneet mitään aluetta erityiseksi kehityskohteeksi, vaan 
ongelmien nähtiin koskettavan pääsääntöisesti koko saaristoa.  

Vetovoima

Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin heidän näkemyksiään saariston veto-
voimatekijöistä likertin-asteikolla. Kokonaisuudessaan vastaajien mieles-
tä saaristossa oli monipuolisesti erilaisia vetovoimatekijöitä.  Vastaavasti 
ainoastaan kahden vetovoimatekijävaihtoehdon kohdalla vastaajat olivat 
voimakkaasti eri mieltä. Selkeimpinä vetovoimatekijöinä nähtiin ympä-
ristöön liittyvät seikat kuten luonnonläheisyys, lapsille sopiva kasvuym-
päristö, meri ja sijainti maailmanperintöalueella. Luonnonläheisestä ym-
päristöstä vetovoimatekijänä samaa mieltä oli 98,3% vastaajista, lapsille 
sopivan kasvuympäristön kohdalla 96,5% ja merellisestä ympäristöstä 
94,3%. Saariston kylien välillä ei näiden väittämien kohdalla tullut esille 
merkittäviä eroja. 

Maailmanperintöalueen roolista vetovoimatekijänä samaa mieltä oli 
73,3% vastaajista. Maailmanperintöalueeseen liittyy saaristossa myös 
keskeisesti turismi, mutta turismia ei koettu yhtä selkeästi vetovoima-
tekijäksi kuin maailmanperintöstatusta ja samaa mieltä turismista oli 
57,9%. Turismista ja maailmanperintöalueesta oli nähtävästi vaikeahko 
muodostaa selvää mielipidettä, sillä turismin kohdalla 21% vastasi ei 
samaa eikä eri mieltä ja maailmanperintöväittämän kohdalla luku oli 
16,3%. Norra Vallgrundin asukkaat olivat sekä maailmanperintöalueen, 
että turismin merkityksestä vetovoimatekijänä keskimäärin muita ky-
liä enemmän eri mieltä, kun taas Björköbyssä ja Södra Vallgrundissa 

erityisesti turismia pidettiin vetovoimanatekijänä. Eroavaisuuksia voi 
selittää, se ettei Norra Vallgrundin alueella sijaitse keskeisiä maailman-
perintöalueen nähtävyyksiä ja myös tärkeimmät turistikohteet sijaitsevat 
muualla saaristossa, joten alueen asukkaiden kannalta näiden seikkojen 
vetovoimaisuus ei ole välttämättä yhtä voimakkaasta läsnä kuin muissa 
kylissä. 

Ympäristön nähdyn vetovoimaisuuden perusteella ei ole ihme, että 
myös hyvät harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet, sekä tarkemmin hyvät 
pyöräily- ja jalankulkumahdollisuudet, nousivat vastauksista esille veto-
voimatekijöinä. Olivathan lenkkeily/kävely, pyöräily ja yleinen hyötylii-
kunta saaristolaisten keskuudessa myös suosittuja harrastuksia. Hyviä 
harrastus- ja ulkoilumahdollisuuksia vetovoimatekijöinä piti 91,6% 
vastaajista ja pyöräily- ja jalankulkumahdollisuuksia 77,3%. Hyvät 
harrastus-, ulkoilu-, pyöräily- ja kävelymahdollisuudet nähtiin kaikissa 
saariston kylissä vetovoimatekijöinä, eikä kylien välille siten muodos-
tunut eroja. Harvaan asutetussa saaristossa mahdollisuus yksityisyyteen 
nähtiin myös positiivisena vetovoimatekijänä, mutta samoin vetovoima-
tekijäksi nähtiin myös yhteisöllisyys. Yksityisyydestä vetovoimatekijänä 
samaa mieltä oli vastaajista 87,3% ja yhteisöllisyydestä samaa mieltä oli 
80,9%. Vastaajien mukaan saaristossa on mahdollista nauttia yksityisyy-
destä ja omasta rauhasta, mutta niin halutessaan juttuseuraa tai apua on 
saatavilla tutuilta kyläläisiltä tai muilta saaristossa asuvilta. Kuten kaksi 
vastaajista kuvaili asiaa: 

”… folk som värderar frihet och oberoende mycket högt men som ändå 
är beredda att hjälpa varandra när det verkligen behövs” 

”Att själv kunna bestämma om man aktivt vill delta i social allmännytti-
ga föreningar eller enbart njuta av den stillhet skärgården ger individen”

Samoin kuin harrastusmahdollisuudet, myös yksityisyys ja yhteisöllisyys 
nähtiin kaikissa saariston kylissä vetovoimatekijänä, eikä siten väittämien 
kohdalla muodostunut alueellisia eroja vastauksissa.

Seuraavaksi vastaajilta selvitettiin sijainnin roolia vetovoimatekijänä. Si-
jaintia hyvien liikenneyhteyksien varrella ei nähty vahvana vetovoimate-
kijänä. Vastaajista 40,4% oli väittämästä samaa mieltä, mutta enemmistö 
eli 51,2% oli väittämästä eri mieltä. Sen sijaan saariston sijainti työ-/
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Kuva 3: Palveluiden saavutettavuuden kokemukset
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opiskelupaikan suhteen nähtiin vetovoimatekijänä, sillä 63% oli väittä-
mästä samaa mieltä. Björköbyssä sijaintiin liittyvistä väittämistä oltiin 
enemmän eri mieltä muihin kyliin verrattuna, joka on ymmärrettävää 
kylän sijaitessa saariston pohjoisosassa kaukana Raippaluodon sillasta 
ja siten mantereesta. Kylästä riippumatta vastaajat olivat eri mieltä hy-
vistä työllistymismahdollisuuksista vetovoimatekijänä ja vain 15% oli 
väittämän kanssa samaa mieltä. Työllistymismahdollisuuksien kohdalla 
valittiin myös useasta ei samaa eikä eri mieltä vaihtoehto (28,8%). 

Sekä hyvien palveluiden, että alhaisten asumiskustannusten kohdalla 
vastaajat jakautuivat tasaisesti samaa mieltä ja eri mieltä oleviin. Hyvistä 
palveluista vetovoimatekijöinä samaa mieltä oli 50,7% ja vastaavasti eri 
mieltä väittämän kanssa oli 41,4%. Alhaiset asumiskustannukset olivat 
vastaavien mielestä palveluita parempi vetovoimatekijä. Samaa mieltä 
asumiskustannuksista vetovoimatekijänä oli 52,6% vastaajista ja eri 
mieltä väittämän kanssa oli 32,5%. Raippaluodon ja Södra Vallgrundin 
kylissä oltiin alhaisista asumiskustannuksista keskimääräistä enemmän 
eri mieltä. Norra Vallgrundin ja Björköbyn asukkaat taas suhtautuivat 
muita kyliä negatiivisemmin palveluihin vetovoimatekijöinä, kun taas 
Raippaluodon asukkaat pitivät niitä keskimääräistä todennäköisempinä 
vetovoimatekijöinä.

Rakennettu ympäristö

Rakennetusta ympäristöstä vastaajilta kysyttiin ensimmäisenä rakenta-
misen liiallisesti tiiviydestä tai väljyydestä. Suurin osa vastaajista, 73,2%, 
oli sitä mieltä, että ympäristö oli rakennettu sopivan tiiviisti. Toiseksi 
suosituin vastausvaihtoehto, ympäristö on rakennettu liian väljästi, sai 
vastaajista puolelleen 14,3%.

Seuraavaksi vastaajille esitettiin väittämiä saariston kylistä. Ensimmäi-
senä vastaajilta tiedusteltiin rakennusten kuntoa. 74,7% vastaajista piti 
asuinrakennusten kuntoa hyvänä ja vanhoja rakennuksia toivoi säilytet-
tävän 69,2% vastaajista. Vastaajat toivoivat myös lisää uudisrakentamista 
taajamiin ja väittämän kanssa samaa mieltä vastanneista oli 81%, kun eri 
mieltä oli vain 9,7%. 

Voimakkaammin mielipiteitä jakavat väittämät koskivat maailmanperin-
töaluetta, loma-asuntoja ja rakennetun ympäristön kunnossapitoa. Maa-
ilmanperintöalueen huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa 
oli 53,5% mielestä tärkeää, kun taas 35% oli eri mieltä. Loma-asuntojen 
huomioiminen oli tärkeää 53,3% mielestä ja 28% oli eri mieltä väittä-
män kanssa. Loma-asuntojen kohdalla ei samaa eikä eri mieltä vastasi 
lähes joka viides vastaajista. Rakennetun ympäristön kunnossapidosta 
vastaajat olivat vahvemmin eri mieltä. Väittämän kohdalla 33,8% oli yl-
läpidon riittävyydestä samaa mieltä ja 52,2% eri mieltä. Teiden kunnossa 
pidon parantaminen erityisesti talvella nousi vastauksista voimakkaasti 
esille. Myös urheilukenttien epätasapuoliseen kunnossapitoon toivottiin 
parannusta. Saaristolaisilla oli vuokra-asuntojen riittämättömyydestä 
selkeä yhtenäinen mielipide, sillä vain 7,2% mielestä niitä oli riittävästi 
tarjolla ja vastaavasti 78,5%:n mielestä niitä ei ollut riittävästi. Kylien 
välille ei tullut merkittäviä eroja ylläolevien väittämien osalta.

Vastaajilta kysyttiin vielä osion lopuksi vapaassa sanassa onko saariston 
asema maailmanperintökohteena tai lisääntynyt matkailu vaikuttanut 
heidän elinympäristöönsä. Suurimmalle osalle vastaajista kummallakaan 
tekijällä ei ollut ollut merkittävää vaikutusta heidän elinympäristöönsä. 
Merkittävin koettu muutos oli liikennemäärien kasvu erityisesti kesä-
aikaan. Liikennemäärien ja sitä kautta turistien lisääntyminen koettiin 
lähinnä positiivisena muutoksena, mutta huolta vastaajissa herätti myös 
lisääntyneen liikenteen vaikutus liikenneturvallisuuden. Useissa vasta-
uksissa toivottiin kevyenliikenteenväylien kehittämistä. Negatiivisena 
asiana nähtiin turistien huonot käytöstavat niin yleisesti kuin liiken-
teessäkin. Turistien roskaaminen, vaarallisiin paikkoihin pysähtyminen 

ja yksityisalueelle pysäköiminen tuotiin esille monen vastaajan toimesta.

Aistiympäristö
Aistiympäristö osiossa vastaajilta kysyttiin heidän mielipiteitään kylien 
viihtyisyydestä. Vastaajista peräti 97,8% oli sitä mieltä, että kylät ovat 
viihtyisiä paikkoja kesäisin ja talviaikaankin 86,5% piti kyliä viihtyisinä. 
Merellisyyttä ei nähty yhtä vahvasti osana taajamia, mutta väittämän 
kanssa oli yhtä mieltä kuitenkin 64,2% vastaajista, kun eri mieltä oli 
28,7%. Kylissä oli vastaajien mielestä riittävästi hoidettuja viheralueita ja 
puustoa, sillä vastaajista vain 18,7%:n mielestä hoidettuja alueita oli liian 
vähän. Kylien katunäkymiä piti viihtyisinä 59% vastaajista, 26,1% oli 
asiasta eri mieltä ja 14,9% ei ollut samaa eikä eri mieltä väittämän kanssa. 
Liikenteen melun koki häiritseväksi 27,3% vastaajista ja 62,6%:a melu 
ei häirinnyt. Ainoastaan meluun liittyvässä väittämässä oli kylien kesken 
selkeitä eroja. Raippaluotolaiset pitivät liikenteestä syntyvää melua kes-
kimäärin muita kyliä häiritsevämpänä. Vastaavasti Södra Vallgrundissa 
liikenteen melun koettiin häiritsevän kaikista kylistä vähiten. 

Turvallisuudesta vastaajat olivat keskimäärin samaa mieltä. Kaikki vas-
tanneet luokittelivat saariston kylät joko erittäin turvallisiksi (48,9%), 
melko turvallisiksi (34,2%) tai turvallisiksi (13%). Vaihtoehtoja en 
kovin turvallisiksi, en lainkaan turvallisiksi tai en osaa sanoa ei valinnut 
kukaan vastaajista. Saariston kylät erittäin maaseutumaisiksi tai melko 
maaseutumaisiksi koki 36,4% vastaajista eli yhteensä 72,8%. Maaseutu-
maisiksi koki 18,6%, ei erityisen maaseutumaisiksi 3% ja väittämään ei 
osannut sanoa 1,3% vastaajista. Raippaluodossa asuvat vastaajat pitivät 
ympäristöä keskimääräistä vähemmän maaseutumaisema kuin mitä vas-
taajat muista kylistä.  

Sosiaalinen ympäristö
Sosiaalisen ympäristön osiossa kartoitettiin vastaajien mielipiteitä yhtei-
söllisyyteen liittyvistä väittämistä. Ensimmäisenä heiltä kysyttiin talkoi-
siin osallistumisesta. 73,5% vastaajista kertoi osallistuvansa keskimäärin 
vähintään kerran vuodessa talkoisiin.  Ei siten ole yllättävää, että 85% 
vastaajista oli myös halukkaita osallistumaan lähiympäristönsä kehittä-
miseen. Saaristolaisten keskuudessa vallitseva vahva yhteisöllisyys tulee 
ilmi myös muiden väittämien kohdalla. Usein tuttaviensa luona kylässä 
käymisestä samaa mieltä oli 76,4% vastaajista ja lähimmät naapurinsa 
tunsi mielestään hyvin 82,6%. Myös yhteisistä harrastuksista muiden 
ihmisten kanssa kertoi nauttivansa 75,6% vastaajista. Vastaajien mukaan 
kylissä on hyvät julkiset tilat, joissa voi tavata muiden saaristolaisten 
kanssa. 72,1% vastaajista on samaa mieltä väittämän: ”kylissä on selkeitä 
tiloja tai rakennuksia, joissa ihmiset mielellään kokoontuvat”, kanssa. 

Erilaisista kulttuureista ja niiden ympäristöä rikastuttavasti vaikutuksesta 
kysyttäessä vastaukset jakautuvat tasaisemmin. 58,5% vastaajista oli 
samaa mieltä niiden rikastuttavasta vaikutuksesta ja 25,6% eri mieltä. 
Väittämässä oli myös keskimääräistä enemmän ei samaa eikä eri mieltä 
vastauksia (16%). Edellisessä osiossa esille tullut vahva turvallisuuden 
tunne saa tukea myös tässä osiossa. 79,1% vastaajista on samaa mieltä 
siitä, että lähiympäristössä säilytetty omaisuus on turvassa. Raippaluo-
tolaisten vastaukset erosivat turvallisuuden osalta muista kylistä, sillä 
siellä suurempi osa vastaajista oli asiasta eri mieltä, eli koki omaisuutensa 
vähemmän turvatuksi. 

Sosiaalisenympäristön osiossa kysyttiin myös avoimin kysymyksin 
vastaajien mielipiteitä saaristolaisesta identiteetistä, saaristolaisia yhdis-
tävistä tekijöistä sekä heidän mielestään ”saaristolaisimmista” asioista. 
Saaristolaisen identiteetin osiksi koettiin monet ympäristöstä kumpuavat 
tekijät. Hiljaisuus, luonnon läheisyys, rauhallisuus, meri ja veneily olivat 
ihmisten vastauksissa usein toistuvia teemoja. Perinteisyys erityisesti 
rakennuksen ja ympäristön ulkonäön kannalta kuului myös monien 
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mielestä osaksi saaristolaista identiteettiä. Perinteisyys oli myös osa 
väestöä yhdistäviä tapahtumia, joista osat pohjautuvat monien vuosi-
satojen takaisiin tapoihin, kuten esimerkiksi Björköbyssä järjestettävä 
postisoutu. Vaikka vastauksista nousi esille edellä mainittujen tyyppisiä, 
saaristolaisille yhteisiä asioita, olivat vastaajien mielestä myös kylien 
omat identiteetit keskeinen osa ihmisten identiteettejä. Toisaalta osa 
vastaajista myös näki, että saaristolaisidentiteetti on kuihtumassa pois 
esimerkiksi ammattikalastuksen näivettymisen ja sillan tulon takia. Voi 
olla, että myös saaristolaisten identiteetti on pirstaloitumassa elämän-
menon muutoksen myötä. Tästä huolimatta kyselyaineiston perusteella 
on löydettävissä useita, ainakin vastaajia, yhdistäviä asioita, jotka ovat 
toistuneet useissa kyselyn vaiheissa. Esimerkiksi vahva yhteisöllisyys on 
selkeästi läsnä vastaajien jokapäiväisessä arjessa ja siten osa saaristolaista 
identiteettiä. Vastaajat toivat esille saaristolaisuuteen sisäänrakennetun 
vapauden, jonka turvin halutaan kehittää saaristoa omalla tavalla. Yksi 
vastaajista kuvaili saaristolaisuutta seuraavasti: ”Frihet att leva, bo och 
bygga utan begränsningar från myndigheter”. Monilla muillakin vas-
taajilla oli vahva ajatus siitä, että saaristossa toimitaan saariston keinon 
ja saariston ehdoin, koska siten ollaan totuttu pärjäämään aikaisemmin 
historiassa. 

Saariston asukkaita yhdistävinä tekijöinä vastaajat kokivat erityisesti 
kylien ja saariston yhteiset tapahtumat. Talkoot, teatteri ja perinneta-
pahtumat olivat vastaajien mielestä hyviä paikkoja tavata muita ihmisiä. 
Samoin erilaiset harrastukset kuten metsästys ja kalastus tulivat monissa 
vastauksissa esille. Metsästysseurat ovat vahvasti mukana erilaisessa 
toiminnassa myös metsästyksen ulkopuolella. Saaristossa on myös suuri 
määrä erilaisia, sekä koko saariston kattavia yhdistyksiä, kuten urhei-
luseura, että paikallisia kylissä toimivia yhdistyksiä. Vastaajien mukaan 
saaristossa huolehtiminen muista yhteisön jäsenistä kuuluu asiaan ja se 
samalla myös yhdistää ihmisiä. Toisaalta myös kylien välisistä eroista 
puhuttiin tässäkin osiossa, sillä jokaisessa kylässä on erilaisia kylän omia 
ja erityisesti kyläläisille järjestettäviä tapahtumia, kuten soppapäiviä. 

Saaristolaisimmaksi asiaksi nostettiin paljon erilaisia tekijöitä. Suuri osa 
liittyi mereen, sen läheisyyteen tai sen hyödyntämiseen joko elinkeinona 
tai vapaa-ajalla. Vaikka kalastus elinkeinona on vähentynyt huomat-
tavasti huippuvuosistaan, piti moni vastaaja silti ammattikalastusta 
saaristolaisimpana asiana. Myös muita perinteisiä elinkeinoja, kuten 
hylkeenpyynti, tuotiin esille. Luonto ja ympäristöstä nauttiminen kelillä 
kuin kelillä koettiin myös keskeiseksi saaristolaiseksi asiaksi. 

Kuten yksi vastaajista kertoi: ”Typiskt är också att fler människor är i 
farten längs vägarna och i hamnen när det stormar på hösten än när det 
är vackert väder på sommaren, speciellt de som är födda i byarna”.

Toisista huolehtiminen ja yhteisten asioiden eteen ponnistelu olivat 
myös vastaajien mielestä ”saaristolaisimpia asioita” mitä heille tuli 
mieleen. Yhteisöllisyys ja jokin selittämätön yhteenkuuluvuuden tunne 
kuvastui useiden vastaajien kirjoituksista. Vastaajat kertoivat miten 
saaristolaisuuteen kuuluu omillaan pärjääminen ja asioiden tekeminen 
oman mielen mukaisesti ulkopuolisten mielipidettä kysymättä.

Karttakysymykset

Kyselyssä käytettiin tiedonkeruuseen myös karttakysymyksiä koskien 
osaa aihealueista eli toimintaympäristöä, rakennettua ympäristöä sekä 
aistiympäristö. Yhteensä karttakysymyksiä oli kymmenen kappaletta, ja 
niissä kysyttiin koulu- tai työmatkasta, harrastusreiteistä, vapaa-ajankoh-
teista, hyvistä täydennysrakennuskohteista, suojeltavista rakennuksista, 
kohteista tai alueista, kauniista ja rumista paikoista sekä. Koulu- ja työ-
matkat suuntautuivat oletetusti suurimmaksi osaksi Raippaluodonsillan 
kautta mantereen puolelle, joko Mustasaareen tai Vaasaan. Saariston ties-
tö muodostuu kahdesta päätiestä, jotka johtavat saaren itä- ja länsipuo-

lelle, joten matkat kulkevat pääasiassa niitä pitkin. Södra Vallgrundin. 
Norra Vallgrundin ja Raippaluodon välistä tietä käytetään vastausten 
perusteella paljon (Kuva 4).  

Harrastusreitit puolestaan sijoittuivat saariston alueelle ja seurailivat 
paljolti kylien lähellä olevia tieverkkoja. Yllättävää oli vesistöihin mer-
kittyjen reittien vähäisyys, mutta toisaalta vesillä liikuttaessa ei välttä-
mättä käytetä selkeitä karttaan merkittävissä olevia reittejä. Vastausten 
perusteella tärkeinä vapaa-ajankohteina ovat kylien läheisyydessä olevat 
satamat ja uimarannat (Kuva 5). Jokaisella kylällä on selkeästi oma 
satama ja/tai uimaranta, jota kyläläiset käyttävät vapaa-ajanviettopaikka-
naan. Vapaa-ajankohteiksi merkittiin myös kalastuspaikkoja, laavuja ja 
urheilukenttiä. Paljolti vapaa-ajankohteet liittyivät ulkoiluun ja ulkona 
liikkumiseen, eikä sisätiloja merkitty juurikaan. 

Täydennysrakennuskohteita merkittiin erityisesti Södra Vallgrundin 
osuuskaupan eteläpuolella tien molemmin puolin, Raippaluodon 
kylään, sekä kylän ja Raippaluodon sillan väliselle alueelle tien mo-
lemmin puolin. Suojeltavista paikoista nousivat esille erityisesti Södra 
Vallgrundin nuoriseurantalo ja osuuskaupan alue, Norra Vallgrundin 
urheilukenttä sekä koulu, Raippaluodon kirkko sekä Svedjehamnin 
alue. Kauniita paikkoja vastaajat löysivät saaristosta paljon. Erityisiä 
alueita olivat Raippaluodon kylä ja satama, Söderuddenin alue Södrä 
Vallgrundissa, Fjärdsgrundin alue Raippaluodon ja Björköbyn välisellä 
tiellä, Svedjehamn sekä Klobbskat. Merkityt alueet ja pisteet löytyvät 
kuvasta 6. Rumia alueita vastaajat merkitsivät huomattavasti vähemmän 
kuin kauniita alueita. Rumana alueena nousi erityisesti esille Raippaluo-
dontien ja Kyläsatamantien risteyksessä oleva alue, jossa tällä hetkellä 
on huonokuntoinen vanha rakennus. Rumaksi alueeksi merkittiin myös 
Vallgrundintien varrella sijaitseva pieni teollisuusalue. 

Yhteenveto

Asukaskyselyyn saatiin saariston väkimäärään suhteutettuna todella run-
saasti vastauksia. Verrattuna Mustasaaren koko kunnan ikäjakaumaan 
huomataan kuitenkin, ettei kyselyllä saatu tavoitettua kaikkia ikäryhmiä 
tasapuolisesti. Suurin osa vastaajista oli työssäkäyvät nuoria aikuisia, 
joten vanhojen ja erityisesti nuorten ikäpolvien, sekä työttömien äänet 
jäivät kuulumattomiin. Suurin osa vastaajista oli ruotsinkielisiä. Kyse-
lyn tuloksia ei voida näiden tekijöiden takia yleistää kaikkiin saariston 
asukkaisiin.

Toimintaympäristöön liittyvistä vastauksista nousi esille erityisesti 
vastaajien runsas ulkoilu. Koska monet harrastivat liikuntaa ulkona, 
toivottiin erityisesti ulkoilureittien laatuun sekä määrään parannuksia. 
Paremmat mahdollisuudet ulkona harrastamiseen ja muuhun ulkoi-
luun on saariston kannalta tärkeää, sillä se tuntuu olevan niin tiukasti 
saaristolaiseen identiteettiin ja elämäntyyliin liitettävä asia. Suuri osa 
matkoista tehdään omalla autolla suurista välimatkoista ja heikosta 
julkisen liikenteen palvelutarjonnasta johtuen. Keskimääräistä 30km 
työmatkaa ei voida kuvitella taitettavan kevyenliikenteen keinoin, vaan 
ratkaisut henkilöautoilun vähentämiseen on löydettävä muilla keinoin. 
Vaikka palvelut saaristossa ovat kyselyn mukaan kohtuullisella tasolla oli 
peruspalveluiden, kuten terveys-, sosiaali- ja vanhustenhoitopalveluiden, 
saatavuudessa ja saavutettavuudessa vastaajien mukaan parannettavaa. 
Kyselyssä asukkaat toistuvasti kertoivat julkisen liikenteen heikosta ti-
lasta ja toivoivat siihen parannusta. Jos palveluita ei pystytä tuottamaan 
saaristossa on saariston asukkailla oltava keinot päästä niiden pariin, 
eikä ole nykyaikaisen ekologisen ajattelutavan ja ekologisten pyrkimys-
ten mukaista, jos ainoana keinona on oma henkilöauto. Saaristoon on 
vaikeaa kehittää nykyisellä teknologialla kannattavia julkisen liikenteen 
palveluita, mutta tulevaisuudessa kuljettamattomat ajoneuvot voivat olla 
yksi mahdollinen ratkaisu.
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Saaristossa on vastaajien mukaan paljon vetovoimatekijöitä, joita voitai-
siin hyödyntää myös aikaisempaa enemmän houkuttelemaan saaristoon 
väestöä ja siten vahvistamaan siellä tuetettujen palveluiden kannatta-
vuutta. Erityisesti luonto ja ympäristö nähtiin vahvoina vetovoimateki-
jöinä. Vastausten perusteella saaristo vaikuttaisi oivalta paikalta liikkumi-
sesta ja ulkoilusta tykkäävälle lapsiperheelle, joka arvostaa omaa rauhaa, 
mutta samalla yhteisöllistä vahvuutta. Saaristo koetaan myös monella 
tavoin turvalliseksi paikaksi asua, joka on varmasti monen muuttajan 
mielessä asuinpaikkaa etsiessä.

Rakennetusta ympäristöstä pidetään vastaajien mukaan kohtuullisesti 
huolta ja asuinrakennukset ovat hyväkuntoisia. Saariston perinteikkäästä 
rakennuskannasta halutaan pitää kiinni myös tulevaisuudessa, mutta 
myös uudisrakentamista kaivattaisiin erityisesti tiettyihin kohteisiin 
kylissä. Maailmanperintöstatuksella ja turismilla oli yllättäen vähän vai-
kutusta asukkaiden elinympäristöön. Matkailua kehitettäessä on huoleh-
dittava, että myös vastaajien kertomiin negatiivisiin kokemuksiin roskaa-
misesta ja liikennekäyttäytymisestä pyrittäisiin kehittämään ratkaisuja.

Kuva (kartta) 4: Työ- ja koulumatka liikenne saaristossa
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Kuva (kartta) 5: Tärkeät vapaa-ajan kohteet ja harrastusreitit

Kyselyn perusteella saaristossa vallitsee yhteisöllisyys ja ainakin oman 
kylän asukkaisiin on usein läheiset siteet. Yhteisöllisyys vaikuttaa olevan 
osa historiallista jatkumoa, sillä saaristossa on jouduttu selviämään omin 
voimin ja tavallaan eristyksissä muusta maailmasta. Nykyisin saaristo 
ei ole enää yhtä eristyksistä mantereesta ja siten osa vanhoista saaristo-
laisuuteen liitetyistä ominaisuuksista on kadonnut, mutta silti kyselyn 
perusteella edelleen on olemassa paljon yhdistäviä piirteitä. Luonnon 
ja ympäristön vaaliminen, yhteiset harrastukset sekä monet yhdistykset, 
seurat ja tapahtumat kertovat omaa tarinaansa saariston nykytilasta. 

Vaikka saaristo ja saaristolaisuus ovatkin jatkuvassa muutoksessa löytyy 
saaristosta kyselyn perusteella edelleen paljon ihmisiä, jotka ovat kiin-
nostuneita ja motivoituneita kehittämään saaristoa eteenpäin, jotta se on 
myös tulevaisuudessa hyvä paikka asua ja olla. 
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Mustasaaren saariston 
asukaskysely 2018 

Tervetuloa kehittämään Mustasaaren saariston kyliä! 

Mustasaaren kunta tekee yhteistyötä Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan kuuluvan arkkitehtuurin 
yksikön kanssa syksyllä 2018 käynnistyvän Kuntasuunnittelun kurssin eli tuttavallisemmin ”Kuntiksen” 
merkeissä. Kurssin puitteissa ideoidaan Mustasaaren saariston kylien maankäyttöä ja tulevaisuutta 
vuorovaikutteisen suunnittelun keinoin. Laadimme strategisen maankäytön kehityskuvan, sekä 
kohdennamme suunnittelua myös yksittäisiin kehittämiskohteisiin. Kerro meille oma näkemyksesi kylien 
nykytilasta ja kehittämiskohteista! 

Kyselyssä kartoitetaan Mustasaaren saariston kylien vetovoimatekijöitä, toiminnallista ja rakennettua 
ympäristöä, sekä paikkoja ja reittejä. Kysely on jaettu neljään osaan ja kokonaisuudessaan niiden 
täyttämiseen menee noin 20 minuuttia. 

Käsittelemme tietoja anonyymisti ja luottamuksellisesti. 
 
 

Taustatiedot 
1. Henkilökohtaiset tiedot sekä koti- ja perhetausta 

a) Minkä ikäinen olette? ___________ 
b) Sukupuolenne? ___________ 
c) Montako henkeä talouteenne kuuluu teidät mukaan lukien? __________ 
d) Mitä teette päätoimisesti tällä hetkellä? Ympyröikää seuraavista:           

Opiskelija      Töissä      Työtön      Perhevapaalla      Eläkkeellä 
e) Missä kylässä asutte? Ympyröikää seuraavista:                

Raippaluoto      Björköby      Norra Vallgrund      Södra Vallgrund      Jossain muualla? _________ 
f) Asumismuotonne? Ympyröikää seuraavista: 

Omakotitalo     Paritalo     Rivitalo     Palvelutalo 
 
 
 
 

  

Liite
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Osa 1.Toimintaympäristö 
2. Liikkuminen 

a) Liikunta ja muut harrastukset (Mitä harrastatte?) Ympyröikää seuraavista: 

 Agility/Liikunta koiran kanssa  Frisbeegolf 
 Hiihtäminen   Jalkapallo 
 Jääkiekko/Luistelu  Kuntosali 
 Lenkkeily/Kävely  Lentopallo 
 Marjastus/Sienestys  Metsästys/Kalastus 

Purjehdus/Veneily  Pyöräily 
 Raviurheilu/Hevosliikunta  Ryhmäliikunta/jumpat yms. 
 Salibandy   Sulkapallo/Tennis 
 Tanssiminen/Voimistelu  Vesiliikunta 
 Yleinen hyötyliikunta  Muu, mitä? __________ 
 
b) Kuinka paljon seuraavat ympäristölliset tekijät rajoittavat tai edistävät liikkumistanne? Valitkaa kunkin 
kysymyksen kohdalla yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. 
 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 
1) Kulkuväylien kunto rajoittaa 

liikkumistani (Esim. liukkaat tai 
huonosti auratut liikenneväylät) 

     

2) Pimeys rajoittaa liikkumistani      
3) Kunnossapidettyjen/valaistujen 

ulkoilureittien puute rajoittaa 
liikkumistani 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4) Rakennettujen 
sisäliikuntapaikkojen puute 
rajoittaa liikkumistani 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
c) Kuinka pitkä on yhdensuuntainen työ- tai koulumatkanne? __________km 
 
d) Millä tavoin useimmiten kuljette työ- tai koulumatkanne? Ympyröikää seuraavista:                 
    Yksin omalla autolla     Kimppakyydillä     Pyörällä     Julkisella kulkuneuvolla     Kävellen       
    Muuten, miten__________ 
 
 
 
 
 
 
  

Osa 1: Palveluiden saatavuus 
 
3. Onko mielestänne seuraavien palveluiden saatavuus (esim. palvelun olemassaolo, aukiolo) hyvä saariston 
kylissä? Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. 
 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

a) Päivittäistavarakauppa      
b) Postipalvelut      
c) Pankkipalvelut      
d) Apteekkipalvelut      
e) Ravintolat, kahvilat      
f) Erikoisliikkeet      
g) Peruskoulun ala-aste      
h) Päiväkoti      
i) Kulttuuripalvelut (esim. 

kirjasto) 
     

j) Terveyspalvelut      
k) Vanhustenhoitopalvelut      
l) Sosiaalipalvelut      
m) Julkinen liikenne      
n) Jätehuolto      

 
 
4. Mitä itsellesi tai perheellesi tärkeitä palveluja toivoisitte lisättävän? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Osa 1.Toimintaympäristö 
2. Liikkuminen 

a) Liikunta ja muut harrastukset (Mitä harrastatte?) Ympyröikää seuraavista: 

 Agility/Liikunta koiran kanssa  Frisbeegolf 
 Hiihtäminen   Jalkapallo 
 Jääkiekko/Luistelu  Kuntosali 
 Lenkkeily/Kävely  Lentopallo 
 Marjastus/Sienestys  Metsästys/Kalastus 

Purjehdus/Veneily  Pyöräily 
 Raviurheilu/Hevosliikunta  Ryhmäliikunta/jumpat yms. 
 Salibandy   Sulkapallo/Tennis 
 Tanssiminen/Voimistelu  Vesiliikunta 
 Yleinen hyötyliikunta  Muu, mitä? __________ 
 
b) Kuinka paljon seuraavat ympäristölliset tekijät rajoittavat tai edistävät liikkumistanne? Valitkaa kunkin 
kysymyksen kohdalla yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. 
 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 
1) Kulkuväylien kunto rajoittaa 

liikkumistani (Esim. liukkaat tai 
huonosti auratut liikenneväylät) 

     

2) Pimeys rajoittaa liikkumistani      
3) Kunnossapidettyjen/valaistujen 

ulkoilureittien puute rajoittaa 
liikkumistani 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4) Rakennettujen 
sisäliikuntapaikkojen puute 
rajoittaa liikkumistani 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
c) Kuinka pitkä on yhdensuuntainen työ- tai koulumatkanne? __________km 
 
d) Millä tavoin useimmiten kuljette työ- tai koulumatkanne? Ympyröikää seuraavista:                 
    Yksin omalla autolla     Kimppakyydillä     Pyörällä     Julkisella kulkuneuvolla     Kävellen       
    Muuten, miten__________ 
 
 
 
 
 
 
  

Osa 1: Palveluiden saatavuus 
 
3. Onko mielestänne seuraavien palveluiden saatavuus (esim. palvelun olemassaolo, aukiolo) hyvä saariston 
kylissä? Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. 
 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

a) Päivittäistavarakauppa      
b) Postipalvelut      
c) Pankkipalvelut      
d) Apteekkipalvelut      
e) Ravintolat, kahvilat      
f) Erikoisliikkeet      
g) Peruskoulun ala-aste      
h) Päiväkoti      
i) Kulttuuripalvelut (esim. 

kirjasto) 
     

j) Terveyspalvelut      
k) Vanhustenhoitopalvelut      
l) Sosiaalipalvelut      
m) Julkinen liikenne      
n) Jätehuolto      

 
 
4. Mitä itsellesi tai perheellesi tärkeitä palveluja toivoisitte lisättävän? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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5. Onko mielestänne seuraavien peruspalveluiden saavutettavuus (esim. matkan pituus, julkisen liikenteen 
avulla palvelujen pariin pääseminen) riittävä saariston asukkaille? Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla yksi 
vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. 
 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

a) Päivittäistavarakauppa      
b) Peruskoulun ala-aste      
c) Päiväkoti      
d) Terveyspalvelut      
e) Vanhustenhoitopalvelut      
f) Sosiaalipalvelut      

 
 
6. Onko mielestänne jollain alueella erityisiä kehittämistarpeita tai -haasteita palveluiden osalta? Minkälaisia 
ja millä alueella? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Osa 1: Vetovoimatekijät 
 
7. Mitkä seuraavista tekijöistä ovat mielestänne vetovoimatekijöitä nykyisessä asuinpaikassanne? Valitkaa 
kunkin kysymyksen kohdalla yksi vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. 
 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

a) Hyvä sijainti suhteessa perheen 
työ-/opiskelupaikkaan 

     

b) Sijainti hyvien 
liikenneyhteyksien varrella 

     

c) Lapsille sopiva kasvuympäristö      
d) Hyvät harrastus- ja 

ulkoilumahdollisuudet 
     

e) Hyvät pyöräily- ja 
jalankulkumahdollisuudet 

     

f) Sijainti 
maailmanperintöalueella 

     

g) Luonnonläheinen ympäristö      
h) Merellinen ympäristö      
i) Alhaiset asumiskustannukset      
j) Hyvät 

työllistymismahdollisuudet 
     

k) Hyvät palvelut      
l) Yhteisöllisyys      
m) Yksityisyys      
n) Matkailu      
o) Joku muu, mikä? 

_________________ 
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Osa 2: Rakennettu ympäristö 
 
8. Mitä mieltä olette saariston kylien rakentamisen tiiviydestä? Ympyröikää yksi seuraavista: 
    Rakennettu liian tiiviisti     Rakennettu liian väljästi     Rakennettu sopivan tiiviisti     En osaa sanoa 
 
 
9. Arvioikaa seuraavia väittämiä Mustasaaren saariston kylistä. Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla yksi 
vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. 
 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

a) Asuinkeskuksien rakennukset 
ovat hyväkuntoisia 

     

b) Vanhoja rakennuksia tulee 
säilyttää 

     

c) Taajamaan tarvitaan lisää 
uudisrakentamista 

     

d) Maailmanperintöalueen 
huomioon ottaminen on 
oleellista rakennettua 
ympäristöä/maankäyttöä 
suunniteltaessa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

e) Vuokra-asuntoja on riittävästi 
tarjolla 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

f) Loma-asunnoille tulee varata 
tilaa kylistä sekä niiden 
lähiympäristöstä 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

g) Rakennettua ympäristöä 
ylläpidetään riittävästi ja sitä 
myös kehitetään vastaamaan 
tulevaisuuden tarpeita (esim. 
tiestö) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
10. Onko Mustasaaren saariston asema maailmanperintökohteena vaikuttanut asuinympäristöösi? Millä 
tavoin vaikutukset näkyvät? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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11. Onko matkailu saaristossa vaikuttanut asuinympäristöösi? Millä tavoin vaikutukset näkyvät? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Osa 3: Aistiympäristö 
 
Seuraavat kysymykset koskevat näkemyksiänne saariston kylien maisemasta. 
 
12. Arvioikaa seuraavia väittämiä saariston kylistä. Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla yksi 
vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. 
 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

a) Kylät ovat viihtyisiä ja 
miellyttäviä kesällä 

     

b) Kylät ovat viihtyisiä ja 
miellyttäviä talvella 

     

c) Merellisyys on näkyvä osa 
kylien taajamaa 

     

d) Kylissä on liian vähän hoidettuja 
viheralueita ja puustoa 

     

e) Kylissä on viihtyisiä 
katunäkymiä 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

f) Liikenteen melu ei häiritse 
kylissä 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
13. Kuinka turvallisiksi koette saariston kylät? Ympyröikää yksi seuraavista: 
       Erittäin turvallisiksi     Melko turvallisiksi     Turvallisiksi     En kovin turvallisiksi     En lainkaan turvallisiksi 
       En osaa sanoa      
 
 
14. Kuinka maaseutumaisiksi koette saariston kylät? Ympyröikää yksi seuraavista: 
       Erittäin maaseutumaisiksi     Melko maaseutumaisiksi     Maaseutumaisiksi     En kovin maaseutumaisiksi 
       En lainkaan maaseutumaisiksi     En osaa sanoa 
  



98

Osa 4: Sosiaalinen ympäristö 
 
15. Seuraavat kysymykset koskevat yhteisöllisyyttä. Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla yksi 
vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvastaa tuntemuksianne. 
 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

a) Osallistun talkoisiin vähintään 
kerran vuodessa 

     

b) Käyn usein tuttavien luona 
kylässä 

     

c) Nautin yhteisistä harrastuksista 
muiden ihmisten kanssa 

     

d) Tunnen lähimmät naapurini 
hyvin 

     

e) Haluan osallistua 
lähiympäristöni kehittämiseen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

f) Erilaiset kulttuurit rikastuttavat 
elinympäristöä 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

g) Asuntoni lähiympäristössä 
oleva omaisuuteni on turvassa  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

h) Kylissä on selkeitä julkisia tiloja 
tai rakennuksia, joissa ihmiset 
mielellään kokoontuvat 
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Osa 4: Sosiaalinen ympäristö 
 
15. Seuraavat kysymykset koskevat yhteisöllisyyttä. Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla yksi 
vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvastaa tuntemuksianne. 
 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei 
samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

a) Osallistun talkoisiin vähintään 
kerran vuodessa 

     

b) Käyn usein tuttavien luona 
kylässä 

     

c) Nautin yhteisistä harrastuksista 
muiden ihmisten kanssa 

     

d) Tunnen lähimmät naapurini 
hyvin 

     

e) Haluan osallistua 
lähiympäristöni kehittämiseen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

f) Erilaiset kulttuurit rikastuttavat 
elinympäristöä 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

g) Asuntoni lähiympäristössä 
oleva omaisuuteni on turvassa  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

h) Kylissä on selkeitä julkisia tiloja 
tai rakennuksia, joissa ihmiset 
mielellään kokoontuvat 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Osa 4: Paikallisidentiteetti 
 
Seuraavat kysymykset koskevat paikallisidentiteettiä. 
 
16. Miten kuvailisitte saariston paikallisidentiteettiä? Mitä saaristolaisuus mielestänne on? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
17. Minkälaisia yhdistäviä tekijöitä tai aktiviteetteja mielestänne saariston asukkailla on (esim. talkoot, 
tapahtumat)? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
18. Mikä on ”saaristolaisin” asia? Mihin saaristolaisuus kiteytyy? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Karttakysymykset 
 

Seuraavaksi on edellisiin teemoihin liittyviä karttakysymyksiä. Vastaamiseen käytettävät kartat löydät kyselyn 
lopusta. Karttoja on seuraavasti: 
-Tarkat kartat löytyvät Raippaluodon, Södra Vallgrundin, Norra Vallgrundin sekä Björköbyyn kylistä. 
-Suuremman mittakaavan kartat kylien ympäristöistä 
-Yksi suuri kartta, jossa näkyy koko Mustasaaren saaristo 
 
Vastaamiseen voit käyttää esimerkiksi lyijy- tai mustekynää ja tärkeintä on, että merkinnät olisivat 
mahdollisimman selkeitä. Merkintään liittyvät ohjeistukset on kirjoitettu punaisella jokaisen kysymyksen 
perään.  
 
 

Osa 1: Toimintaympäristö  
Piirrä käyttämäsi reitit kartalle: 

a) Työmatka, koulumatka (Merkintä: ”------”, kirjoita vielä reitin viereen koulu tai työ) 
b) Harrastusreitit (esim. lenkkeilyreitit, ladut, maastoreitit, polut) (Merkintä: ”-   -    - ”, kirjoita vielä 

reitin viereen millainen harrastusreitti kyseessä) 
c) Merkitse kartalle usein käyttämiäsi tai sinulle muuten tärkeitä vapaa-ajan kohteita (esim. laavu, 

uimaranta, leikkipuisto, hevostalli, tanssilava) (Merkintä: ”0”, kirjoita vielä merkinnän viereen 
millainen kohde kyseessä) 

 

Osa 2: Rakennettu ympäristö 
a) Merkitkää kartalle mielestänne hyviä täydennysrakennuksen kohteita. Tontti voi olla tyhjä, tai 

olemassa oleva rakennus voidaan korvata uudella rakennuksella. (Merkintä: ”X”, kirjoita vielä mitä 
toivot paikalle rakennettavan)  

b) Merkitkää kartalle tärkeitä rakennuksia ja kohteita, joiden suojelu tai ennallaan pitäminen on 
mielestänne tärkeää (Merkintä: ”^”, kirjoita vielä mikä kohde on kyseessä) 

c) Voitte piirtää kartalle myös alueen, jonka suojelu sekä ennallaan pitäminen on mielestänne tärkeää 
(Merkintä: ”-----”, nimeä vielä alue suojeltavaksi) 

 

Osa 3: Aistiympäristö 
a) Merkitse kartalle erityisen kauniita paikkoja tai rakennuksia saariston kylissä (Merkintä: ”😊😊”, kirjoita 

vielä mikä paikka on kyseessä) 
b) Halutessasi voit myös merkitä kartalle erityisen kauniita alueita saariston kylissä (Merkintä: ”-----”, 

nimeä vielä alue kauniiksi) 
c) Merkitse kartalle erityisen rumia paikkoja tai rakennuksia saariston kylissä (Merkintä: ”☹”, kirjoita 

vielä mikä paikka on kyseessä) 
d) Halutessasi voit myös merkitä kartalle erityisen rumia alueita saariston kylissä (Merkintä: ”-----”, 

nimeä vielä alue rumaksi) 
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Karttakysymykset 
 

Seuraavaksi on edellisiin teemoihin liittyviä karttakysymyksiä. Vastaamiseen käytettävät kartat löydät kyselyn 
lopusta. Karttoja on seuraavasti: 
-Tarkat kartat löytyvät Raippaluodon, Södra Vallgrundin, Norra Vallgrundin sekä Björköbyyn kylistä. 
-Suuremman mittakaavan kartat kylien ympäristöistä 
-Yksi suuri kartta, jossa näkyy koko Mustasaaren saaristo 
 
Vastaamiseen voit käyttää esimerkiksi lyijy- tai mustekynää ja tärkeintä on, että merkinnät olisivat 
mahdollisimman selkeitä. Merkintään liittyvät ohjeistukset on kirjoitettu punaisella jokaisen kysymyksen 
perään.  
 
 

Osa 1: Toimintaympäristö  
Piirrä käyttämäsi reitit kartalle: 

a) Työmatka, koulumatka (Merkintä: ”------”, kirjoita vielä reitin viereen koulu tai työ) 
b) Harrastusreitit (esim. lenkkeilyreitit, ladut, maastoreitit, polut) (Merkintä: ”-   -    - ”, kirjoita vielä 

reitin viereen millainen harrastusreitti kyseessä) 
c) Merkitse kartalle usein käyttämiäsi tai sinulle muuten tärkeitä vapaa-ajan kohteita (esim. laavu, 

uimaranta, leikkipuisto, hevostalli, tanssilava) (Merkintä: ”0”, kirjoita vielä merkinnän viereen 
millainen kohde kyseessä) 

 

Osa 2: Rakennettu ympäristö 
a) Merkitkää kartalle mielestänne hyviä täydennysrakennuksen kohteita. Tontti voi olla tyhjä, tai 

olemassa oleva rakennus voidaan korvata uudella rakennuksella. (Merkintä: ”X”, kirjoita vielä mitä 
toivot paikalle rakennettavan)  

b) Merkitkää kartalle tärkeitä rakennuksia ja kohteita, joiden suojelu tai ennallaan pitäminen on 
mielestänne tärkeää (Merkintä: ”^”, kirjoita vielä mikä kohde on kyseessä) 

c) Voitte piirtää kartalle myös alueen, jonka suojelu sekä ennallaan pitäminen on mielestänne tärkeää 
(Merkintä: ”-----”, nimeä vielä alue suojeltavaksi) 

 

Osa 3: Aistiympäristö 
a) Merkitse kartalle erityisen kauniita paikkoja tai rakennuksia saariston kylissä (Merkintä: ”😊😊”, kirjoita 

vielä mikä paikka on kyseessä) 
b) Halutessasi voit myös merkitä kartalle erityisen kauniita alueita saariston kylissä (Merkintä: ”-----”, 

nimeä vielä alue kauniiksi) 
c) Merkitse kartalle erityisen rumia paikkoja tai rakennuksia saariston kylissä (Merkintä: ”☹”, kirjoita 

vielä mikä paikka on kyseessä) 
d) Halutessasi voit myös merkitä kartalle erityisen rumia alueita saariston kylissä (Merkintä: ”-----”, 

nimeä vielä alue rumaksi) 
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Tulevaisuuden asuminen saaristossa
Näkökulmia ikääntymiseen

Hanna Helminen

Ikääntyminen ja siihen liittyvät haasteet ovat puheenaiheena koskien 
koko Suomea. Itsenäinen asuminen ja palveluiden helppo saavutettavuus 
ovat tärkeä osa ikääntyvän elämää. Kaupungissa palvelut ovat usein lä-
hellä ja julkinen liikenne toimii apuna ikääntyvän liikkumisessa, mutta 
kuinka voidaan tukea maaseudulla asuvan ikääntyneen elämää? 

Tässä artikkelissa käsittelen ikääntymistä asumisen näkökulmasta. 
Tarkastelen aihetta yleisesti, sekä tarkemmin Mustasaaren ja saariston 
näkökulmasta. Tietolähteinä olen käyttänyt tilastokeskuksen virallisia 
tilastoja, sekä artikkeleita ja kirjoja, jotka liittyvät tulevaisuuden asumi-
seen, ikääntymiseen ja teknisiin innovaatioihin. Ikääntymiseen liittyvät 
tulevaisuuden haasteet koskevat koko Suomea, vaikka maaseudun ja 
kaupunkien välillä on eroja. Lähteenä käytetty materiaali on mahdolli-
simman uutta, mutta huomioitavaa on, että kymmenessäkin vuodessa 
voi tapahtua merkittäviä muutoksia. 

Suuret ikäluokat eli sotien jälkeen syntyneet ovat nyt eläkeiässä. Syn-
tyvyys oli suurta aina 1960-luvulle saakka, jonka jälkeen syntyvyys on 
pysynyt melko samana eli noin 60 000 uutta lasta syntyy vuosittain. 
Sotien jälkeen syntyvyys oli jopa yli 100 000 lasta vuodessa, mutta 
samaan aikaan lapsikuolleisuus ja maastamuutto, esimerkiksi Ruotsiin, 
oli suurempaa kuin nykyään. Suomen väestörakenne tulee muuttumaan 
seuraavien vuosikymmenien aikana radikaalisti, jos väestöennusteet 
pitävät paikkansa. Ennusteiden mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaiden 
osuus väestöstä tulee olemaan 26 prosenttia, kun se vuonna 2010 oli 
17,5 prosenttia. (Pajunen & Ruotsalainen 2012) Asumisen suurimpia 
muutoksia on pienten asuntojen eli yksiöiden ja kaksioiden määrän 
kasvu verrattuna muihin asuntotyyppeihin (Juntto 2015). Ikääntymis-
politiikan keskeinen tavoite on tukea ikääntyvän kotona asumista. Tu-
tussa ympäristössä eläminen helpottaa itsenäistä asumista, koska uuden 
oppiminen heikkenee ikääntyessä. Tuttu ympäristö, yhteisön tuki, sekä 
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa helpottavat ikääntyneen normaalia 
elämää. (Kotilainen ym. 2018) 

Asuminen mustasaaressa

Mustasaaren kunta sijaitsee Pohjanmaalla ja suuri osa kunnan maa-alasta 
on saaristossa, jossa maankohoamisen vuoksi kunta saa joka vuosi lisää 
pinta-alaa noin 20 hehtaaria (Mustasaaren kunta b.). Tilastoissa Musta-
saari erottuu muusta Suomesta suuren ruotsinkielisen väestön takia, joka 
on melkein 70 prosenttia. Keskiverto suomalaista kuntaa ja kaupunkia 
enemmän Mustasaaressa on alle 15-vuotiaita ja syntyvyyden määrä on 
positiivinen. Suurin osa, eli melkein 90 prosenttia kuntalaisista asuu rivi- 
tai pientalossa ja omistusasunnossa. Noin kaksi kolmasosaa mustasaa-
relaisista työskentelee kunnan ulkopuolelle. (Suomen virallinen tilasto 
2018 c.) Kuntaliitoksesta Mustasaaren ja Vaasan kesken on keskusteltu 
ja tavoitteena on, että se astuu voimaan 1.1.2020 (kuntaliitosselvitys).

Tilastokeskuksen arvio vuodelta 2015 kunnan väestömääristä vuoteen 
2040 saakka näyttää Mustasaarelle samansuuntaisia lukuja aikaisemmin 
vuonna 2004 tehty arvio. Arvioista uudemmassa Vaasan väestömäärän 
odotetaan kasvavan, kun vuoden 2004 arvoissa sen odotettiin laske-
van. Uusimman arvion mukaan Mustasaaren väkiluku kasvaa vuosien 
2020-2040 välisenä aikana noin 1700 asukkaalla ja Vaasan väkiluku 
kasvaisi samassa ajassa noin 8000 asukkaalla. Tilastokeskuksen vuonna 
2004 tehdyn arvioin mukaan asukasluku Mustasaaren kunnassa kasvaa 
vuoteen 2040 mennessä noin 600 henkilön verran, eli huomattavasti 
vähemmän kuin vuoden 2015 arviossa. (Suomen virallinen tilasto 2015; 

Suomen virallinen tilasto 2004) Tilastokeskuksen arvioita tarkastellessa 
on huomioitava, että ne ovat arvioita, jotka voivat muuttua. Mustasaaren 
osalta edellä mainituissa arvoissa ei ole suurta eroa, mutta Vaasan osalta 
muutos on suuri. Ehkä tilastokeskuksen arvioon Mustasaaren kunnan 
asukasluvun kasvusta vaikuttaa Vaasan läheisyys, joka toisi ja säilyttäisi 
seudulla työpaikkoja. 

Vuonna 2017 Mustasaaressa asui 19 384 henkilöä, josta 2 067 eli vain 
noin 9% asui saaristossa eli Raippaluodon tai Björköbyn alueella. Mus-
tasaaren kunta on kasvanut tasaisesti, koska vuonna 2005 asukkaita 
oli noin 2000 henkeä vähemmän. Samana aikana saariston alueella 
asukasluku on pysynyt melko samana, vaikka se on muilla kunnan 
alueilla tasaisesti kasvanut. Kunnan suurin keskittymä on Sepänkylä, 
jonka alueella asui 5 677 henkilöä vuonna 2017. Huomioitavaa on, että 
väestökeskuksen vuonna 2004 tehty arvio Mustasaaren kunnan asukas-
luvuksi vuonna 2040 saavutettiin jo vuonna 2014. Väkiluku on kasvanut 
erityisesti yli 65-vuotiaiden joukossa. (Mustasaaren kunta 2017)

Saaristossa asuminen on keskittynyt muutaman kylän läheisyyteen, sekä 
isoimpien teiden varsille (kuva 1). Vain saariston suurimpien kylien 
Raippaluodon, Björkobyn sekä Norra ja Södra Vallgrundien ydinkes-
kustassa asuu yli 50 henkeä neliökilometrillä. Suurin osa saaristosta on 
täysin asuttamatonta. Asuttujen alueiden muutoksena vuodesta 2005 
vuoteen 2014 on vähäinen väestön muuttaminen saariston luoteisosista 
eteläosien kyliin tai niiden läheisyyteen. (Elinympäristön tietopalvelu 
Liiteri. 2015 a; Elinympäristön tietopalvelu Liiteri. 2015 b)

     

Suomessa vuodesta 1985 kaikkien asumiseen liittyvien talotyyppien 
kokonaismäärä on kasvanut noin 1,9 miljoonasta 2,7 miljoonaan eli 
asuntojen määrä on kasvanut 42 prosenttia. Mustasaaressa kasvu on ol-
lut voimakkaampaa, koska vuodesta 1985 asuntojen määrä on kasvanut 
noin viidestätuhannesta yli kahdeksaantuhanteen eli noin 60 prosenttia. 
Suuria muutoksia asuntotyyppien osuuksiin ei ole tapahtunut. Erillisten 
pientalojen eli omakotitalojen osuus asuinrakentamisesta on, niin Suo-
messa kuin Mustasaaressakin, vähentynyt hieman eli noin 4 prosenttia. 
Samalla rivi-, ketju- ja asuinkerrostalojen osuus on kasvanut. Mustasaa-
ressa pientalojen määrä muihin talotyyppeihin on huomattava, eli yli 70 

Kuva 1. Väestöruutuaineisto 2014 (Elinympäristön tietopal-
velu Liiteri. 2015 a)
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Mustasaaressa kesämökkien määrä on kasvanut 1970-luvulta noin 
tuhannella. Vaasassa kesämökkien määrä on kasvanut vielä enemmän. 
Kuitenkin siellä kesämökkien määrä vuonna 1970 oli vain 128 kappalet-
ta, kun Mustasaaressa mökkejä oli yli kolmetuhatta kappaletta. (Suomen 
virallinen tilasto 2018 b.) Mustasaaressa on asukaslukuun verrattuna 
paljon kesämökkejä, eikä määrän kasvu näytä laantuvan. 

Asumisen trendit
Asumispolitiikkaan ja -sääntelyyn vaikuttaa moni asia, joten tulevaisuu-
den asumista on hankala ennustaa. Anneli Junton kirjoitus ”Asumistut-
kimus kertoo tulevaisuudesta” vuodelta 2015 pohtii asumispolitiikkaan 
liittyviä trendejä. Pohjana kirjoitukselle on ollut osin Junton oma raken-
netarkastelu ”Asumisen muutos ja tulevaisuus” vuodelta 2008, jonka si-
sällöstä kerron lisää seuraavissa kappaleissa. Junton mukaan taloustilanne 
ja rahoitusmarkkinoiden muutokset vaikuttavat asumisen trendeihin, 
mutta samalla vanhat asumiseen ja rakentamiseen liittyvät päätökset ja 
mielipiteet voivat säilyä pitkään taustalla. Pitkän aikavälin trendejä ovat 
olleet väestön ikääntyminen, yksityistäminen, asumistason paraneminen 
ja perhekoon pieneneminen, sekä yleisemmin talouden kasvu. Asumi-
seen nämä heijastuvat tarpeena tehdä laadukkaita ja esteettömiä yhden 
tai kahden hengen asuntoja. Rakentamisessa ja asumisessa muutokset ja 
trendit näkyvät vasta vuosien kuluttua, koska väestö ja rakennuskanta 
muuttuu hitaasti. Asuntokannasta vain prosentti on uudistuotantoa ja 
vanhan asuntokannan määrä kasvaa. Vanhat rakennukset eivät täysin 
vastaa pienasuntokuntien tarpeeseen, joiden osuus vuonna 2009 oli jo 
74 prosenttia. Pienien asuntojen tarpeeseen liittyy ikääntyvien määrän 
kasvu, joka myös lisää tarvetta esteettömille asunnoille. Asunnon omista-
minen on Suomessa Euroopan keskitasoa ja oman asunnon omistamisen 
määrä on vähentynyt 1990-luvulta lähtien. Pienien asuntojen tarpeen 
kasvu ja asunnon omistamisen välillä on yhteys, koska pienet asunnot 
ovat usein vuokra-asuntoja. Suomessa asuntojen kokonaismäärä on 
suuri, joka osin johtuu asuntojen pienestä keskikoosta. Vaikka asunnon 
keskikoko on pieni, niin asuinneliöiden määrä henkilöä kohden on Suo-
messa kasvanut. Neliöiden määrä on noin kaksinkertaistunut vuodesta 
1970 vuoteen 2009, jolloin asuinneliöitä henkeä kohti oli 39 neliötä. 
Vuonna 2010 tehdyn arvion mukaan vuonna 2025 asunnon keskipinta 
olisi jo 44 neliötä. Yleisesti asuntojen laatu on parantunut, mutta se ei 
ole ollut tasaista ja erot asumisen laadussa kasvavat. Suomessa tuloerot 
ovat kasvaneet ja pientuloisilla asumismenot ovat useammin kohtuutto-
mia. Asumisen vaihtoehdot ovat liian vähäiset, mikä johtuu asukkaan 
ja kuluttajan heikosta asemasta. Asumista tehdään tuotannon ehdoilla 
ja asuinpolitiikkaa kutsutaan meidän hyvinvointivaltion tytärpuolek-
si.  (Juntto 2015) Lähivuosina suuria muutoksia asuinpolitiikkaan ja 

-trendeihin ei todennäköisesti tapahdu, mutta huomioitavaa on ilmas-
tonmuutoksen vaikutus asumiseen. Ilmastonmuutoksesta on puhuttu 
jo vuosikymmeniä ja sen hillitsemisen halu voi näkyä asumisessa esi-
merkiksi niin, ettei asuntojen koko henkeä kohden enää kasva. Toinen 
huomioitava aihe on yksinäisyys, jonka ehkäisemiseksi yksiöiden määrän 
lisääminen ei auta. Kolmas huomioitava asia on muutos vapaa-ajan käy-
tössä, jossa tietokoneen ja internetin käyttö on lisääntynyt voimakkaasti 
(Suomen virallinen tilasto 2011). Seuraavissa kappaleissa on tarkemmin 
kerrottu asumisen muutoksista ja tulevaisuudesta esimerkiksi Junton 
vuonna 2008 tehdyn rakennetarkastelun perusteella. 

Asumiseen liittyvät tulevaisuuden haasteet (Juntto 2008):

• Väestön ikääntyminen ja pidempi eliniänodote

• Kaupungistuminen

• Eriarvoistuminen

• Sosiaalisten suhteiden muutos

• Ilmastonmuutos

Suomalaisen asumisen tulevaisuuden tutkimisessa aihealueita ovat niin 
asukkaiden kuin asuntojen ikääntymisen ohella kaupungistuminen, 
perhekoon ja -muodon muutos, sekä sosiaalisten suhteiden muutos. 
Asunnot ovat Suomessa usein tuotettu kaavamaisesti teollisina tuotteina, 
jolloin asujien yksilöllisiä tarpeita ei huomioida tarpeeksi. Ansiotyön 
väheneminen on lisännyt vapaa-ajan merkitystä. Kuluttamiseen on 
enemmän aikaa ja rahaa, kun samalla kuluttamisesta tai kuluttamatta 
olemisesta on tullut tapa ilmentää omaa identiteettiä. Erilaistuva asumi-
nen tarjoaa paremmin vaihtoehtoja, mutta usein vain parempituloisille. 
Asumisen laadun erojen kasvu voi olla tulevaisuuden ongelma erityisesti 
pieni- ja keskituloisten elämässä. Myös kaupungit erilaistuvat ja kahtiaja-
ko voittaja ja häviäjä kaupunkeihin voi lisääntyä. Maailmalla ongelmana 
on asuinalueiden suuntaaminen tietylle ryhmälle, mikä voi olla myös 
tulevaisuuden ongelma Suomessa. Tämä näkyy NIMBY-ilmiönä eli ”Not 
in my Backyard”, jossa erityisryhmille tarkoitettua asumista vastustetaan 
omalla asuinalueella. Toisaalta Suomen hyvinvointivaltiossa sosiaaliset 
erot ovat pieniä ja vuokra-asuminen voi olla sosiaalinen päätös eikä ta-
loudellinen pakko. Tulevaisuuden yksi iso uhkakuva on ilmastonmuutos 
ja luonnonolosuhteiden muutos. Suomessa asumiseen ja liikenteeseen 
liittyvä energian kulutus on suurta. Asumisen trendinä on ollut yksityis-
tynyt asuminen ja kuluttamiseen perustuva identiteetti. Vaihtoehtoinen, 
yhteisöllinen asuminen voisi tehdä elämästä tyydyttävämpää ja yhtei-
söasuminen onkin ollut viime aikoina keskustelun alla. Pienetkin sosi-
aaliset suhteet lisäävät asuinympäristön turvallisuutta. Yksin asumisen 
kasvuun on useita syitä, kuten eliniän kasvu, nuorten aikaisempi muutto 
omaan asuntoon ja pidempi opiskeluaika, sekä uudet perhemuodot, 
kuten parisuhteessa erillään asuminen eli ”Living Apart Together”, sekä 
lapsettomuus. Ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi liikenteen määrän 
vähentäminen olisi tarpeen. Alueilla, joissa on monenlaista toimintaa, 
kuten asumista ja työskentelyä, autolla liikkumisen tarve vähenee. Asu-
miseen liittyvät trendit ovat kuitenkin muuttumassa ja monet itsestään 
selvinä pidetyt asiat voivat muuttua. Kotikeskeinen, pientaloasumista 
suosiva ja yksilöllinen asumiskulttuuri voi muuttua avoimemmaksi ja 
yhteisöllisemmäksi. Samalla asunnon ja tavaran omistaminen voi muut-
tua yhteisomistamiseksi. (Juntto 2008) Useat muutokset ovat yhteydessä 
toisiinsa, koska esimerkiksi ilmastonmuutoksen uhka voi saada ihmiset 
miettimään tavaran ja omistamisen tarpeellisuutta. Jos yksityisomistami-
nen vähenee, niin ihmisten kanssakäyminen ja palveluiden jakaminen 
voisi lisätä yhteisöllisyyttä. Tapahtuisi tietynlainen paluu menneeseen, 
jossa monisukupolvisuus ja yhteisöllisyys olivat arkipäivää. Voisiko tässä 
olla osa ratkaisua myös yksinäisyyden ongelmiin?

Eri asuntotyyppien osuudet 2017/1985

Erillinen 
pientalo

Rivi- ja 
paritalo

Asuin- 
kerrostalo

Muut

Suomi 39% / 43% 14% / 10% 45% / 43% 2% / 4%

Mustasaari 73% / 77% 16% / 13% 9% / 7% 2% / 3%

Taulukko 1. (Suomen virallinen tilasto 2017)

prosenttia asuin rakennuksista oli pientaloja, kun Suomessa pientalojen 
osuus on noin 40 prosenttia. Yleisesti pienemmissä maaseutukunnissa 
pientalojen osuus on muita asuntotyyppejä suurempi. (Suomen viralli-
nen tilasto 2017)
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Suomessa väkiluku on pysynyt 1900-luvulta lähtien melko samana, 
lukuun ottamatta sotavuosia ja 1970-luvun massamuuttoa Ruotsiin. 
Väki on kuitenkin Suomen sisällä muuttanut maalta kaupunkeihin ja 
tämä sama kaupungistumisen trendi jatkuu edelleen. Asuinalueeseensa 
kiintyneimmät ihmiset arvostavat usein luonnonläheistä elämää, joka 
tarjoaa heille harrastus- ja työskentelymahdollisuuksia. Eri kuntien 
välinen muutto on kuntien sisäisiä muuttoja harvinaisempaa. Aikai-
semmin muutettiin kauemmas, jopa toiseen kuntaan kuin nykyään. 
Kuntaa vaihtaessa uusia muuttovoitto alueita ovat isojen kaupunkien 
reunuskunnat, mikä arvoiden mukaan on kasvamassa tulevaisuudessa 
entisestää. Muuttaminen ja asuinseudun vaihtaminen on ollut koko 
ihmiskunnan historiassa yleistä. Vuonna 1996 suomalaiset muuttivat 
muita eurooppalaisia enemmän. Muuttovirtoja ohjaavat asuntojen hin-
nat, sekä opiskelu- ja työpaikkojen sijainti, mikä näkyy etenkin nuorten 
suurena muuttolukuna. Muuttamalla voidaan myös etsiä parempaa 
elämää ja uusia mahdollisuuksia, mistä on tullut joillekin tapa ratkaista 
tai lykätä esimerkiksi ihmissuhdeongelmia. Ikääntyvien muuttosyynä 
on usein kasvanut tarve palveluille, jotka mahdollistavat pidemmän 
itsenäisen elämän. Asumisen trendit ovat osin ristiriidassa, kun samaan 
aikaan suositaan omistus- ja pientaloasumista, sekä joustavuutta ja liik-
kuvuutta. Pientaloasuminen kaupunkien reuna-aluilla, missä luonto on 
lähellä, on lapsiperheiden suosiossa. Suurin osa suomalaisista asuu näillä 
aidon urbaanin ja aidon luonnonläheisen asumisen välimaastossa eli ns. 
seka-alueilla. Työ- ja asiointimatkojen vähentämisen paine voi vähentää 
halukkuutta muuttaa kauas palvelukeskittymistä, jolloin ehkä palataan 
takaisin teollisen ajan alkuaikaan, jolloin työpaikalle tuli päästä kotoa 
kävellen. Kaupungistuminen kasvaa Suomessa hitaasti, mutta vakaasti. 
Olemme kuitenkin muita pohjoismaita noin 20 vuotta jäljessä kaupun-
gistumisen suhteen. Suurimpia Suomen kaupunkiseutuja yhdistää yli-
opiston tai korkeakoulun sijoittuminen kaupunkiin, sekä väestömäärän 
kasvu. Edellä mainittuja kaupunkiseutuja ovat Helsingin, Tampereen, 
Turun ja Oulun seudut, sekä pienempinä seutuina Jyväskylän, Lahden, 
Kuopion, Lappeenrannan ja Vaasan seudut. Helsingin seutu eli pääkau-
punkiseutu on väestömäärältään täysin eriluokkaa kuin muut kaupungit 
Suomessa. (Juntto 2008) Vaasan seutu kuuluu kaupungistuvien seutujen 

joukkoon, mikä todennäköisesti vaikuttaa myös Mustasaaren ja sen saa-
riston asumispolitiikkaan ja erityisesti, jos Vaasa ja Mustasaari yhdistyvät 
yhdeksi kaupungiksi. 

Tilastokeskuksen väestöennusteiden mukaan Suomen väkiluku pysyy 
samana syntyvyyden ja maahanmuuton ansioista, mitä Juntto vuoden 
2008 ”Asumisen muutos ja tulevaisuus” tarkastelussaan pitää hyvin 
optimistisena arviona. Vaikka väestömäärä pysyisi samana, niin erilais-
tuminen asuinpaikan ja iän mukaan kasvaa. Toiset kaupungit ja niiden 
lähikunnat kasvavat, kun toisilla on suuri muuttotappio. Muuttotap-
piokunnissa väki vähenee ja vanhenee nuorten muuttaessa isoimpiin 
kaupunkikeskittymiin. Kasvuennusteet voivat kuitenkin muuttua 
radikaalisti, esimerkiksi tuottavan yrityksen tulo voi muuttaa väestö-
kehityksen suunnan. Suurempi eliniänodote on yksi syy väestömäärän 
pysymiseen melko samana, vaikka syntyvyys on laskenut. Vuoteen 2040 
mennessä eliniän odote ennusteiden mukaan kasvaa naisilla viidellä ja 
miehillä kahdeksalla vuodella. Samaan aikaan työikäisen väestön osuus 
vähenee noin 10 prosenttia ja yli 85-vuotta täyttäneiden määrä kolmin-
kertaistuu vuodesta 2008 vuoteen 2040 mennessä. Iäkkäät ja erityisesti 
yli 85-vuotiaat ovat palveluasumista ja pieniä, esteettömiä asuntoja 
tarvitseva ryhmä. Asuntokannan määrä on kasvanut useasta syystä, josta 
eliniän odotteen kasvu on vain yksi. Yhä useammalla on ns. kakkosasun-
to eli esimerkiksi mökki, jonka varustelutaso on kodinomaista, mikä 
nostaa asuntokannan määrää. Kakkosasunto voi liittyä vapaa-aikaan 
tai yleistyneeseen asumiseen arkipäivät yksin työpaikan läheisyydessä ja 
viikonloput maaseutumaisemmassa ympäristössä muun perheen kanssa. 
Asuntokuntien koon eli asunnossa asuvien henkilömäärän ennustetaan 
vähenevän entisestään ja yksin asuvien määrä on kasvussa. Arvioidaan, 
että vuoden 2005 asuntokunnan keskikoko laskee 2,14 henkilöstä 
vuoteen 2025 mennessä 1,92 henkilöön, jolloin yksin asuvien määrän 
arvioidaan olevan jo 45 prosenttia ja kahden hengen asuntojen mää-
räksi arvioidaan olevan 35 prosenttia kaikista asuntokunnista. Tällöin 
vuonna 2025 vain 20 prosenttia suomalaisista asuisi kolmen hengen tai 
sitä isommassa asuntokunnassa eli asunnossa, kun se vuonna 2007 oli 
27 prosenttia. Suuri yksin asuvien ryhmä ovat maaseudun ikääntyneet. 

Kuva2. Björköbyn omakotitaloasumista (Hanna Helminen
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Asuntomarkkinoilla on ongelmana pienien vuokra-asuntojen puute. 
Tulevaisuuden ongelmana voi olla asuintuotannon keskittyminen ää-
ripäihin, jossa tuotanto keskittyy pieniin vuokra-asuntoihin ja isoihin, 
hyvin varusteltuihin pientaloihin. (Juntto 2008)

Mustasaaressa ja Vaasassa yhden ja kahden hengen asuntokuntien määrä 
on kasvanut, mikä on samanlainen suunta kuin yleisesti muualla Suo-
messa. Vuodesta 1990 yksin asuvien määrä on Mustasaaressa kaksin-
kertaistunut ja Vaasassa määrä on melkein kaksinkertaistunut. Samalla 
asuntokuntien eli asuntojen määrä on kasvanut, koska yhdessä asunnossa 
asuu vähemmän ihmisiä. (Suomen virallinen tilasto 2018 a.)

asutus tiivistyy ja tonttikoko pienenee. Omakotitalojen osuus asuntojen 
alkutuotannosta on pysynyt melko samana 1990-luvulta lähtien ja sen 
suhteellinen osuus oli vuonna 2006 40 prosenttia. Lama-ajat näkyvät al-
kutuotannon osuuksissa, koska silloin rakennettiin enemmän kerrostalo-
ja. Omakotitalojen ja kerrostalojen lisäksi tarvittaisiin lisää välimuotojen 
asumista kuten rivi- ja paritaloja. Kakkosasunnot ovat yleistyneet, jossa 
kaupunkiasumista enemmän voi asukas vaikuttaa ympäristöön luoden 
vapauden tunnetta. Kakkosasunnot voivat olla hyvin erityyppisiä ja 
energian säästämisen vuoksi pienten sähköttömien mökkien suosio voi 
kasvaa. Asumiseen liittyvät sosiaaliset suhteet, kuten naapuruussuhteet 
ovat muuttuneet. Yhteys naapurustoon on vähentynyt. Eliniän piden-

Asuntosuunnittelun pohjana on edelleen 1970-luvun ns. normaaliper-
heen malli eli vanhemmat ja kaksi lasta, vaikka koko elinikään verrattuna 
perhe-elämää on vain osa. Asuminen muuttuu paljon iän ja elintavan 
mukaisesti. Vuokralla asuvat ovat usein nuoria 20-24 -vuotiaita, ikään-
tyneitä tai pieniä lapsia. Moni alle kouluikäinen asuu kerrostalossa, josta 
muutetaan perheen mukana omakotitaloon ja omistusasuntoon. Opis-
kelujen jälkeen omistusasuminen alkaa taas yleistyä 27-vuoden iässä. 
Ensimmäinen oma asunto on usein osakeasunto, jossa asutaan perheen 
perustamisen alkuun asti eli noin 35-vuotiaaksi asti, jonka jälkeen muu-
tetaan usein omakotitaloon. Lasten muuttaessa pois kotoa ja eläkeiän 
lähestyessä usein muutetaan taas osakeasuntoon, josta myöhemmin 
noin 75-vuotiaana muutetaan palveluasuntoon. Ikääntyvä usein tarvitsee 
hoitoa vasta noin 80-vuotiaana, jota ennen hän on mahdollisuuksien 
mukaan voinut viettää aktiivista seniorielämää. Vaikka syntyvyys on vä-
hentynyt, on se silti eurooppalaisittain korkealla tasolla etenkin Pohjan-
maalla. Normaaliperhemuodon ohelle on tullut uusio- ja yksinhuoltaja-
perheitä. Isovanhempien osallistuminen lasten elämään on lisääntynyt, 
jolloin tarve yöpymispaikoille on myös kasvanut, niin isovanhempien, 
kuin lastenlasten luona. Yhä useammin isovanhemmat muuttavat lä-
hemmäs muuta perhettä. Kuitenkin tuo 1970-luvun perinteinen perhe 
on edelleen se suurin perhemuoto. (Juntto 2008) Asuntosuunnittelussa 
tulisi siis huomioida erilaiset perheet ja elämän vaiheet, jotta kaikille 
löytyisi sopiva asunto. Asuntopolitiikan tulisi ohjata ja tukea perheitä 
ja heidän lähipiiriä esimerkiksi niin, että isovanhemmalla olisi parempi 
mahdollisuus osallistua perheen elämään.

Suomalainen asuntokanta on rakentunut suurelta osin 1970-luvulla, 
jolloin rakennettiin paljon elementtitalolähiöitä luonnon ääreen. Kui-
tenkin tällä hetkellä lähiöitä enemmän arvostetaan rakennuksia, jotka 
rakennettiin jo ennen 1970-lukua. Asumisväljyys ja keskipinta-ala on 
kasvanut ja tulee Junton mukaan vielä kasvamaan. Asuntojen keskipin-
ta-ala kasvoi noin kymmenellä neliöllä vuodesta 1980 vuoteen 2007, 
jolloin keskipinta-ala oli 79 neliötä. Vaikka asuntojen koko kasvaa, niin 

tymisen vuoksi väestörakenne on muuttumassa ja eläkkeelle siirrytään 
aikaisempaa myöhemmin. Kuitenkin yhä harvempi suomalainen on 
työssäkäyvä. Vaikka työhön ja sen tarjoamiin sosiaalisiin suhteisiin ollaan 
tyytyväisempiä, niin kiire ja tehostaminen ovat nykyajan työelämän on-
gelmia. Yleisesti tehtyjen työtuntien ja työssä käyvien määrä on vähenty-
nyt, jolloin on jäänyt enemmän aikaa harrastuksille ja kotitöille. Monelle 
varallisuuden puute oli este harrastamiselle. Ikääntyneellä vapaa-aikaa on 
paljon ja osa heistä kokee arkensa jopa ikävystyttäväksi. Ikääntyneillä ja 
omakotitaloalueella asuvilla on eniten naapurikontakteja. Suku menettää 
merkitystään, mutta perheet ovat entistä tiiviimpiä ja esimerkiksi iso-
vanhemmat ovat tiiviimmin mukana lastenlastensa elämässä. Ystävyys-
suhteet ovat uusille sukupolville entistä tärkeämpiä ja voisi jopa puhua 
”ystävyysyhteiskunnasta”. (Juntto 2008)

Tilastokeskuksen tekemä suomalaisten ajankäyttö tutkimus tehdään 
kymmenen vuoden välein. Ensimmäinen tutkimus on tehty vuonna 
1979 ja uusin vuonna 2009. Huomioitavaa tutkimuksesta on se, että 
vuonna 2009 oli meneillään taloudellinen taantuma, mikä näkyy työ-
tuntien ja -päivien vähäisyytenä. Kuitenkin yleinen suunta vuodesta 
1979 on ollut ansiotyön tekemisen vähentyminen ja vapaa-ajanmäärän 
lisääntyminen. Muutokset ovat kuitenkin pieniä ja uutena ilmiönä näkyy 
vain tietokoneen käytön lisääntyminen. Työ on muuttunut enemmän 
osa-aikatyöksi, mikä voi olla syynä työtuntien vähentymiseen. Suurin 
muutos on tapahtunut kotitöihin käytetyssä ajassa, jossa naisten ja 
miesten ero on kaventunut, vaikka yleisesti naiset tekevät vuorokaudessa 
yli tunnin enemmän kotitöitä kuin miehet. Vuonna 2009 tutkimuksen 
mukaan miehet tekivät noin 130 minuuttia kotitöitä vuorokaudessa 
ja naiset yli 200 minuuttia. Kotitöistä ruuanlaittoon, pyykinpesuun ja 
lastenhoitoon naiset käyttävät edelleen enemmän aikaa kuin miehet. 
Yhteensä lastenhoitoon käytettään yhä enemmän aikaa ja siinnä ero 
sukupuolien välillä on kaventunut eniten. Vuonna 2009 vapaa-aikaa 
oli noin kolme tuntia enemmän viikossa kuin 1990-luvulla ja suurin 
vapaa-ajan käyttötapa oli television katselu, vaikka sen määrä oli laskenut 

 Kuva 3. Vapaa-ajan jakautuminen käyttötavan mukaan syksyllä (Suomen viral-
linen tilasto 2011).
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1990-luvun lopulta (kuva 2). Vapaa-ajasta entistä suurempi osa käyte-
tään tietokoneen, internetin ja pelikonsolin ääressä, josta suurin käyttäjä 
ryhmä oli vuonna 2009 nuoret miehet. (Suomen virallinen tilasto 2011) 
Tutkimuksen tekovuodesta 2009 on melkein kymmenen vuotta, joten 
tietotekniikan käyttömäärät voivat seuraavassa tutkimuksessa olla aikai-
sempaa suuremmat.

Kaupungistuminen on aiheuttanut pahimmillaan maaseudun raken-
nuksien arvon romahtamisen. Omakotitaloasuminen on muuttunut 
1990-luvulta hyvätuloisten laadukkaaksi asumismuodoksi, jolloin 
huonokuntoiset ja kaukana kaupungeista sijaitsevat asunnot kelpaavat 
enintään kakkosasunnoksi. Eliniän kasvaessa myös perinnön saannin 
ikä on noussut ja toisaalta ikääntynyt saattaa käyttää oman varalli-
suutensa itseensä, jolloin perintöä ei jää. Kuluttaminen on lisääntynyt 
voimakkaasti ja 1900-luvun alusta se on Suomessa jopa 11-kertaistunut, 
eikä 2000-luvun alussa näkynyt muutosta. Kuluttaminen näkyy myös 
asuinpinta-alan kasvuna henkeä kohden. Samassa asunnossa saattoi 
1950-luvulla asua kokonainen perhe, kun 2000-luvulla samankokoi-
sessa asunnossa saattoi asua vain yksi henkilö. Suhteellinen kulutus on 
lisääntynyt kaikissa tuloluokissa, mutta erityisesti suurituloisimpien ryh-
mässä. Eläkkeelle jäädessä tulot alkavat vähentyä ja suurin pienitulosten 
ryhmä on 75-vuotta täyttäneet. Eläkkeen saajista vuonna 2006 alle 10 
prosenttia sai vain kansaneläkettä ja suurin osa heistä oli naisia. Kansan-
eläkkeen saajien määrä oli yli 75-vuotta täyttäneistä jo 18 prosenttia. 
Yksin asuminen ja pienituloisuus ovat usein yhteydessä toisiinsa. Yksin 
asuvista 28 prosenttia oli pienituloisia, kun esimerkiksi pareista vain 
kuusi prosenttia oli pienituloisia. Asuntojen hinnat kasvukeskittymissä 
ovat monelle pienituloiselle ja yksin asuvalle liikaa, joten kohtuuhintaisia 
vuokra-asuntoja tarvittaisiin lisää. (Juntto 2008)

Ikääntymisen haasteet

Suomessa eläköityminen on suuri haaste miettiessä kuntien ja koko 
Suomen tulevaisuutta. Sotien jälkeen syntyneet ns. suuret ikäluokat, eli 
vuonna 1945-1949 syntyneet ovat nyt suurilta osin eläkkeellä ja vanhuus- 
eläkkeelle jää koko ajan enemmän ihmisiä. Vuonna 2016 työeläkkeelle 
siirryttiin keskimäärin 60,7 -vuotiaana ja vanhuuseläkkeelle 63,7 -vuo-
tiaana. (Kauppalehti 2017)

Suomen ikääntyneiden palveluiden menot olivat yli kaksinkertaistuneet 
vuodesta 2000 vuoteen 2015, jolloin menot olivat Suomessa 4 326 
miljoonaa euroa. Palveluasumiseen liittyvät menot olivat yli puolet 

koko summasta. Laitoshoitoon liittyvät menot olivat laskeneet vain 
vähän, vaikka asukasmäärä niissä on selkeästi vähentynyt. Kotihoidon 
ja tehostetun palveluasumisen asiakasmäärät ovat kasvaneet, vaikka 
säännöllisen kotihoidon prosentuaalinen osuus on pienentynyt, joka 
johtuu ikääntyvien määrän kasvusta (taulukko 1). Huomattavaa on yli 
75-vuotiaiden määrän suuri kasvu. Vuonna 1995 heitä oli noin 300 000, 
kun vuonna 2017 yli 75-vuotiaita oli jo yli 500 000. Ikääntyviin käytet-
tyjen palveluiden menot ovat kasvaneet enemmän kuin yli 75-vuotiaiden 
määrä. (Arajärvi & Kuronen 2017; Knape & Matveinen 2017; Suomen 
virallinen tilasto 2018 d.)

Ensimmäiseen ikään kuuluvat lapset ja nuoret, toiseen ikään työssäkäy-
vät, kolmanteen eläkeläiset ja neljänteen ikään elämän loppua odottavat. 
Aiemmin kolmannen ja neljännen vaiheen ero oli pienempi, mutta 
eliniän kasvaessa aktiivisten eläkeläisten osuus kasvaa. Heidän elämässä 
korostuu kulutus, kulttuuri ja yksilölliset valinnat. Usealla eläkeläisellä 
on varallisuuta, aikaa ja voimavaroja kuluttaa itseensä. Eläkeläinen voi 
esimerkiksi alkaa opiskelemaan uudestaan omien mielenkiinnonkohtei-
den mukaan. Suurin osa eläkeläisistä piti kolmatta ikää sopivana tärkeille 
harrastuksille. Usein siis eläkkeelle jääminen koettiin miellyttäväksi 
tapahtumaksi, jos heillä oli varallisuutta ja voimavaroja. Monella elä-
keläisellä tulot laskevat, jolloin kalliit harrastus- ja matkustusmahdol-
lisuuden karsiutuvat. Asumisen suhteen moni eläkeläinen on velaton, 
joka helpottaa selviytymistä pienemmillä tuloilla. Asuminen kotona tai 
kodinomaisessa palveluasunnossa mahdollisimman pitkään on yksi suu-
rimmista tavoitteista tulevaisuudessa, joten ikääntyville sopivia asuntoja 
tarvitaan yhä enemmän. Tarvitaan hyvin varusteltuja elinkaariasuntoja, 
joihin ikääntynyt voi muuttaa jo ennen, kun hän tarvitsee hoitoa ja 
johon voidaan järjestää tarvittaessa palveluita. Tavoitteena on vähen-
tää laitoshoidon paikkojen määrää. Yksin asuvista ikääntyneistä suuri 
ryhmä on neljännen iän naiset. Kontaktit muihin ovat tärkeitä, jotta 
ikääntyvä ei eristäydy. Perheettömistä naisista 4 prosenttia ja miehistä 
9 prosenttia vuonna 2017 oli sosiaalisesti eristäytynyt. Harrastukset ja 
tekniikka, kuten puhelin, ovat tärkeitä ikääntyvän kontaktien kannalta. 
Eläkeiän alussa muutot ovat yleisiä, mutta tarkkaa suuntaa niille ei ole. 
Osa haluaa muuttaa maalle luonnon lähelle, osa taas palveluiden äärelle 
kyläkeskittymiin, joissa on hissillisiä kerrostaloja ja palveluasuntoja. 
Tärkeää ikääntyvälle on, että elämän loppuvaiheessa saa hyvää hoitoa, 
jolloin asuinpaikalla ei ole niin paljoa merkitystä. Ennusteiden mukaan 
palveluasuntoja tarvitaan seuraavan vuosikymmenen aikana lisää useita 
tuhansia. Hoivan saamisen lisäksi asunnolle on tärkeää tukea ikääntyvän 
elämäntyyliä. Palveluasuntojen eli senioritalojen ongelmana on niiden 

Vuosi Säännöllinen   
kotihoito

Tavallinen  
palveluasuminen

Tehostettu  
palveluasuminen

Vanhainkodit Terveyskeskuksien 
pitkäaikaishoito

Yli 75-vuotiaat. 
100%

lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm

1995 40 177 13,4 .. .. .. .. 19 535 6,5 10 312 3,4 300 140

2000 .. .. 7 900 2,3 5 857 1,7 18 093 5,3 19 360 3,0 340 409

2005 44 082 11,0 8 521 2,2 13 554 3,4 16 878 4,3 9 871 2,5 392 967

2010 51 271 11,8 5 851 1,3 24 434 5,6 14 022 3,2 6 649 1,5 435 549

2015 56 507 11,8 4 386 0,9 36 451 7,3 7 154 1,4 1 401 0,3 480 675

2017 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 501 800

Taulukko 2. Ikääntyneiden palvelut yli 75-vuotiaiden joukossa. (Arajärvi & Kuronen 2017; Suomen virallinen tilasto 2018 
d.)
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kalleus ja tilan puute. Yksityisyyden varmistamiseksi palveluasunnon 
koko tulisi olla vähintään 44 neliötä ja kaikissa tapauksissa oma huone. 
(Juntto 2008)

Ikääntyneiden asumispalveluissa on viimeisien vuosikymmenien aikana 
tapahtunut suuri muutos. Tehostettu ja ympärivuorokautinen palveluasu-
minen on syrjäyttänyt laitosmaiset vanhainkodit ja terveyskeskuksien vuo-
deosastot. Vuonna 2016 asumista tukevia palveluja käytti 75-vuotta täyt-
täneistä 21 prosenttia. Ikääntyneille suunnatut asumisen palvelut voidaan 
jakaa viiteen eri tyyppi: kotihoidon tukeen, tavalliseen ja tehostettuun 
palveluasumiseen, sekä vanhainkoti- ja vuodeosastohoitoon. Kotihoitoa 
saavien määrä on hieman kasvanut 90-luvulta ja se oli vuonna 2016 suurin 
palvelumuoto, kun asiakkaana oli 56 714 henkilöä. Kotihoitoon kuuluvat 
yleensä kotisairaanhoito ja tukipalvelut, joista yleisin on ateriapalvelu. 
Vuonna 2016 tukipalveluja saivat 62 prosenttia kotihoidon asiakkaista. 
Hoitoa annetaan kerran kuukaudesta jopa useisiin kertoihin vuorokau-
dessa. Palveluasumisessa ikääntynyt, vähintään 65-vuotias asuu ympäri-
vuorokautisesti heille suunnatussa kodinomaisessa asunnossa. Tavallisessa 
palveluasumisessa asiakas eli asukas ei saa hoitoa ympärivuorokautisesti, 
toisin kuin tehostetussa palveluasumisessa. Vuonna 2016 tavallisessa pal-
veluasunnossa asui 4496 asukasta, kun 90-luvulla heitä oli melkein 8000. 
Suurin kasvu on tapahtunut tehostetun palveluasumisen määrissä. Noin 
kahdessakymmenessä vuodessa tehostetun palveluasumisen asiakkaiden 
määrä on noin kuusinkertaistunut alle 6 000 yli 36 000. Toinen suuri 
muutos on tapahtunut vanhainkotipaikkojen määrissä, jossa muutos on 
melkein päinvastainen kuin tehostetussa palveluasumisessa. Vanhainko-
tien 1990-luvun yli 20 000 asukkaan määrä on vähentynyt noin 7 000 
asukkaaseen. Pienin osa ikääntyneistä asukkaista on terveyskeksien vuo-
deosastoilla ja heidän määrä on myös vähentynyt noin 9 000 asukkaasta 
noin 1 400. (Arajärvi & Kuronen 2017) Tehostettu palveluasuminen 
on kuin moderni versio vanhainkodista. Palveluasumisessa korostetaan 
kodinomaisuutta ja jonne voi muuttaa jo ennen kuin tarvitsee päivittäin 
palveluja kuten sairaanhoitoa. 

Ikääntymispolitiikan yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea asumista 
ikääntyvän omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Uudet tekniset apu-
välineet ovat hyvä apu itsenäiseen asumiseen, kun liikuntakyky ja muisti 
heikkenee. Ennusteiden mukaan muistisairaiden määrä kasvaa samalla 
kun väestö ikääntyy. He, muistisairaat, tarvitsevat entistä enemmän pal-
veluita kotiin tai palveluasumista. Iäkkäiden asumista itsenäisesti tutussa 
ympäristössä ns. paikoillaan vanhenemista eli ”ageing in place” pyritään 
helpottamaan. Asuinalueiden ja toimivien palveluiden suunnittelun 
ohelle tarvitaan yhteisöllisyyttä, jossa asukas pääsee osallistumaan oman 
asuinympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen. Ikääntyessä uuden 
oppiminen heikkenee, jolloin tuttu ympäristö ja rutiinit tukevat itsenäistä 
elämää. Asuinympäristölle on erityisen tärkeää tuttuus, turvallisuus, rau-
hallisuus ja selkeys. (Kotilainen ym. 2018) Tavoite lisätä kotona asumista 
on toteutunut, mutta eniten yhdistettynä palveluasumiseen (Arajärvi & 
Kuronen 2017).

Ageing in place eli paikoillaan vanheneminen tarkoittaa mahdollisuutta 
asua tutussa ympäristössä, esimerkiksi omassa kodissa, vaikka ikääntyneen 
toimintakyky on heikentynyt ja hän tarvitsee yhä enemmän palveluita, 
kuten siivous- ja ruokapalveluita. Jotta paikollaan vanheneminen onnis-
tuu, on asunnot ja asuinalueet suunniteltava niin, että ne sopivat kaikille. 
Palveluiden lisäksi on tärkeää tarjota mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa 
omaan asuinympäristöön. Esteettömyys tulisi luoda heti ympäristöä 
suunniteltaessa, koska sen lisääminen jälkikäteen on hankalaa. Asenteet 
ovat osin esteettömyyttä vastaan, vaikka sen pääajatus on mahdollistaa 
kaikkien ihmisten osallistuminen oman elinpiirinsä toimintaan. Ympäris-
tön käytettävyyttä parantaa käyttäjälähtöinensuunnittelu, jossa asukkaiden 
mielipiteet ja kokemukset ovat tärkeä tiedonlähde, sekä se antaa asukkaille 
mahdollisuuden osallistua suunnitteluun. Esimerkiksi uusi ympäristö tai 
uudet laitteet voivat hämmentää ikääntyvää ja etenkin muistisairaita. 

Osallistumisen tueksi tulisi suunnitella helposti lähestyttäviä kohtaa-
mispaikkoja, jotka ovat tunnistettavissa ja kaikkien käytettävissä. Eri 
elämäntilanteissa olevien kohtaaminen tukee yhdenvertaisuutta. Mo-
nisukupolvisuus ja kaikille suunnatut palvelut ja tilat pitävät ikäänty-
neet paremmin kiinni tavallisessa arjessa, jolloin he eivät niin helposti 
syrjäydy muusta yhteiskunnasta. Yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisee 
osallistuminen ja kokemus vaikuttamisesta. Yhteisöllä, esimerkiksi kylä-
yhteisöllä, luodaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhteisössä jaetaan ar-
kea ja sen toimintoja, sekä parhaimmillaan se on tasa-arvoista tekemistä 
omien kiinnostuksen ja voimavarojen mukaan. Hyvä ympäristö ikääntyä 
syntyy monesta osasta, kuten palveluista, hyvin suunnitelluista tiloista, 
tuttuudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa osana tukevaa yhteisöä. (Ko-
tilainen ym. 2018)

Ikääntyessä muisti heikkenee ja ikääntyvän täytyy turvautua yhä enemmän 
säilömuistiin eli tuttuihin ja turvallisiin tapoihin ja tiloihin. Aistimuisti 
ja rutiinit mahdollistavat muistisairaan arjen toimivuuden, sekä hou-
kuttelevat toimimaan. Esimerkiksi luonto luo miellyttäviä ja turvallisia 
aistikokemuksia, joita voi tarkkailla ikkunasta ja puiston penkiltä. Ikään-
tyessä ihminen saattaa vähitellen kadottaa yhteyden ympäristön, elämän-
tapahtumien ja itsensä väliltä. Useat samanaikaiset ärsykkeet ja tehtävät, 
esimerkiksi liikenteessä, kuormittavat iäkkäitä. Asuinympäristön tuttuus, 
turvallisuus, rauhallisuus ja selkeys ovat avainsanoja iäkkään tiedonkäsitte-
lyssä. Ympäristön tulisi olla myös virkkeellinen, jossa on mahdollisuuksia 
erilaisiin toimintoihin, kuten istuskeluun ja luonnon tutkimiseen. Oma 
koti tarjoaa jatkuvuutta ja auttaa asukasta keksimään uusia tapoja toi-
mia, kun vanhat tavat eivät enää toimi. Muutokset ympäristössä voivat 
heikentää selviytymistä omassa kotona, joten muutoksien tulisi tapahtua 
vähitellen niin, että niihin ikääntyvä voi niihin sopeutua. Ympäristön, niin 
kodin kuin asuinalueenkin, tulisi olla monikäyttöistä ja tiivistä. Lyhyet, le-
veät ja hieman kaartuvat kadut helpottavat liikkumista. Kaupunkikuvassa 
tärkeää on vaihtelevat ja esteettiset näkymät, historialliset ja tunnustettavat 
maamerkit, sekä rauhalliset ja selkeät ulko- ja sisätilat. Selkeys helpottaa 
paikan hahmottamista ja tunnistettavuutta. Luonnon, ja siihen yhteyden 
merkitys kasvaa ikääntyessä ja se on merkittävä tekijä hyvinvoinnissa. Pal-
veluasuminen tulisi sijoittaa rauhalliseen paikkaan luonnon äärelle, mutta 
samalla muiden ihmisten lähelle, sekä iäkkäälle jo tuttuun ympäristöön. 
Viheralueiden läheisyys vaikuttaa monella tapaa. Se esimerkiksi parantaa 
unta ja mielialaa, mitkä ovat usean ikääntyvän ongelmia. Vilkasliiken-
teisten teiden läheisyys koetaan meluisaksi ja pelottavaksi ympäristöksi, 
etenkin jos tien ylitys on vaikeaa esimerkiksi suojateiden puutteellisuuden 
vuoksi. Yhä useampi ihminen Suomessa asuu yksin, eivätkä ikäihmiset 
ole poikkeus. Tällöin vireystilan ylläpidon tarve korostuu ikäihmisten elä-
mässä. Muistisairas usein purkaa ahdistusta ja energiaa kävelemällä, joten 
turvallinen ja monimuotoinen piha ja kävelyreitit auttavat rauhoittumaan. 
Helppohoitoinen piha voi helposti muuttua liian pelkistetyksi, jolloin 
kokijan aistikokemukset jäävät köyhiksi. Asukkaalla eli hänellä, joka on 
pihan käyttäjä, tulisi olla mahdollisuus osallistua pihan suunnitteluun ja 
ylläpitoon, kuitenkin huomioiden asukkaan rajoitteet. Ikääntyessä tarpeet-
tomuuden ja yksinäisyyden tunne syntyy, kun mahdollisuus tehdä asioita 
heikkenee. Tällöin pienetkin arjen askareet, esimerkiksi puutarhan hoito, 
muuttuvat olennaisen tärkeiksi. (Kotilainen ym. 2018)

Ikääntyvän ja muistisairaan asunnossa tuttuus ja esteettömyys nousevat 
tärkeiksi. Asunnossa tulisi olla vähän tasoeroja, kuten portaita ja kyn-
nyksiä. Myös ääni- ja värimaailma on tärkeä, koska voimakkaat äänet 
ja kuviot voivat häiritä ikääntyneen tiedonkäsittelyä. Asuinympäristön 
ymmärrettävyyttä helpottava tuttuus voi hävitä, kun asuntoon tuodaan 
nopeasti uusia esineitä tai hävitetään vanhoja. Uudet asiat voivat ah-
distaa ikääntyvää entisestään. Asumisessa hyvinvoinnin perustana on 
arjen toimista suoriutuminen, kuten siivous, ruuanlaitto ja hygienia. 
Hyvinvointia on myös liikkuminen asunnon ulkopuolella, vaikka tar-
vittaessa monet palvelut voidaan tuota kotiin. Erityisesti suuret puutteet 
henkilökohtaisen hygienian hoidossa vievät ikääntyneet laitoshoitoon. 
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Korjausrakentamisessa esteettömyysratkaisut ovat suuri haaste, kun ko-
tona asuminen olisi ikääntyvälle se tuttu paikka asua. Teknologian avulla 
voidaan helpottaa asumista ja liikkumista, kunhan se on tarkoituksen-
mukaista ja helppokäyttöistä. (Kotilainen ym. 2018) 

Tilastokeskuksen vuonna 2015 tehdyn ennusteen mukaan Mustasaaren 
yli 75-vuotiaiden määrä vuoteen 2040 mennessä melkein kaksinkertais-
tuu muiden ikäluokkien määrän pysyessä melko samana. Vaasassa muu-
tos on hyvin samanlainen, kuten myös koko Suomessa. Mustasaaressa oli 
vuonna 2015 noin 480 000 yli 75- vuotiasta ja arvion mukaan vuonna 
2040 heitä olisi yli 900 000, joista edelleen yli 60 prosenttia olisi naisia. 
(Suomen virallinen tilasto 2015) 

Vanhuksille tarkoitetut palvelut ovat vähissä Mustasaaren saaristossa. 
Raippaluodossa sijaitsee ruotsinkielinen palveluasumisen yksikkö muis-
tisairaille. Kunnan internet sivujen mukaan paikkoja yksikössä on vain 
kymmenelle hengelle. Koti- ja ateriapalvelua saa saaristoon, mutta ei esi-
merkiksi yöpartion palveluita. Päiväkeskustoimintaa järjestetään kerran 
viikossa Raippaluodon eläkeläistalolla ja sen tarkoitus on ylläpitää toi-
mintakykyä. (Mustasaaren kunta) Jos koko saaristossa hoitopaikkoja on 
vain kymmenelle ikääntyneelle muistisairaalle, niin osan täytyy toden-
näköisesti muuttaa ympärivuorokautista hoitoa tarvittaessa mantereen 
puollelle. Tällöin saaristossa palveluasuntojen tarjoajalle olisi tarvetta.

Tekniset kehitykset 
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan avuksi tehty kirja tärkeistä radikaa-
leista teknologian uudistuksista etsi sata lupaavinta teknologiaa. Kirjassa 
on myös paljon asumiseen ja ikääntymiseen liittyviä kehitysajatuksia. 
Yhteiskunnan kehitys on yhteydessä teknologian kehitykseen. Ikäänty-
vän elämässä uudet innovaatiot liittyvät eliniän ja -laadun paranemiseen, 
sekä viihtymiseen ja kontaktien ylläpitoon ja kehittämiseen. Omava-
raisuus ja työn muutos asiantuntijapainotteiseksi ovat suuria linjoja 
tulevaisuudessa, kun robotiikan ja tekniikan avulla voidaan tehdä osa 
siitä työstä, jonka ihminen tekee nyt. Elämäntavat muuttuvat ja kaikki 
eivät ole muutoksen kannalla, joten hyvienkin keksintöjen läpimurto voi 
viedä aikaa. Esimerkiksi toimintakykyä parantavien avusteiden, kuten 
proteesien, kehittämisen esteenä voi olla lääketeollisuuden suuri vaiku-
tus. (Kuusi & Linturi 2018)

Teknologian mahdollisuudet muuttavat tulevaisuuden elämää. Rakennet-
tu ympäristö muuttuu hitaasti, mutta nopeitakin toimia voidaan tehdä. 

Liikenteeseen voi tulla droneja ja kuskittomia robottiautoja, joita on jo 
nyt käytössä. LED-viljely mahdollistaa ympärivuotisen ja pienimuotoisen 
viljelyn kaupungissa, kun suuria kasvihuoneita ei tarvita. Omavaraisuus 
voi parantaa yhteisön talkoohenkeä. Pienimuotoinen puutarhanhoito 
muuttuu entistä helpommaksi. Ruokaa saadaan kasvatettua kotona ja 
etäkokki voi valmistaa sen VR-lasien ja robotiikan avulla. Asunnoissa 
kulkevat robotit todennäköisesti tarvitsevat tilaa liikkua ja esteettömyyt-
tä. Keskustelevat ja kirjoittavat robotit eli chat- ja verbotit voivat toimia 
etiäisinä eli etälääkäreinä ja -huoltohenkilöinä, jotka voidaan rinnastaa 
fyysiseen läsnäoloon, mikä voi vaikuttaa terveyteen myönteisesti. Jo nyt 
on kehitetty keskustelevia robotteja, joiden ihminen luulee olevan myös 
ihminen. Teknologian avulla voidaan lisätä luonnollisen läsnäolon koke-
musta, esimerkiksi hologrammien avulla. Tekoälyn avulla voidaan luoda 
elämyksiä, joihin käyttäjällä ei olisi muuten mahdollisuutta osallistua. Vir-
tuaalitodellisuus voidaan kokea muiden kanssa ja se voi lisätä viihtyvyyttä. 
(Kuusi & Linturi 2018) Ikääntyneen ongelma voi olla teknisen osaamisen 
puute, mikä voi estää käyttämästä laitteita. 

Ikääntyneen ongelmiin, kuten dementiaan ja liikunnan rajoittumiseen, 
uudet teknologian kehitykset tuovat paljon uusia innovaatioita. 3D-tu-
lostamalla voidaan tehdä yksilöllisempiä tuotteita, kuten proteeseja ja ku-
doksia. Esimerkiksi sydämen tulostamisen odotetaan olevan mahdollista 
kymmenen vuoden sisällä. Tulostaminen mahdollistaa apuvälineiden pie-
nimuotoisen lähituotannon ja niitä voidaan tuottaa halvemmalla. Tekoälyä 
voidaan käyttää ihmisten sairauksien diagnosointiin ja ennaltaehkäisyyn. 
Itsehoitoa ja kehon seurantaa voidaan jo nyt harrastaa esimerkiksi älypu-
helimen avulla. Terveyteen vaikuttavia asioita, kuten perimää ja sairauksille 
alttiutta, voidaan selvittää ja hoitaa teknologian avulla nykyistä paremmin. 
Ikääntyneiden ja yhteiskunnan suureen ongelmaan, eli dementiaan yri-
tetään löytää ratkaisuja. Eliniän pidentäminen noin 30 prosentilla on jo 
onnistunut hiirillä ja myös lihasvoiman rappeutumista on saatu hillittyä. 
Tekoälyn avulla voidaan todeta ja hoitaa myös mielenterveyden ongelmia. 
Teknisiä kehityksiä tapahtuu myös keinoelinten ja -lihaksien, ihonalaisten 
mittareiden ja lääkeannostelijoiden osalta, mikä helpottaa esimerkiksi 
diabeteksen itsehoitoa. Ongelma, kun itsehoito muuttuu yleisemmäksi, 
voi olla uskomuslääketieteen kasvu, joka näkyy jo nyt ravintosuosituksien 
ja lääkäreiden ohjeiden vastustamisena. Uudet teknologiat parantavat 
ikääntyvän elämänlaatua, sekä lisäävät työvuosia. Toisaalta ne vähentävät 
työn tekemisen tarvetta lisäten vapaa-aikaa. Ongelmana kehityksessä voi 
olla yksityisyyden vähentyminen, kun pilvipalveluihin ladataan kaikki 
terveyteen liittyvä tieto. (Kuusi & Linturi 2018)

Kuva4.  Raippaluodon palveluasumisen yksikkö muistisairaille (Hanna Helminen)
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Tulevaisuuden näkymät
Suurimpia haasteita tulevaisuudessa on ikääntyvien määrän suuri kasvu 
(Suomen virallinen tilasto 2015; Suomen virallinen tilasto 2018 c.). 
Vaikka moni ikääntynyt yli 75-vuotias on parempikuntoisempi kuin ai-
kaisemmat sukupolvet, niin erilaisia hoitopaikkoja ikääntyville tarvitaan 
lisää (Arajärvi & Kuronen 2017). Eliniänodotteen kasvu on yhteydessä 
uusiin teknologisiin innovaatioihin, joilla voidaan hoitaa ja ennaltaeh-
käistä ikääntyvän sairauksia, sekä tehdä elämästä miellyttävämpää (Kuusi 
& Linturi 2018). Mustasaaressa on paljon omakotitaloja verrattuna 
muuhun Suomeen, vaikka myös Mustasaaressa muiden talotyyppien 
määrä on kasvanut (Suomen virallinen tilasto 2018 a.). Saaristossa 
käydessä pientalorakentaminen näkyi selkeänä alueen talotyyppinä. 
Alueella oli myös muutama rivitalo, mutta tulevaisuuden tarpeisiin sieltä 
puuttuivat pienet ikääntyville sopivat asunnot, sekä palveluasumisen eri 
muodot. Ikääntymisen trendien suhteen Mustasaaren ja saariston tilanne 
on sama kuin muualla Suomessa. 
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Työn vaiheet

Kuntasuunnittelun kurssi jakautui kolmeen vaiheeseen. 
Ensimmäisenä suunnittelualue analysoitiin, eli tutustuttiin 
sen ominaisuuksiin. Näin saatujen tietojen pohjalta luotiin 
kolme skenaariota eli mahdollista tulevaisuuskuvaa 
pohjautuen eri olettamiin.  Analyysi- ja skenaariovaiheissa 
opiskelijoiden apuna toimi Björkön ja Raippaluodon 
asukkaista koostuva seurantaryhmä. Skenaarioista 
poimittiin sopivimmat osat ja asiat synteesisuunnitelmaan, 
joka on ehdotus saariston tulevaisuuden kehityskuvaksi 
vuoteen 2040 asti.

Analyysi

Skenaariot

Suunnitelma
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Analyysi

Analyysivaiheen tarkoitus oli tuottaa pohjatietoa 
saariston nykytilasta tulevaa ideointia ja suunnittelua 
varten. Opiskelijat tutkivat saaristoa ryhmissä eri 
näkökulmista tutustumalla tietoaineistoihin ja 
liikkumalla alueella. Saariston asukkaista koostuva 
seurantaryhmä täydensi tieto- ja kokemuspohjaa 
yhteisissä iltatilaisuuksissa.

Ryhmien näkökulmat analyysiin olivat:
toiminnallinen ympäristö, rakennettu ympäristö, ais-
tiympäristö ja merkitysympäristö.
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Toiminnallinen ympäristö

Yleisesti Mustasaaren saaristoalueilla asutus on hajanaista ja asuminen, 
muuttovirta sekä palvelutarjonta keskittyvät alueen suurimpiin kyliin – 
Raippaluotoon, Björköbyhyn ja Vallgrundiin. 

Saaristossa välimatkat kylien välillä ja suurempien palvelujen äärelle 
mantereelle ovat pitkiä. Erillisiä kevyenliikenteen väyliä kylissä ei ole, 
mikä hankaloittaa erityisesti koululaisten kulkemista kodin ja koulun vä-
lillä. Kylien välistä kulkemista hidastaa Björköbyn ja Vallgrundista saaris-
ton luoteisosiin kulkeva pitkä tieosuus, joka pitää kulkea Raippaluodon 
kylän kautta. Saaristoon on ollut suunnitteilla uusi Maailmanperintötie, 
joka ylittäisi osan luonnonsuojelualuetta Björköstä Söderuddenin ja Vis-
tanin kylien suuntaan. Raippaluodon sillalla on merkittävä asema työ- ja 
koulumatkojen näkökulmasta. Yhteisiä bussikyydityksiä järjestetään 
koululaisille ja työmatkalaisille Mustasaaren manneralueilta ja Vaasasta 
saaristoalueen kyliin aamuisin ja iltapäivisin.

Elinkeinoista maatalous on pienimuotoista ja hajaantunutta ympäri 
saaristoa. Teollisuus- ja tehdasalueet ovat pieniä ja sijoittuvat suurimpien 
kylien keskustoihin. Esimerkiksi Björköbyssä merkittävänä paikallisena 
tehdasyrityksenä voidaan pitää kalastusverkkoihin erikoistunutta Pau-
la-tehdasta ja Raippaluodossa sijaitsevat esimerkiksi Hydrolink Oy Ab, 
Oy Maprotec Ab ja Oy Lindeman Ab. Kalastus ja veneily ovat Musta-
saarelaisille tärkeitä toimintoja, ja sen vuoksi satamilla on suuri merkitys. 

Satamat toimivat myös kyläläisten tapahtumapaikkoina ja niissä toi-
mii kesäisin ravintoloita ja kahviloita. Vapaa-ajanviettopaikoista myös 
erityisesti Nuorisoseurantaloilla ja iltaisin kouluilla on vankka asema 
kyläläisille. Nuorisoseurantaloissa järjestetään erilaisia juhlia ja muita 
tapahtumia, liikuntatoimintaa sekä kylän järjestöjen kokouksia. Alueen 
matkailutarjonta painottuu kesäkuukausiin ja haastavimpia turismikuu-
kausia ovat marraskuu, tammikuu ja helmikuu.

Rakennettu ympäristö

Mustasaaren saariston rakennuskanta on keskittynyt kyliin eli Raippa-
luotoon, Norra ja Södra Vallgrundiin, sekä Björköbyhyn.  Kylissä on 
pääsääntöisesti asutuksen lisäksi myös nuorisotalo ja koulurakennus. 
Jokaisen kylän yhteydessä on vähintään yksi satama.  Rakennuskanta ky-
lissä, mutta myös koko saaristossa, on pientalo valtaista. Rakennuskanta 
on iältään monipuolista. Perustyyppinä on puurakenteinen kaksikerrok-
sinen omakotitalo, joiden lisäksi löytyy tiilirakennuksia, sekä muutama 
rivitalo, joita tarvittaisiin lisää. Toiminnassa olevat koulut ovat Raippa-
luodossa ja Norra Vallgrundissa. Muualla koulurakennukset ovat yksityi-
sessä käytössä. Raippaluodon uuden koulun yhteydessä on myös päivä-
koti ja kirjasto. Nuorisotalot ovat aktiivisessa käytössä ja yleisesti niiden 
kunnostuksesta huolehditaan, esimerkiksi Raippaluodon nuorisotalo on 
tällä hetkellä korjauksessa. Saariston kirkot on rakennettu Raippaluodon 
kylään vuonna 1781 sekä Björköbyhyn vuonna 1857. Raippaluodon 
kirkkoa on suoristettu, mutta se on edelleen vinossa. Seurakuntatalo 
sijaitsee Raippaluodon kylässä. Muita julkisen toiminnon rakennuksia 
ovat esimerkiksi vapaapalokunnan, kaupan ja teollisuuden rakennukset, 
jotka enimmäkseen Raippaluodon kylässä tai sen läheisyydessä.

Matkailu- ja virkistyspalvelut sijaitsevat ympäri saaristoa, mutta enim-
mäkseen rannikolla ja saarten pohjoisosissa, jossa maankohoaminen 
on parhaiten nähtävissä. Satama-alueiden tyypillisiä rakennuksia ovat 
kalastajien punaiset tai harmaat venevajat, jotka ovat enimmäkseen 
perinteisesti puurakenteisia. Satamassa voi myös olla kalankäsittelyyn 
tai matkailijoiden käyttöön tarkoitettuja rakennuksia, kuten suihkutila 
ja ravintola. Raippaluodon sataman läheisyydessä on myös kesäteatteri-
rakennus ja valmisteilla on grillikatos. Majoituskohteet kuten majatalot 

ovat pieniä ja puuttuvat esimerkiksi Raippaluodon alueelta. Klobbs-
katissa, saariston luoteisosassa sijaitsevan satama-alueen läheisyydessä 
on vierasvenesatama, karavaanarialue sekä lasiset hotellimökit. Södrä 
Vallgrundin läheisyydessä on kalastusmuseo ja leirikeskus. Björköbyn 
pohjoispuolella on luontopolku, jonka lähellä näköalatorni Saltkaret ja 
vanha venesatama, josta ei ole enää yhteyttä mereen, sekä vaellusreitin 
lähtöpiste Panikeeseen. Saaristossa on runsaasi loma-asuntoja eli kesähu-
viloita ja ne sijaitsevat pääsääntöisesti ranta-alueilla.

Taajamien ja rannikon välissä on paljon vanhaa merenpohjaa, joka on 
metsäistä erämaata ja osin hyödynnetty esimerkiksi peltomaaksi. Ladot, 
laidunmaat ja pellot sijaitsevat yleensä kylien yhteydessä, jopa niiden 
sisällä. Saariston päätiet ovat melko hyväkuntoisia ja päällystettyjä. Pie-
nemmät hiekkatiet mukailevat luontaisia harjanteita. Suomen pisin silta, 
Raippaluodon silta (1990) on merkittävä maamerkki koko pohjanmaan 
alueella. Björkööseen 1950-luvulla rakennut sillat yhdistävät saaren 
Raippaluotoon.

Aistiympäristö

Kohdealueella on omintakeinen mittakaava. Sekä rakennettu ympäristö, 
että luonto muodostavat eräänlaisen Pohjanmaan pienoismallin. Kylien 
keskustoissa ei ole katumaisia tiloja, vaan maisemaa jäsentävät pellot ja 
pihapiirit perinteisine rakennuksineen. Peltotilkut, puutarhamaiset pihat 
ja nykymittapuulla pienet rakennukset luovat viihtyisän tunnelman. Pe-
rinteisiin rakennuksiin sijoitetut palvelut lisäävät viihtyisyyttä. Uudet ra-
kennukset, esim. Sale parkkipaikkoineen, hajauttavat ja rikkovat vanhaa 
kylärakennetta. Maaston korkeuserot ovat pieniä, mutta maisemallisesti 
merkityksellisiä. Moreeniselänteet jaksottavat maisemia maalla ja ranni-
kolla. Merellisyys korostuu monissa satamissa, silloilla ja luontopoluilla 
rannan läheisyydessä.

Merkitysympäristö

Mustasaaren saariston aluetta luonnehtivat erityisesti perinteinen 
saaristolaismaisema sekä luonnon läheisyys. Museoviraston esittämiä 
valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) 
ovat Björköbyyn ja Raippaluodon kylämaisemat, sekä Raippaluodon sa-
tama. Muut kyläkeskukset erottuvat selkeästi ympäristöstään ja asukkaat 
ovat läheisessä kontaktissa mereen monien saariston satamien kautta. 
Saariston luonnonmaisemaa muokkaa maankohoaminen, jonka myötä 
merestä paljastuu jatkuvasti maata. Saariston alue on valittu Unescon 
maailmanperintökohteeksi muun muassa merestä paljastuvien De Geer 
moreenien takia. Maankohoaminen muuttaa myös jatkuvasti kulttuu-
riympäristöä esimerkiksi muokkaamalla satamille ja laivaväylille sopivia 
sijainteja.

Saaristolaisuuden lisäksi alueen kylissä vallitsevat voimakkaat paikalli-
sidentiteetit. Kylissä järjestetään paljon tapahtumia ja kovassa käytössä 
ovat erityisesti nuorisotalot ja kyläkoulut, jos sellainen kylässä sijaitsee. 
Erilaiset yhdistykset ovat aktiivisia järjestämään tapahtumia ja toimintaa. 
Siksi peruspalveluiden (esim. Koulujen ja kyläkauppojen) häviäminen 
on ollut kova paikka monelle kyläyhteisölle, koska juuri nämä paikat 
ovat toimineet yhteisön keskuksina. Muita keskeisiä kokoontumis-
paikkoja kyläläisille ovat kylien läheisyydessä olevat satamat ja erilaiset 
harrastuspaikat. Saaristossa ja kylissä on myös paikkoja, kuten vanhoja 
satamia ja laivareittejä, joiden tärkeys perustuu niihin liittyvään histo-
riaan ja tarinoihin.
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Analyysikartta Norra Vallgrundin kylästä
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Teollisuusalue
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Tärkeä rakennettu kohde
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Koulu, käytöstä poistettu
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Kunnan vuokra-asunnot

Analyysikartat Raippaluodon(yllä) ja Södra Vallgrundin sekä Sommarösundin kylistä
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Analyysikartta Björköbyn kylästä
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Koko suunnittelualueen analyysikartta
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Skenaariot

Skenaariot ovat mahdollisia kuviteltuja todellisuuksia, 
jotka tässä tapauksessa kuvaavat Raippaluodon ja Björkön 
tulevaisuutta. Matkailu ja väestöennusteet ovat keskeisiä 
saariston elämään ja palveluihin vaikuttavia tekijöitä. 
Skenaariot käsittelevät tässä työssä kolme eri asetelmaa. 
Ensimmäisessä skenaariossa väestö ei juuri kasva, jolloin 
esimerkiksi asumista ja palveluita on pohdittu tämä 
huomioiden. Toinen skenaario olettaa väestön kasvavan 
kuntastrategian ennusteen mukaisesti ja huomioi myös 
matkailun kasvua. Kolmannessa tapauksessa on tutkittu 
matkailun voimakkaan kasvun mahdollisuuksia.
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Arvottamisen ja lähtökohtien avulla skenaarion tavoitteiksi asetettiin 
kolme sanaparia – ekologinen ja omavarainen, yhtenäinen ja yhteisöl-
linen, sekä itsenäinen ja avoin saaristo. Ekologisuus ja omavaraisuus 
korostuvat energiantuotannossa ja ruuantuotannossa. Yhtenäisyyttä ja 
yhteisöllisyyttä vahvistetaan paremmalla teknologian mahdollistamalla 
palveluverkolla. Itsenäisyys ja avoimuus viittaa omavaraiseen itse itseään 
pyörittävään saaristoon, joka katsoo maailmaa avoimin silmin ja on 
valmis kokeilemaan uutta. 

Mustasaaren kunnalle on laadittu erillinen ilmasto- ja energiastrategia, 
joka tarkentaa kunnan tavoitteet uusiutuvan energian käyttöön kiin-
teistöissä vuoteen 2020 asti. Strategian mukaan kunnan tavoitteena on 
käyttää ainoastaan uusiutuvaa energiaa vuodesta 2020 alkaen, jonka li-
säksi sekä uusille että vanhemmille kiinteistöille eritellään tiedottamiseen 
liittyviä tavoitteita (Mustasaaren kunta 2013: 7). Totesimme tahtotilan 
olevan siis olemassa jo, joskin vuosi 2020 on jo nurkan takana. Energi-
antuotannossa esiin nousi erityisesti kolme energiamuotoa: tuulivoima, 
aurinkovoima ja aaltovoima. Myös vaihtoehtoisia energiantuotantomuo-
toja tutkittiin jonkin verran.  Päätimme keskittää energiantuotantoa 
saariston länsirannikolle, Unescon maailmanperintöalueen ulkopuolelle.

Ekologinen 

Omavarainen

Avoin

Arvot ja skenaarion lähtökohdat

Analyysivaiheen ja kenttäkäyntien pohjalta pohdimme alueen arvoja ja 
identiteettiä. Esiin nousi erittäin selkeänä identiteettitekijänä luontosuh-
de ja ekologisuus, sekä perinteisten elinkeinojen ja elämäntavan arvosta-
minen. Elinkeinojen osalta esimerkiksi metsästäminen ja kalastaminen 
on nykyisin painottunut enemmän harrastuksena, mutta tietopohja ja 
kiinnostus ovat säilyneet. 

Skenaariomme lähtökohdiksi asetettiin väestön nollakasvu sekä energi-
antuotannon kehittäminen. Väestön nollakasvu tarkoittaa, että väkiluku 
ei juurikaan muutu, mutta alueen tulee silti olla houkutteleva sillä myös 
väestömäärän tasapainossa pitäminen vaatii jonkin verran lisää asukkaita 
jatkuvasti. Energiantuotannon kehittäminen sopi hyvin alussa määri-
teltyihin alueen arvoihin – vehreyteen ja ekologisuuteen. Pyrimme ske-
naariossamme keskittymään vuoteen 2040, ja huomioimaan maailman 
megatrendit kuten ilmastonmuutoksen, väestön ikäjakauman muutokset 
ja työnteon tapojen muutokset.

Skenaario 1:
Mustasaari 2040 – Energinen edelläkävijä
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vanhenevan väestön asiointia, sillä kaiken saa tilattua lähelle. Kauppakas-
sipalvelun lisäksi lähiruokatuotantoa ja sen jakelua on kehitetty vuonna 
2040 pitkälle. Saariston lähiruokapiiri on laajentunut, ja erilaisten mo-
biilipalveluiden avulla pienimuotoinenkin ruuantuotanto ja –myynti on 
muuttunut matalan kynnyksen toiminnaksi. Lihantuotanto saaristossa 
on pienimuotoista, ja ilmastonäkökulmasta sen kehittäminen ei tunnu 
tarpeelliselta. Sen sijaan esimerkiksi sirkkakasvattamot ovat yleistyneet.

Koko ajan hiljalleen tapahtuva työnteon tavan muutos edistää kauppojen 
ja muiden palveluiden pitämistä saaristossa. Tulevaisuudessa lähes kuka 
tahansa pystyy työskentelemään etänä haluamastaan paikasta. Työnteko 
ei enää vaadi kaupungin sykkeessä asumista, ja ihminen kaipaa rauhalli-
sempaan ympäristöön. Saaristo on tässä erittäin houkutteleva paikka, ja 
työnteolle on kehitetty hyvät puitteet. Etätyöskentelytilat kylissä tuovat 
työntekijät yhteen. Työyhteisö on tärkeä, ja jatkossa sen ei tarvitse koos-
tua saman alan ihmisistä. Tällainen kehitys voisi johtaa myös yrityshau-
tomoihin ja uudenlaiseen liiketoimintaan. Kun tekijät kootaan yhteen, 
he myös pysyvät saaristossa ja käyttävät saariston palveluita – sen sijaan 
että kävisivät kaupassa työmatkallaan Vaasasta. 

Logistiikka ja liikenne

Vuonna 2040 maailma on muuttunut jonkin verran myös liikenteen 
ja logistiikan osalta. Sähköpyörillä voi kulkea helposti melko pitkiäkin 
matkoja, ja auto ei enää ole välttämätön väline esimerkiksi kylien vä-
lillä liikkumiseen. Sähköpyörän vuokrattuaan myös turistin on helppo 
kiertää koko saaristo maailmanperintötietä pitkin. Kuskiton sähköbussi 
kulkee saaristosta Vaasaan, vieden asukkaita laajempien palveluiden 
äärelle ja tuoden myös turistit helpommin saareen. Myös Lillhamnenin 
matkustajasatama helpottaa kulkua, ja pienentää saaristolaisten tarvetta 
omalle autolle.

Lähteet:

Musta saa ren  kunta  (2013) .  Mus ta saa r i  2040  –  Keh i ty s  j a  
hyvinvointitrendit. 28 s. 

Energiantuotanto

Saariston energiantuotanto on kokonaan uusiutuviin energiamuotoihin 
pohjautuvaa, kuten aiemmin jo mainittiin. Erilaiset uusiutuvat energia-
muodot kehittyvät huimaa vauhtia etenkin ilmastonmuutoksen tuomien 
pakotteiden takia.

Vuonna 2008 tehdyissä tuulivoimaselvityksissä suunnitelmana oli jopa 
45 tuulivoimalan rakentaminen, mutta nykyiset pohdinnat ovat su-
pistaneet voimaloiden määrän yhdeksään. Skenaariossa vuonna 2040 
tuulivoimaloita sijaitsee keskitetysti saariston länsirannikolla, maailman-
perintöalueen ulkopuolella. Tuulivoimaa on mahdollista sijoittaa myös 
kauemmas rannikosta merelle. Myös pienet talokohtaiset tai sähköosuus-
kuntakohtaiset tuulivoimalat ovat yleistyneet.

Aurinkoenergian hyödyntämistä jonkin verran saaressa jo on. Vuonna 
2040 aurinkovoiman hyödyntäminen on kehittynyt yhä järjestelmälli-
semmäksi, erityisesti loma-asuntojen omistajille suunnatuksi energia-
muodoksi. Aaltovoima on vuonna 2040 jo hyvinkin merkittävä ener-
giantuottaja, sillä sen hyötysuhde ja kannattavuus paranee koko ajan.

Yksi lupaavimmista uusista energiamuodoista on aaltovoima.  Aaltovoi-
malaitoksia on eri tyyppisiä, saaristoon soveltuvan aaltovoimalatyypin 
vahvuus on, että sen osat sijoittuvat pääasiallisesti veden pinnan alle, 
jolloin maisemahaittoja ei juurikaan synny. Muita kokeellisia energia-
tuotannon muotoja on lukuisia, vuonna 2040 parhaiten saaristoon sovel-
tuvia muotoja voisivat olla leväenergian ja biopolttoenergian tuotanto. 
Leväenergia vaatii pääosin lämpöä ja valoa, eikä se vie paljoa pinta-alaa. 
Leväenergian tuotanto on helppo sijoittaa muun teollisuuden yhteyteen. 
Biopolttoenergian tuotantoon saaristolla on jo nyt hyvät valmiudet; 
maan kohoamisen takia rehevöityneiden lampien kasvillisuutta voidaan 
hyödyntää ainakin pienemmässä mittakaavassa. Pieniä CHP- laitoksia 
on nykyään jo esimerkiksi asuinkorttelien yhteydessä, saaristossa laitok-
sia hyödynnetään kaikenlaisissa kohteissa.

Palvelut ja elinkeinot

Palveluverkon kehittämisessä painottuu erityisesti sähköiset palvelut. 
Vuonna 2040 lähipalvelut eivät ole poistuneet kylistä, vaan kehittyneet 
monipuolisemmiksi teknologian mahdollistamin keinoin. Raippaluodon 
kylä kehittyy myös lähipalveluiden painopistealueena. Muissa kylissä 
toimivien pienten kauppojen ja kioskien yhteydessä toimii vuonna 
2040 helppokäyttöinen kauppakassi-palvelu, joka mahdollistaa suu-
rempienkin ostosten tilaamisen kioskin tai kaupan yhteydessä olevaan 
kylmähuoneeseen tai –kaappiin. Myös tavarakuljetus toimipisteisiin 
onnistuu drone-lennokkien avulla. Helpottaa huomattavasti erityisesti 
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Maailmanperintöalueen raja Pa lve l u a s u m i n e n  y m s .  
keskittymä

Aaltovoima

Satama

Levä- / bioenergia

Aurinkoenergia

Verkkopalveluiden kehityspiste

Lähipalveluiden kehityspiste

Teollisuus aluevaraus

Tuulivoimala aluevaraus

Matkailukohde

Liikenteen pääväylä

Uudet tieyhteydet
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Skenaario 2:
Vetovoimainen saaristolaiselämä

Toinen skenaario perustuu kuntastrategian ja strategisen yleiskaavan 
mukaiseen väestönkasvuun, sekä maltilliseen matkailun kasvuun. 
Mustasaaren kuntastrategiassa väestönkasvuodotus on yli yksi prosentti 
vuodessa, mikä tarkoittaa saaristossa noin 20 uutta asukasta joka vuo-
si. Odotetulla kasvuprosentilla asukasluku kasvaisi 460:llä asukkaalla 
vuoteen 2040 mennessä. Yleiskaavaselosteessa saariston väestön odo-
tetaan kasvavan 45% vuoteen 2040, joka tarkoittaisi noin 1000 uutta 
asukasta. Väestönkasvua skenaariossa selittää Vaasan työssäkäyntialueen 
merkityksen korostuminen kuntaliitoksen myötä, mikä näkyy asutuksen 
kasvuna etenkin saariston eteläosissa. Näin ollen skenaarion painopiste 
on asumisessa ja siihen liittyvien kysymysten ratkaisuissa maankäytön 
kannalta. Skenaariossa otetaan huomioon myös matkailun kehittyminen 
potentiaalisena elinkeinona saaristossa. 

Asumisen kannalta keskeisiä kehittämisvyöhykkeitä ovat jo olemassa ole-
vat asutuskeskittymät Raippaluoto, sekä Norra Vallgrund ja Södra Vall-
grund. Maakuntakaavassa, sekä yleiskaavassa Raippaluoto on merkitty 
keskittymäksi, johon palvelut ja asuminen tiivistyvät. Tässä skenaariossa 
tutkitaan kuitenkin hajautetun rakenteen mallia, jossa useampia kyliä 
pyritään säilyttämään elinvoimaisina oletetun väestönkasvun myötävai-
kutuksella, sekä uusien kiertävien palveluiden tukemana. 

Oletuksena on, että tyypillisen saaristoon muuttavan ihmisryhmän 
muodostavat Vaasassa työssäkäyvät lapsiperheet, jotka tarvitsevat asu-
inympäristönsä lähistölle peruspalveluita, kuten koulun, päiväkodin 
ja kaupan. Kylien vetovoiman lisäämiseksi palveluja tulisi hajauttaa, 
jotta vähintään aivan välttämättömimmät palvelut olisivat helposti 
saatavilla. Osa palveluista voisi palvella keskitetysti koko saaristoa. 
Kevyenliikenteen reittien kehittäminen palvelee sekä paikallista väestöä 
että kasvavaa matkailua. Turvallisuuskysymykset nousevat esille, kun 
arvioidaan alueen vetovoimaa esimerkiksi juuri lapsiperheiden kannalta. 
Saaristossa voitaisiin käyttää myös uusia palvelumalleja, jotka joustaisivat 
palvelujen sijainnin suhteen. Erilaiset pop-up tyyppiset palvelumallit 
voisivat vaihtaa sijaintiaan tarpeen mukaan ja siten myös syrjemmässä 
asuvat ihmiset pystyisivät niitä käyttämään. Tällaisesta palvelumallista 
esimerkkeinä voidaan käyttää kotisairaanhoitoa. Lisäksi nuorisotalojen 
asemaa keskeisinä kohtaamispaikkoina voitaisiin hyödyntää ja palveluja 
kierrättää niiden piirissä.

Väestörakenteen monipuolistamiseksi tarvitaan omakotitalojen lisäksi 
eri asumismuotoja, kuten vuokra-asuntoja ikäihmisille palvelujen lähe-
isyyteen tai edullisia asumismuotoja nuorille. Toisaalta, saaristossa ei 
nuorille juuri ole houkuttimia koulutusmahdollisuuksien sekä julkisen 
liikenteen puuttuessa. Mikäli saaristoon halutaan enemmän nuorta 
väestöä, olisi hyvä olla toimiva julkisen liikenteen yhteys Vaasaan, mikä 
puolestaan ei ole kannattavaa ilman merkittävää väestönkasvua. Vaasan 
alueen profiloituminen energiasektoriin saattaisi tuoda alueelle nuorta 
koulutettua väestöä, joka voisi myös olla kiinnostunut vuokra-asumisesta 
saaristossa.  

Maanomistus saaristossa saattaa hankaloittaa uusien alueiden muodos-
tumista, sillä kunnan omistamia maita on vähän, joten maankäyttö 

Norra Vallgrundin nuorisoseurantalon
pihapiirin täydennysrakennunluonnos

Raippaluodon nuorisoseurantalon
pihapiirin täydennysrakennunluonnos
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nojaa paljolti yksityisten maanomistajien halukkuuteen ottaa omis-
tamiaan alueita käyttöön. Saariston asema maailmanperintöalueena, 
useat luonnonsuojelualueet sekä kulttuurihistoriallisesti tärkeät alueet 
rajoittava myös osaltaan maankäytönsuunnittelua. Saariston kylien oma-
leimainen maisema on syytä ottaa huomioon ja uusien asuntojen tulisi 
sopia arkkitehtuuriltaan olemassa olevaan miljööseen. Raippaluodon 
ja Björköbyn kylät kuuluvat osittain rakennetun kulttuuriympäristön 
piiriin ja Södra Vallgrundin sekä Norra Vallgrundin kylät on luokiteltu 
maakunnallisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi.

Matkailussa keskitytään kotimaanmatkailun kasvuun. Pohjoinen 
saaristoluonto, Björköby ja kylien satama-alueet ovat merkittävimmät 
vetovoimatekijät, joihin skenaariossa keskitytään. Luontoa voidaan hyö-
dyntää sen tarjoamien kokemuksien ja elämysten kautta. Lumikelkkailu 

Tunnelmaa nuorisoseurantalon uudistetussa ympäristössä

Muutoksia heikosti
 kestävät alueet

meren jäällä, vaellus maatilojen erikoisuuksien ravitsemana ja syksy-
inen opastettu sienestysretki vahvistavat matkailijan luontosuhdetta ja 
näyttävät vilauksia saaristolaisen elämästä. Björköbyn matkailu puolesta-
an keskittyy voimakkaasti jääkauden muovaamaan maiseman ympärille 
ja idylliseen satama- sekä kylämaisemaan. Saaristolaiselämälle perin-
teisesti tärkeät satama-alueet muistuttavat alueen kalastuselinkeinosta, 
ja matkailijoille ne näyttäytyvät myös elävinä tapahtuma- ja palve-
lukeskittyminä. Tavoitteena on olemassa olevien matkailupalveluiden 
kehittäminen ja myös uusien aluevarauksien tekeminen, jotta kehitys 
on mahdollista. Aluevarauksia tarvitaan erityisesti majoituspalveluiden 
määrän kasvattamiseksi, sillä esimerkiksi leirintäalueita tarvitaan lisää 
vastaamaan karavaanareiden aiheuttamaan kysyntään. Majoituskapa-
siteettia voidaan myös kasvattaa ottamalla vanhoja jo olemassa olevia 
rakennuksia majoituskäyttöön.
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Skenaarion teemana on suuri matkailun kasvu ja sitä tukeva kehitys 
saaristossa. Maaseutumaiset alueet ovat muuttuneet elinkeinojen näkö-
kulmasta hyvin paljon, kun perinteinen maa- ja metsätalous työllistää 
yhä vähemmän asukkaita. Ratkaisuja elinkeinojen murrokseen on haettu 
uusista elinkeinoista, kuten matkailusta. Matkailu työllistää ja parantaa 
taloudellista tilannetta, jonka ansiosta sen avulla voidaan ohjata ja lieven-
tää talouden rakennemuutoksesta johtuvia ongelmia sekä monipuolistaa 
taloutta. Matkailu on varteenotettava vaihtoehto lisätä vähäisiä yksityi-
sen palvelusektorin työpaikkoja (Leinonen ym. 2008 Alukehityksen nä-
kökulmasta matkailu edustaa yhtä mahdollista elinkeinoa, jota voidaan 
käyttää alueen hyvinvoinnin lisäämisen välineenä. Alue, ympäristö ja 
paikalliset tarpeet ovat tärkeitä. Tässä lähestymistavassa matkailutoimiala 
ei ole muusta taloudesta irrallinen, vaan se on osa kokonaisvaltaista alue-
kehitystä (Leinonen ym. 2011). Myös Mustasaaren saaristossa perinteiset 
elinkeinot, kuten aiemmin monia työllistäneet kalastus ja maanviljely, 
ovat vähentyneet runsaasti. Tämän vuoksi voimakkaan volyymin mat-
kailuyrittäjyydestä voisi löytyä avain alueen kehittämiseen ja ihmisten 
hyvinvoinnin parantamiseen.

Metsähallituksen julkaisemassa Merenkurkun maailmanperintöalueen 
luontomatkailusuunnitelmassa (2011) painotetaan matkailun roolia 
maailmanperintöalueen asukkaiden toimeentuloa tukevana, elinkeino-
elämää monipuolistavana sekä saariston kyläyhteisön vireyttä ja ikära-
kenteen elinvoimaisuutta ylläpitävänä. Kestävä matkailu on UNESCON 
vaatima muoto, jonka ehdoin matkailua täytyy tuottaa maailman-
perintöalueilla. Matkailua halutaan suunnitelman mukaan toteuttaa 
luontomatkailun viitekehyksessä. Luontomatkailulla tarkoitetaan tässä 
”[...] luontomatkailua on sellainen matkailu, jonka yhteydessä virkis-
täydytään luonnossa. Luontomatkailu yhdistää luonnon virkistyskäytön 
ja matkailun. Luontomatkailussa luonto on merkittävä vetovoimatekijä 
tai toimintaympäristö” (Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun 
kehittämistyöryhmä 2002). Näitä teemoja olemme pyrkineet ottamaan 
myös skenaariossa vahvasti huomioon.

Matkailu on tällä hetkellä saaristossa melko pienimuotoista, ja painottuu 
vahvasti yksittäisille alueille. Matkailijat saapuvat saaristoon lähinnä au-
tolla ja käyvät alueella vain päiväseltään. Matkailu painottuu kesäaikaan. 
Majoituspalveluja on saaristossa melko paljon, mutta ne ovat hajanaisia 
eivätkä riitä kapasiteetiltaan suurien ryhmien majoittamiseen. Skenaa-
riossamme pyrimme lisäämään matkailun ympärivuotisuutta, kehittä-
mään jo olemassa olevia matkailuun painottuneita alueita, lisäämään 
matkailijoiden viipymää sekä parantamaan matkailuyrittäjien välistä 
yhteistyötä. Saariston eri alueilla on skenaariossamme luonne-eroja ja 
erilaiset palveluprofiilit. Vuonna 2040 saaristo toimii yhtenäisenä koko-
naisuutena, jossa matkailupalvelut ovat helposti saatavilla nykyaikaisin 
keinoin, kuten yhteisen varausjärjestelmän ja kiinteistönhuoltoyhtiön 
avulla.

Maankohoamisesta johtuen Vaasan ulkosataman (Vaskiluoto) siirto on 
väistämätön ja Lillhamnenin edusta on syvyytensä puolesta edullinen 
paikka uudelle satamalle. Satama rakentuu aluksi etenkin matkustaja-
liikenteelle. Satamasta tulee yhteys Uumajaan, sekä muihin rannikko-

kaupunkeihin kuten Helsinkiin ja Tukholmaan. Tällä hetkellä Vaasan ja 
Uumajan välillä liikennöivään Wasa Express-laivaan mahtuu noin 900 
matkustajaa. Uuden laivan myötä matkustajamäärät kasvavat ja entistä 
useampi kulkee Mustasaaren kautta. Uusi tieyhteys satamaan nopeuttaa 
kulkemista, sekä säilyttää kylien rauhaisan miljöön. Rautatie rakenne-
taan tukemaan sataman toimintoja. Rautatietä voidaan hyödyntää myös 
rahtiliikenteessä sekä sen myötä voidaan yhdistää saaristo paremmin 
Vaasaan ja muuhun maailmaan. Se on myös tulevaisuuden vaihtoehto 
autoliikenteelle, kun vähäpäästöinen liikkuminen muodostuu osaksi 
arkipäivää. Lähijunan pysäkkeinä toimivat esimerkiksi Norra Vallgrund, 
Raippaluoto ja Maailmanperintöportti. Pysäkiltä voidaan saavuttaa muu 
saaristo esimerkiksi vuokrattavilla polkupyörillä tai De Geer- bussilla. 
Maailmanperintöportin ja Raippaluodon sillan merkitys kasvaa lisäänty-
vän autoliikenteen vuoksi. Matkailua tukeva info-keskus palvelee koko 
saariston aluetta. Lillhamnenin satamassa on toinen vastaava info-piste 
laivalla saapuvia matkailijoita varten. Palvelujen saavutettavuutta ja käy-
tettävyyttä lisätään yhteisellä palvelu- ja markkinointijärjestelmällä. Sen 
tarkoitus on markkinoida aluetta kokonaisuutena ja lisätä yhteistyötä 
yrittäjien välillä. 

Uusi maailmanperintötie yhdistää saaristoa, jolloin sekä paikallisten, että 
matkailijoiden liikkuminen helpottuu. Alueelle muodostuu rengasreitti, 
joka mahdollistaa kiertoajelun niin polkupyörällä kuin autolla. Maail-
manperintötie rakennetaan luontoarvoja kunnioittaen ja se luo uuden 
matkailualueen suojelualueiden ulkopuolelle. Saaristossa kehitetään 
retkeily- ja pyöräilyreittejä yhdessä maailmanperintötiehankkeen yhtey-
dessä. Reitit palvelevat niin paikallisia kuin matkailijoitakin. Reittejä 
rakennetaan ympäri saaristoa yhdistäen eri alueet luontoa kunnioittaen. 
Reiteille lisätään opasteita, jotka kertovat tärkeistä kohteista ja historias-
ta. Saaristossa on useita vierasvenesatamia, joita kehitetään. Satamien 
yhteyteen rakennetaan septitankkien tyhjennyspisteitä, huoltotiloja sekä 
virkistyspaikkoja. Satamat varustellaan vastaamaan virallista vierassata-
maluokitusta ja niiden yhteyteen lisätään myös muita matkailijoita pal-
velevia toimintoja, kuten ravintoloita ja karavaanarialueita. Veneilijöistä 
tulee entistä merkittävämpi osa saariston monipuolista matkailua. 

Raippaluoto säilyy paikallisten palveluiden ja asumisen keskittymänä. 
Kirkonkylää kehitetään säilyttäen sen perinteikäs maisema, joka omalta 
osaltaan houkuttelee turisteja ostoksille kylän kauppoihin. Asumista 
kehitetään lisäämällä keski- ja pienikokoisia asuntoja, jotka palvelevat 
kausityöntekijöitä sekä alueen nuorisoa ja ikäihmisiä. Raippaluodon 
satamaa kehitetään paikallisten virkistys- ja kulttuuritoiminnan kes-
kukseksi, joka palvelee myös matkailijoita. Satamaan sijoitetaan paljon 
erilaisia ympärivuotisia toimintoja. 

Norra ja Södra Vallgrundin kylien miljöö ja tunnelma säilytetään enti-
sellään ja niiden palveluita kehitetään tukemaan pienyrittäjyyttä kuten 
paikallista käsityöläisyyttä. Kylissä järjestetään esimerkiksi myyjäisiä ja 
kalasoppa-päiviä ympärivuotisesti. Kyläyhdistyksien ja nuorisotalojen 
merkitys kasvaa. Sommarösundia painotetaan kotimaan matkailuun 
soveltuvana alueena. Karavaanarialueita kehitetään ja kävijämääriä 
lisätään Sommarön luontopoluilla ja linnoitusalueella. Merivartioase-

Skenaario 3:
Next stop Raippaluoto
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man toimintaa laajennetaan ja kehitetään lisääntyvän vesiliikenteen ja 
-urheilun myötä.

Klobbskat painottuu yritysmatkailuun ja korkeatasoisiin palveluihin. 
Asiakaskunta koostuu laatua vaativista kansainvälisistä matkailijoista 
sekä Vaasan alueen yritysvieraista. Klobbskatin laadukas satama soveltuu 
erityisesti huvijahdeille ja purjeveneille. Majoituspalvelut ovat pääasiassa 
hotellitasoisia, vaikka rakennusten luonne vaihtelee lasimökeistä isom-
piin yksiköihin, kuten esimerkiksi kylpylähotelliin. Konferenssitilat 
mahdollistavat suuret kokoukset, messutapahtumat sekä konsertit. 
Korkeatasoiset ravintolat luovat elämyksiä myös paikallisille lähiruoasta 
valmistetuilla herkuillaan. Klobbskatin niemen alue suunnitellaan ko-
konaisuutena, jossa laadukkaat palvelut kohtaavat saariston luonnon. 
Arkkitehtuurilla luodaan paikasta kiinnostava kansainvälisesti. Eksklusii-
vinen sijainti tarjoaa ryhmille rauhalliset puitteet karunkauniissa ympä-
ristössä. Klobbskatista käsin tehdään myös retriittiretkiä ulkosaaristoon. 
Pääpaino alueella on suurien ryhmien majoittamisessa ja sitä tukevissa 
palveluissa, sekä huviveneilyssä.

Uusi maailmanperintötien vierelle syntyvä matkailualue Långskäretissä 
keskittyy kotimaan matkailijamarkkinoihin, ja esimerkiksi karavaanareil-
le ja pyöräilijöille tarjotaan majoitusta etenkin leirintäalueilla. Toimin-
not alueella tukevat myös paikallisten harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa. 
Långskäretin palvelut keskittyvät ulkoilma-aktiviteetteihin: kalastukseen 
ja erilaisiin vesiurheilun muotoihin, kuten melontaan. Turvallinen sisä-
vesi tarjoaa helpon tavan tutustua mereen etenkin matkailijoille, joille 
se ei ole ennestään tuttu elementti. Uudesta melontakeskuksesta käsin 
järjestetään kilpailuja, ohjattuja retkiä ja koulutusta. Alue toimii ympä-
rivuotisesti, vaikka palvelut painottuvatkin kesään. Alue valittiin uudelle 
matkailutoiminnalle, koska sen suojaisa sisävesi sopii vesiurheilulle, se 
on jo varattu virkistystoimintaan strategisessa yleiskaavassa, se ei ole 
luonnonsuojelualuetta ja sieltä löytyy jo valmiiksi vastaavaa toimintaa.

Svedjehamnin maailmanperintömaisema ja De Geer -moreenit ovat 
luontomatkailun kannalta saariston tärkein kohde. Svedjehamniin 
suunnitellaan pienimuotoista majoitusta. Uudet yöpymisratkaisut toteu-
tetaan rakenteellisesti mahdollisimman kevyinä, jotteivat ne vahingoita 
arvokasta luontoa. Majoitus voidaan järjestää esimerkiksi teltta- ja ve-
nepaikkoja lisäämällä sekä hyödyntämällä olemassa olevia rakennuksia. 
Kylämiljöö pyritään säilyttämään, vaikka kylän toimintoja kehitetään 
matkailupainotteisemmiksi esimerkiksi lisäämällä majoitus- ja ravin-
tolapalveluita, joissa tarjotaan paikallista kalaa. Kylän palvelut tukevat 
Svedjehamnin luonnonläheistä matkailua muodostaen alueesta yhtenäi-
sen kokonaisuuden. Yhtenäisestä Björköbyn ja Svedjehamnin alueesta 
tulee saariston kulttuurin keskus. Siellä järjestetään erilaisia luontoon ja 
kulttuuriin liittyviä yleisötapahtumia sekä kehitetään jo olemassa olevia 
(kuten postisoutua). 

Tavoitteena on saada saaristoon noin 200 000 päiväkävijää ja 300 000 
yöpymistä vuodessa, jolloin yöpyvien määrä on lähes saman verran 
kuin Vaasassa vuonna 2017. Viipymää nostetaan saaristossa 1-4 yöhön. 
Kesäsesonkina kävijöitä on noin puolet koko vuoden kävijämäärästä eli 
enintään 2000 matkailijaa per yö, josta puolet käyttävät majoituspal-
veluita kuten vuokramökkejä ja hotelleja. Tällöin tarvitaan tämänhet-
kiseen tilanteeseen verrattuna noin kolme kertaa enemmän majoitus-
kapasiteettia.  Matkailun kehittämisessä painotetaan yöpyvien määrän 
lisäämistä etenkin suhteessa päiväkävijöihin. Samoin tarkoituksena on 
lisätä voimakkaasti kansainvälisten matkailijoiden määrää verrattuna 
nykytilanteeseen etenkin Klobbskatin alueella. Myös ympärivuotiseen 
toimintaan panostetaan.
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Luonnos Klobbskatin matkailukeskittymästä
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Synteesisuunnitelma: 
Luonnollisesti laadukas saaristo

Skenaarioiden pohjalta ladittiin synteesisuunnitelma 
täydentäen ja valikoiden skenaarioiden varteenotettavimmat 
osat. Näin syntyi visio saariston tulevaisuudesta.



134

Logistiikka ja liikenne 

syttyvät jalankulkijan ylittäessä tietä. Erityisesti Salen ympäristön tur-
vallisuuteen panostetaan kaupan alueen liikenteen ollessa varsin vilkasta 
suhteessa muuhun saaristoon.  

Tällä hetkellä yksityisautoiluun painottuva liikenne sähköistyy ja uusiu-
tuvista energianlähteistä virtansa saavat kulkuvälineet yleistyvät. Raip-
paluotoon, Norra Vallgrundiin sekä Björköbyhyn avataan sähköpyörien 
sekä tavallisten polkupyörien vuokrauspisteet, joista sekä saariston asuk-
kaat että matkailijat voivat vuokrata polkupyörän käyttöönsä. 

Kylien ja Vaasan välillä alkaa vuonna 2035 liikennöimään sähköbussi, 
joka kiertää kylissä säännöllisesti palvellen pääosin saariston asukkaita, 
mutta myös matkailijoita. Tämän lisäksi retkeilyreitistöä kehitetään eri-
toten saariston pohjoisosissa, joissa vähän käytetyt metsäpolut kunnos-
tetaan ja merkitään luontopoluiksi. Virkistysreitistön tueksi rakennetaan 
myös jonkin verran uusia puurakenteisia kävelysiltoja ja pitkospuita, 
joita pitkin luontopolun vetiset kohdat voi ylittää. Kävelysillat tehdään 
sellaisiksi, että ne voidaan tarvittaessa siirtää pois. Esteettömyys retkei-
lykohteissa huomioidaan entistä paremmin ja reitistö tehdään helposti 
saavutettavaksi ja selkeäksi.  Näkötornin ja Svedjehamnin ympäristöön 

Mustasaaren saariston liikenneverkko kehittyy vuoteen 2040 mennessä 
kattavammaksi, sujuvammaksi sekä turvallisemmaksi. Kehittäminen 
aloitetaan Raippaluodon kylästä, jonka liikennejärjestelmää kehitetään 
vähitellen asukkaita ja matkailijoita paremmin palvelevaksi. Ennen 
vuotta 2025 liikennejärjestelmää kehitetään konkreettisesti rakentamalla 
yhdistävä 1,5 kilometriä pitkä kevyen liikenteen väylä Raippaluodon 
eteläpuolelta Raippaluodon sillalle. Väylän valmistuttua, Raippaluodon 
kylästä on mahdollista kulkea kevyen liikenteen väylää pitkin yhtäjaksoi-
sesti Raippaluodon sillalle.  

Raippaluodon, Norra Vallgrundin, Södra Vallgrundin ja Björköbyn vä-
lisille autoteille maalataan erillinen pyöräilykaista, jota pitkin pyöräilijät 
voivat ajaa turvallisesti autojen seassa. 

Vuonna 2040 keskeisin muutos tapahtuu liikennekulttuurissa. Saariston 
liikennekulttuuria ryhdytään muuttamaan vähitellen kehittämällä uu-
dentyyppisiä ratkaisuja muun muassa liikennekäyttäytymisen kontrol-
loimiseen. Automaattivalvonta saaristossa kehittyy ja liikennekulttuuri 
kehittyy saaristossa ylipäätään turvallisempaan suuntaan. Turvallisuutta 
kehitetään asettamalla risteyksiin liiketunnistimilla toimivia valoja, jotka 

Älykäs valaistus suojatiellä Raippaluodon keskustassa
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panostetaan ja alueesta muodostuu retkeilyreitistön solmukohta.  

Osa metsäautoteistä kunnostetaan virkistyskäyttöön, tarjoten mahdolli-
suuden liikkua hiljaisessa luonnonympäristössä. De Geer -moreeniselän-
teitä mukailevat tiet toimivat myös vetovoimatekijänä. 

Liikenneverkkoa kehitetään avaamalla vuonna 2030 Vistanin ja Björ-
kön väliselle salmelle Maailmanperintölossi, joka itseohjautuu rannal-
ta rannalle nappia painamalla. Lossin rakentamisella pystytään sekä 
säästämään kustannuksissa että suojelemaan maailmanperintöalueelle 
arvokasta luonnonympäristöä. Lossi rakennetaan kapasiteetiltaan sellai-
seksi, että se pystyy palvelemaan saariston asukkaita sekä siellä liikkuvia 
matkailijoita. Lossi toimii myös vetovoimatekijänä sen houkutellessa 
saaristoon lisää matkailijoita. Talvikuukausina lautta on käytössä jääti-
lanteesta riippuen.  

Jos kuntaliitos Vaasan kanssa toteutuu ja hankkeelle pystytään takaa-
maan rahoitus, niin Vistanin ja Björkön välille avataan vuonna 2030 
Maailmanperintötie. Maailmanperintötie palvelee saariston asukkaita ja 
matkailijoita toimien myös virkistysreittinä. Tie päällystetään asfaltilla.  

Saariston satamia ylläpidetään venereittien pysähtymispaikkoina. Raip-
paluodon ja Svedjehamnin satamat kehittyvät veneilijöille monipuolisia 
palveluja tarjoaviksi keskuksiksi. Lillhamnenin luotsisataman aluetta 
kehitetään ja sataman kehittämiselle luodaan aluevaraus. Satamasta 

liikennöi vuodesta 2030 eteenpäin yhteysvene Vaasaan ja sataman mat-
kustajaliikenne lisääntyy tuoden matkailijoita saaristoon. Vuonna 2040 
sataman liikenne on kasvanut riittävälle tasolle uusien liikenneyhteyksi-
en rakentamista varten. Vuodesta 2040 eteenpäin satamasta kehitetään 
entistä toimivampi ja kattavampi kokonaisuus.  

 

Esimerkki pyöräkaistojen merkinnöistä
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Omavaraisuus

Energiaomavaraisuus saaristossa tarkoittaa todennäköisesti hajautettua 
tuotantomallia, sillä saariston maisema ja luonto ovat arvokkaat ja her-
kät. Suuret keskitetyt tuotantolaitokset vaikuttaisivat liian voimakkaasti 
maisemaan ja luontoon. Tavoitteena on tuottaa energiaa uusiutuvista 
lähteistä ympäristön takia eikä paikallisia fossiilisia polttoaineita ole. 
Vaihtuvat sääolosuhteet muodostavat suurtakin vaihtelua sähkön ja 
lämmön tuotantomääriin. Hajautettu ja pelkästään uusiutuvaa energiaa 
hyödyntävä tuotanto tarvitsevat rinnalleen tuotannon heilahteluja kom-
pensoivia järjestelmiä. Tämän takia energiaa olisi hyvä voida varastoida. 
Tuotantotapojen monipuolisuus lisää saannin varmuutta, mutta päällek-
käiset järjestelmät kasvattavat kustannuksia.

Varastointi

Suomen sata uutta mahdollisuutta -julkaisu ennustaa huomattavaa ak-
kuteknologian kehitystä jo 2020-luvulla. Vaasan kaupungilla on suuri 
hanke houkutella Tesla-yhtiön suuri akkutehdas alueelle. Vaikka Teslan 
akkujen pääkäyttötarkoitus on liikenteessä, voisi teknologiaa soveltaa 
myös energian varastointiin asuinkäytössä ja siihen liittyvässä paikalli-
sessa energian tuotannossa.

Kaliforniassa Stanfordin yliopisto on kehittänyt akkuja, jotka toimivat 
merivedellä ja ovat hyvin pitkäikäisiä. Yksinkertainen ja siksi edullinen 
teknologia voisi olla asuinkäytössä käyttökelpoinen, vaikka energiatiheys 
ei olisikaan muiden teknologioiden veroinen. 

https://edgylabs.com/store-your-renewables-with-this-water-based-bat-
tery

Tuotanto

Leijaenergia

Leijaenergia on perinteisiä tuulivoimaloita tehokkaampi keino tuottaa 
sähköä tuulesta ja voisi sopeutua saariston ympäristöön perinteistä tuu-
livoimaa sulavammin. Leijat nousevat vaijerin päässä jopa 450 metrin 
korkeuteen pyörittämään turbiineita hyödyntäen siten paljon suurempia 
tuulennopeuksia kuin mihin tavallisen tuulivoimalan korkeus ulottuu. 
Leijaenergia on potentiaalinen suuremman mittakaavan energiatuotan-
non ratkaisu saariston ympäristön huomioiden. Leijaenergiaa voidaan 
toteuttaa myös merelle, jolloin esimerkiksi mahdolliset maisemahaitat 
vähenevät entisestään.

https://www .tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/2010-06-17/Uu-
si-tuulivoimala-nousee-leijan-tavoin-yl%C3%A4ilmoihin-3292388.
htmlhttps://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/2010-06-17/
Uusi-tuulivoimala-nousee-leijan-tavoin-yl%C3%A4ilmoihin-3292388.
html

https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/skotlannissa-avautuu-jattileija-
voimala-70-nelion-leijat-lentavat-450-metrissa-kahdeksikkoa-6589271

Aurinkoenergia

Aurinkoenergian hyödyntäminen on tulevaisuudessa yhä kannattavam-
paa, joten sen osuus saariston energiantuotannosta kasvaa. Nykyisel-
läänkin aurinkoenergiaa hyödynnetään saaristossa jonkin verran, mutta 

sen yleistymiseen voisi kunta toimillaan kannustaa. Suomen sata uutta 
mahdollisuutta –julkaisussa arvellaan tuotantokustannusten laskevan 
mahdollisesti jopa neljäsosaan nykyisestä 20 vuoden kuluessa. Aurinko-
paneeleilla ja uudella ohutkalvotekniikalla on mahdollista tuottaa sähköä 
paikallisesti, joten tavoitteena vuoteen 2040 mennessä on, että saariston 
jokaiselle taloudella olisi oma, tai pienten osuuskuntien yhteinen järjes-
telmä, joka yhdessä kehittyneen energian varastoinnin ja leijaenergiaa 
hyödyntävän hybridijärjestelmän myötä kattaa koko saariston energia-
tarpeen.

Leväenergia

Uusiutuvista energiatuotannon muodoista myös leväenergian ja bio-
polttoenergian tuotanto olisivat mahdollisia vaihtoehtoja saaristossa. 
Leväenergiantuotannossa hyödynnetään auringon energiaa ja tuotetaan 
öljyä biomassasta. Leväenergian tuotanto soveltuu sijoitettavaksi muun 
teollisuuden yhteyteen eikä vaadi paljoa pinta-alaa. Biopolttoenergiaa 
voitaisiin tuottaa pienessä mittakaavassa maa kohoamisen seurauksena 
madaltuneista ja rehevöityneistä lammista saatavalla kasvillisuudella. 
Kannattavuus voi olla kyseenalaista vielä tällä hetkellä pienen mittakaa-
van tuotannossa, mutta mahdollisesti tekniikan kehittyessä potentiaali 
voi kasvaa. Bakteerien ja levien käyttö sähköä tai energiaraaka-aineita 
tuottavissa rakenteissa mainitaan myös Suomen sata uutta mahdolli-
suutta -julkaisussa.

http://task39.org/files/2013/05/IEA-Task-39-Current-Status-and-Po-
tential-of-Algal-biofuels0.pdf

Current Status and Potentia l  for  Algal  Biofuels  Production  
AUTHORS: Al Darzins (NREL) Philip Pienkos (NREL) Les Edye 
(BioIndustry Partners)  

CHP-voimalat

Combined Heat and Power eli CHP on voimalatyyppi, joka nimensä 
mukaisesti tuottaa sekä sähköä, että lämpöä. Mikroturbiineja hyödyn-
tävien CHP-voimaloiden merkittävä ero perinteisiin biomassaa polt-
taviin sähkölaitoksiin on koko. Tällä tekniikalla voidaan toteuttaa jopa 
kiinteistökohtaisia voimaloita, mutta energiatehokkuuden kannalta olisi 
parasta useamman rakennuksen tai jopa kylän tarpeita vastaava voimala. 
Polttoaineena voidaan käyttää esimerkiksi paikallista metsähaketta.

Jakelu

Omavarainen energiantuotanto mahdollistaa tietyin varauksin elämisen 
irrallaan valtakunnan sähköverkosta. Tästä voi olla hyötyä erityisesti 
syrjäisissä sijainneissa ja saarissa, joihin verkon laajentaminen olisi 
kannattamatonta. Energiaomavaraisuus voi suojata myös sähkön mark-
kinahintojen heilahteluilta sekä siirtomaksujen ja verojen nousulta. Vain 
paikallisesti tuotetun energian kääntöpuoli voi olla valtakunnallista 
järjestelmää heikompi saatavuuden varmuus. Eri tuotantomuotojen 
yhdisteleminen suojaa yhden järjestelmän pettäessä esimerkiksi sään tai 
teknisten ongelmien takia.

Tuotantomuotojen monipuolisuutta voisi edesauttaa paikallinen sähkö-
verkko. Saaristossa voisi olla esimerkiksi sähköosuuskunta, joka vastaa 
tuotannosta ja energian jakelusta. 

Mahdollisia energiaratkaisuja
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Teknologia:
• Nelikopterit

• 3D-tulostus

• Etäläsnäolo, robotisaatio

Vuoteen 2040 mennessä Mustasaaren saaristossa logistiikkaa voidaan 
vähentää hyödyntämällä Suomen sata uutta mahdollisuutta –julkaisussa 
esiteltyjä innovaatioita, kuten nelikopterikuljetuksia ja 3D-tulostusta. 
Saaristo voi toimia koealustana teknologian luomille mahdollisuuksille 
muun muassa liikenteen ja palvelujen osalta. Raippaluodon teollisuus-
alueelle on mahdollista kehittää uutta toimintaa jatkossakin ja houku-
tella alueelle uusia kokeilevia tekniikanalan yrityksiä. Monitoimitalon 
yhteydessä olevat etätyöskentelytilat voivat toimia yritysten yhteistyön 
mahdollistavana aivoriihenä. 

Esimerkiksi saaristonkin palveluiden tarpeisiin nelikoptereita valmistava 
yritys hyötyisi 3D-tulostuksen mahdollisuuksista tuottaa osia, jolloin 
tuotantoketjut ja logistiikkatarve pienenisivät. Kaupan palvelut hyötyvät 
lentävistä tavaran kuljettimista, joilla tuotteet saadaan kaukaisimpiinkin 
saariston osiin, mikä osaltaan vähentää yksilöiden liikkumista ja toisaalta 
tukee asumista ympäri saaristoa. 

Teknologian kehitys näkyy myös palvelualan näkökulmasta robotisaa-
tion tuomissa mahdollisuuksissa, kun tulevaisuudessa etäläsnäoloon 
kehitetyt robotit edesauttavat muun muassa lääkärin ja potilaan välistä 
kanssakäymistä ilman fyysistä läsnäoloa. Suomen sata uutta mahdolli-
suutta esittää robottien voivan tulevaisuudessa läsnäolon tunnun ja kes-
kusteluyhteyden luomisen lisäksi suorittaa kauko-ohjattuna yksinkertai-
sia mittauksia. Robotteja voidaan hyödyntää myös tavarankuljetuksissa 
ja liikenteessä. Tulevaisuudessa palvelut voivat tulla lähelle ihmisiä sen 
sijaan että ihmisten tarvitsee itse liikkua kauas. 

Ruoka:
• Lähiruokaa

• Sisäviljelyä, LED-viljely

• Sirkkaravintoa

• Riistaa harrastajilta ravintoloihin

• Kalastuksen kehitys

Lähiruuan merkitys kasvaa koko ajan muuttuvien ilmasto-olojen myötä, 
joten saaristossakin ruuantuotantoa tulee lisätä. Tulevaisuudessa ihmis-
ten asenteet ja ruokailutottumukset muuttuvat tietoisuuden lisääntyessä 
yhä ekologisempaan suuntaan. Paikallinen lähiruoka on puhdasta ja 
ekologista ja työllistää samalla jonkin verran alueen ihmisiä. Kasvispai-
notteisen ruokavalion rinnalle nousevat pienihiilijalanjälkiset ravinnon-
tuotantomuodot, kuten sirkkaravinto, joka on jo nyt kasvava ilmiö. 

Vihannesten ja kasvisten sisäviljely kasvihuoneissa LED-valotekniikan 
avulla ratkaisee saariston viljelyolosuhteisiin ja kasvukauteen liittyvät 

ongelmat tehokkaasti ja tekee tuotannosta ympärivuotista. LED-viljelyn 
vaatima energia tuotetaan tulevaisuudessa uusiutuvilla energialähteillä, 
kuten leijaenergialla ja aurinkoenergialla, jolloin ympäristövaikutukset 
jäävät vähäisiksi. Esimerkiksi perunaa voitaisiin tulevaisuudessa kasvattaa 
saaristossa ympärivuotisesti hyödyntämällä Ylen verkkosivujen uutisar-
tikkelissa 28.10.2017 “Suomessa kehitetyt perunat kasvavat ilman mul-
taa – Uudella viljelytavalla varaudutaan kriiseihin” esiteltyä aeroponista 
teknologiaa, eli viljellä niin sanottuja ilmaperunoita, jossa muun muassa 
veden kulutus on huomattavasti vähäisempää. 

Ravintola-alan yritykset voivat kehittää yhdessä paikallisten metsästys-
harrastajien kanssa pienimuotoisen lähiruokaketjun, jossa metsästäjät 
voivat myydä saamaansa riistaa saariston ravintoloihin. Kalastuksen 
potentiaalia ei tulisi myöskään unohtaa, vaan sen kehitystä voisi elvyttää 
esimerkiksi lisäämällä koulutusta saaristoon oppisopimusmuodossa ja 
kehittämällä uusia mahdollisuuksia roskakalan hyödyntämiseen, tai ym-
päristön kuormituksen huomioiden myös kalanviljelyyn.

https://www.hs.fi/elama/art-2000005844997.html Ali Amirlatifi alkoi 
viljellä kasviksia teollisuushallissa – nyt Tampereelta saa tuoreita mansi-
koita ympäri vuoden, ja seuraavaksi Amirlatifi haluaa ratkaista maailman 
ruokaongelman

https://yle.fi/uutiset/3-9904236 Suomessa kehitetyt perunat kasvavat 
ilman multaa – Uudella viljelytavalla varaudutaan kriiseihin
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Matkailu

Mustasaaren saariston kulttuurilliset ja maisemalliset erityispiirteet sekä 
sen asema maailmanperintökohteena ovat vahvoja vetovoimatekijöitä 
matkailun kannalta. Jo nykyisin saaristossa on pienimuotoista matkailua, 
mutta vetovoimatekijöiden tarjoamaa potentiaalia ei olla täysin kyetty 
hyödyntämään. Matkailulla on tärkeä rooli aluekehityksen kannalta ja 
maailmanperintöalueella luontomatkailulla on erityinen rooli paikal-
listen asukkaiden toimeentuloa tukevana, elinkeinoelämää monipuolis-
tavana sekä saariston kyläyhteisön vireyttä ja ikärakenteen elinvoimai-
suutta ylläpitävänä tekijänä (Meriruoho 2011). Visiossa matkailulla on 
keskeinen rooli saariston kehittämisessä.

Suunnitellun matkailun on kuitenkin oltava ympäristöönsä sopivaa, 
jotta vetovoimatekijöitä pystytään hyödyntämään kestävästi, eivätkä ve-
tovoimatekijät saa hävitä muutoksien myötä. Visiossamme kaavailemme 
saaristoon slow-travel tyyppistä matkailua, jossa ponnistetaan paikal-
lisista vahvuuksista, kuten omalaatuisesta kulttuurista ja maisemasta. 
Yleisesti slow-travel turismiin liitettäviä teemoja ja keskeisiä arvoja ovat 
Dickinsonin ja Lumsdonin (2010) mukaan laadukkuus, kokemuksel-
lisuus ja kokemisen ”hitaus”. Kokemuksia ammennetaan paikallisesti 
kulttuurista, esimerkiksi sille tyypillisten ruokien tai juomien muodossa. 
Liikkumisessa suositaan ekologisia ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, 
joiden käyttö itsessään täydentää kokemusta (Dickinson ym. 2011). 
Lopullisena päämääränä on tarjota turisteille mahdollisuus käyttää oman 
autonsa sijasta polkupyöriä, vesibusseja ja muita julkisia kulkuneuvoja 
matkailupalveluiden välillä liikkumiseen. Matkailun vauhtia hidastamal-
la pyritään pääsemään syvemmälle paikkaan ja siksi kokemusten laatu 
korostuu kokemusten määrään verrattuna. Toisin sanoen halutaan rau-
hoittua kokemuksen äärelle samalla ympäristöä kunnioittaen. Slow-tra-
veliin rinnastettava ”Live like a local” -teema on esillä myös VisitVaasan 
strategiassa 2020 (2017) yhtenä kehityssuuntana ja siten on luontevaa 
hyödyntää samankaltaista teemaa myös saaristossa. Yhtenäinen Poh-
janmaan ja merenkurkun matkailumarkkinointi luo mahdollisuuksia 
kasvattaa alueen näkyvyyttä matkailukohteena.

Visiossa matkailun painopisteet keskittyvät saariston pohjoisosiin ja 
olemassa oleviin matkailukeskittymiin. Erityisiä kehityskohteita ovat 
Södra Fjärdsgrund, Svedjehamn sekä Klobbskat, joita käsittelemme visi-
ossa tarkemmin. Lisäksi saaren eteläosissa satamien ympäristöjä pyritään 
kehittämään, mutta painopiste ei ole niissä yhtä vahvasti matkailullinen. 
Tarkoituksena on tarjota monipuolisesti matkailupalveluita erityyppisille 
asiakasryhmille teemoittamalla Södra Fjärdsgrund, Svedjehamn ja Klob-
bskat niiden nykyisten vahvuuksien perusteella. Vahvuudet käydään läpi 
seuraavissa kappaleissa jokaisen alueen kohdalla.

Yleisenä päämääränä matkailun kehittämisessä on viipymän kasvattami-
nen ja yöpyjien prosentuaalisen osuuden kasvattaminen nykyisestä. Vii-
pymällä tarkoitetaan matkailijan alueella viettämää aikaa. Jotta päämää-
riin päästäisiin on matkailijoille sekä tarjottava mielekästä tekemistä, että 
sopivia majoituspalveluita. Maankäytönsuunnittelulla ongelmia ei voida 
suoraan ratkaista, mutta yrittäjien ja muiden toimijoiden toimintaedel-
lytyksiä voidaan pyrkiä parantamaan. Visiossa toivotaan ja kannustetaan 
yritysten välisen yhteistyön voimakkaaseen kehittämiseen esimerkiksi 
yhteisen sähköisen varausjärjestelmän muodossa. Digitaalistuminen ei 
näytä pysähtymisen merkkejä ja sähköisen asioinnin kehittäminen myös 
matkailussa vahvistaa alueen vetovoimaisuutta matkailijan näkökulmasta 
helpottamalla palveluiden käyttöä.

Södra Fjärdsgrund

Visiossa Södra Fjärdsgrund nähdään erityisesti aktiivisten matkailijoiden 
kohteena. Alueelle sijoittuu leirintäalue, joka palvelisi karavaanareita ja 
muita omatoimisempia matkailijoita. Sijainti saaren keskivaiheilla antaa 
hyvät mahdollisuudet lähteä tutustumaan saaristoon niin vettä kuin 
maatakin pitkin. Södra Fjärdsgrundissa on myös loistavat mahdollisuu-
det vesiurheiluun lajista riippumatta. Kokemattomammalle matkailijalle 
sisävesi tarjoaa turvallisen paikan kokeilla melontaa tai muita kiinnosta-
via lajeja. Harjaantuneemmat harrastajat voivat lähteä kiertämään saarta 
rantoja pitkin. Urheilutoimintaa kehittämällä saaristo nostaisi päätään 
markkinoiden silmissä erilaisten urheilukilpailujen järjestämispaikkana. 
Erilaiset kestävyyslajit kuten maraton ja triathlon ovat kotimaassa sekä 
maailmalla kovassa kasvussa (Telegraph 2016; Yle 2016; Yle 2018) ja ih-
miset suunnittelevat jopa lomiaan harrastuksensa ympärille (BBC 2013). 
Saaristo olisi loistava ympäristö sitä kiertävälle maraton- ja triathlonkil-
pailulle. Alueelle kehitettäisiin myös muita matkailun kasvua tukevia 
palveluita, kuten pienimuotoista mökkimajoitusta, sauna-, ravintola- ja 
kahvilapalveluita. Harrastusvälineiden vuokraus ja välitystoiminta toimi-
sivat myös tulonlähteenä.

Svedjehamn

Svedjehamnin alueen vahvuudet ovat kulttuuri- ja luontomaisemassa, 
joten se houkuttelee monia eritaustaisia matkailijoita. Satamassa saa 
ihailla saaristolaista kulttuurimaisemaa ja lyhyen kävelymatkan päässä 
voi kiivetä Saltkaretin näkötornin päälle katsomaan maankohoamisalu-
een maanmuotoja. Luontopolkuja kehitettäisiin kattavammiksi ja myös 
niissä hyödynnettäisiin kelluvia rakenteita reitin osina. Tällöin matkaa-
jat pääsisivät kokemaan maankohoamisalueen kauneutta, joka nyt on 
osittain rajallista nykyisen reitin katkonaisuuden takia. Yhtämittainen 
luontopolku Svedjehamnista Klobsskattiin mahdollistaa uudenlaisen 
yritysyhteistyön ja matkailijoiden liikkuvuuden alueiden välillä. Uudet 
luonnonläheiset levähdysalueet ja laavut olisivat kohteita heille, jotka 
nauttivat lyhyemmistä kävelyreiteistä. Maailmanperintötien tai lossin 
tarjoaman liikenneyhteyden avulla on mahdollista järjestää myös uusia 
tapoja liikkua Klobbskatin ja Svedjehamnin välillä, esimerkiksi hyödyn-
tämällä vuokrapyöriä tai osallistumalla opastetuille ryhmämatkoille. 

Satamassa matkailunvetovoima perustuu pitkälti perinteisiin ja saariston 
kiinnostavaan kulttuuriin. Perinteisten tapahtumien, kuten postisou-
dun, laajempi markkinoiminen ovat yksi keino matkustajien houkut-
telemiseen alueelle. Sataman alueella matkailutoiminnan kehittäminen 
lähtisi liikkeelle ottamalla osa venevajoista uusiokäyttöön muuntamalla 
myyntikojuiksi, pienmuseoiksi tai majoituskäyttöön. Pienimuotoiset 
käsityömyymälät tai käsityöpajat, joissa myös matkailijat saisivat omin 
käsin luoda matkamuistoja, voisivat palvella kuluttajia sataman lisäksi 
myös Björköbyn kylässä. Uusia palveluiden toimitiloja suunniteltaessa 
on kuitenkin huomioitava erityisesti niiden sopivuus ympäristöön. 
Visiossa satamaan on suunniteltu erityyppisiä kelluvia ratkaisuja, jotka 
yhdistyisivät ”palvelulaiturina”. Laituri koostuisi erilaisista liiketiloista, 
jotka voisivat olla siitä irrallisia, kuten ravintolaivat ja -kaupat, tai sen 
päälle rakennettuja. Ratkaisu sopisi ympäristöönsä ja olisi samalla lii-
kuteltava, jolloin maisemaan ei syntyisi peruuttamattomia muutoksia. 
Svedjehamnin ja Björköbyn majoituskapasiteettia nostettaisiin muodos-
tamalla mökkikylä sataman tuntumaan muuttamalla aiemmin asuina-
lueeksi kaavoitetun alueen käyttötarkoitusta. Lähellä matkailupalveluita 
sijaitseva majoitus sopisi erityisesti heille, jotka arvostavat matkailun 
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Svedjehamnin palvelukeskittymä

Kylpylä Klobbskatissa
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vaivattomuutta ja ovat siitä myös valmiita maksamaan. Muualta saaris-
tossa yöpyvien ja päivämatkalaisten tarpeisiin on sataman parkkipaikkaa 
laajennettava nykyisestä, tarkoituksena itse sataman alueen jättäminen 
pääasiassa kävelyvyöhykkeeksi. Paikallisille kuitenkin varmistettaisiin 
oikeus käyttää autoa myös satama-alueelle tarpeidensa mukaan.  

Klobbskat

Klobbskattiin suunnattaisiin palveluita suuria elämyksiä kaipaaville mat-
kustajille. Alue erottuu muista matkailukohteista erittäin laadukkailla 
palveluillaan, jotka sopisivat hyvin yhteen jo olemassa olevien lasi-ig-
lujen teeman kanssa. Alueella ei ole vaikuttamassa vahvoja kulttuuri- ja 
maisema-arvoja, joten se soveltuu paremmin muita saariston kohteita 
paremmin uusien ja erilaisten matkailupalvelujen kehittämiseen. Merta 
ja merellisyyttä pyritään visiossa hyödyntämään nykyistä enemmän. 
Lasi-iglujen kaltaisia rakennelmia tehdään veden päälle lisäten majoi-
tuskapasiteettia tarjoten asiakkaille uniikki yöpymisvaihtoehto. Merta 
hyödynnetään merivesialtaissa, joita on sekä uimista, että rentoutumista 
varten. Näihin yhdistetään erilaisia kylpyläpalveluita, kuten levähoitoja 
ja hierontaa. Alueella oleva ravintola tarjoaa paikallisia aineksia käyttä-
mällä korkeatasoisia ruokailukokemuksia. Laadukkuus ja korkealaatu 
on alueen voimavara ja yhdessä majoituspalvelut, kylpyläpalvelut ja 
ravintolapalvelut luovat hotellitasoisen kokemuksen laatutietoiselle 
matkailijalle. Laadukkaat ja kattavat palvelut mahdollistaisivat myös 
yritysmatkailun kehittämisen Klobbskatissa. Alueella majoittuvat pääse-
vät maailmanperintötien tai lossin avulla vaivattomasti kokemaan myös 
saariston kulttuuri ja luonto tarjontaa.

Muut alueet

Aiemmin läpikäytyjen alueiden lisäksi saaristossa turismia on mahdollis-
ta kehittää myös muissa kohteissa. Ohjattuja metsästys tai kalastus retkiä 
voidaan järjestää ympäri saarta samoin kuin muuta luontoturismia. 
Marjojen ja sienten poiminta voi juuri sitä mitä kaupunkilaiset haluavat 
lomallaan kokea. Pimeys ja tähtien tarkkailu valo saasteettomalla tai-
vaalla on harvinaista huvia kelle tahansa kaupungin asukkaalle. Maati-
lamatkailu eri muodoissaan täydentää saariston muuta tarjontaa, jolloin 
matkailijalla on hyvä syy viipyä useampi yö saaristosta nauttien. Matkai-
lun painopistealueiden ulkopuolelta löytyy paljon täydentäviä matkailu-
palveluita, jotka lisäävät saariston monipuolisuutta matkailukohteena. 
Sömmerosun, Raippaluodon satama ja sen läheisyydessä oleva ravintola 
sekä kesäteatteri ovat tässä visiossa täydentäviä matkailupalveluita, jotka 
auttavat luomaan saaristosta kokonaiskuvaa hyvänä matkailualueena ja 
tukevat matkailijan viipymän kasvua. 

Matkailun vaiheistus

Pitkiä ja jo käynnissä olevia prosesseja, kuten esimerkiksi Svedjehamnin 
luontoelämyksien ja kulttuuripalveluiden kehittämistä, jatketaan ja 
uusia prosesseja, kuten saariston matkailuyritysten yhteistä verkkoka-
talogia, aletaan kehittää. Olemassa olevien palveluiden kehittäminen 
tapahtuu Svedjehamnissa ottamalla venevajoja käyttöön ja kehittämällä 
luontoalueen kävelyverkostoa, Södra Fjärdsgrundissa panostetaan urhei-
lumatkailuun perustamalla saaristo-triathlon kilpailut, ja Klobbskatissa 
lasi-iglu teemaa jatkokehitetään viemällä osa uusista igluista veden päälle. 
Lisääntyneen palvelutarjonnan siivittämänä myös Södra Fjärdsgrundin 
ja Svedjehamnin majoituskapasiteettiä on tarkoitus lisätä rakentamalla 
Södra Fjärdsgrundiin leirintäalue ja Svedjehamnin läheisyyteen mök-
kikylä. Svedjehamnissa palveluiden kasvumahdollisuudet taataan myö-
hemmin rakennettavalla palvelulaiturilla. Klobbskatin palvelutarjontaa 
laajennetaan myöhemmin merivesikylpylällä. Ympäristöystävälliseen 
liikkumiseen pyritään tarjoamalla matkailijoille mahdollisuus vuokrata 
sähköpyöriä ja tekemällä julkisesta liikenteestä aikaisempaa helppokäyt-
töisempää. Pitkän aikavälin tavoitteena on henkilöautoton matkailu. 

BBC (2013). The rise of the triathlon holiday 14.9.2013 <https://www.
bbc.com/news/magazine-23928730>, 26.11.2018

Dickinson, J. E., Lumsdon, L. M., Robbins, D. (2011) Slow travel: 
Issues for tourism and climate change. Journal of sustainable tourism 
19(3) 281-300. [online Nov 26 2018]. DOI:10.1080/09669582.201
0.524704

Dickinson, J. E. & Lumsdon, L. M. (2010) Slow travel and tourism. 
Earthscan, London.

Meriruoho, A. (2011). Merenkurkun maailmanperintöalueen luon-
tomatkailusuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja 
Sarja C 109

Telegraph (2016). Marathon runners sign up in record numbers 
24.3.2016 <https://www.telegraph.co.uk/investing/business-of-sport/
marathon-running/>, 26.11.2018

VisitVaasa (2017). Strategia 2020 5.12.2017. <http://www.visitvaasa.fi/
Documents/VisitVaasaStrategia2020virallinenVersio2017_12_05.pdf>, 
26.11.2018



144

Fjärdsgrund

Björköby

Raippaluoto

Norra Vallgrund

Södra Vallgrund

Klobbskat

Söderudden

Lappörarna

Slåttskäret

Svedjehamn

Panike

Lillhamnen

Matkailutoimintojen sijoittuminen



145

Palvelut

Mustasaaren saariston asukasluvun ja matkailun kasvun myötä on pal-
veluita myös kehitettävä vuoteen 2040 mennessä. Jo muutaman vuoden 
päästä voitaisiin aloittaa kauppakassipalveluiden tuottaminen saaristossa. 
Ihmiset voivat tilata vaivattomasti netin kautta ruokatuotteita kaupan 
tiloissa toimiviin kylmäkaappeihin, joista ihmiset hakevat ne kotiin. 
Tulevaisuudessa myös drone-lennokit voivat kuljettaa ostokset suoraa 
ihmisten kotioville, mutta tämän oletetaan olevan saaristossa mahdollista 
vasta 2040-luvun jälkeen. Kauppakassipalveluilla pyritään täydentämään 
ja monipuolistamaan olemassa olevien kauppojen valikoimaa. Myös 
kauppojen määrää voidaan lisätä, kun asukasluku on kasvanut tarpeeksi 
paljon kaupan kannattavuuden varmistamiseksi. Kylmäkaappeja voisivat 
hyödyntää myyntitoiminnassaan myös yksityiset ihmiset ja esimerkiksi 
maanviljelijät sekä leipurit, ja toimittaa sitä kautta omia tuotteitaan 
saariston asukkaille. 

Saariston asukkaiden ja matkailijoiden käyttöön kehitetään kännykkä-
sovellus, joka helpottaa palveluiden saavutettavuutta. Sen avulla ihmiset 
voivat tilata päivittäistavaroita, kuten ruokakasseja tai lähiruokaa alueen 
kalastajilta tai maanviljelijöiltä, ottaa yhteyttä kiertävien palveluiden jär-
jestäjiin ja esimerkiksi hoitaa terveysasioita. Sovellus voitaisiin kehittää 
jo pian, koska se helpottaisi nykyistä palvelujen saatavuutta, vähentäisi 
autoilua mantereelle ja lisäisi lähiruokatuotteiden menekkiä. 

Raippaluodon kyläsatama kehittyy tasokkaaksi vierassatamaksi, joka 
tarjoaa monipuolista toimintaa sekä matkailijoille että paikallisille. 
Vierassataman palveluita parannetaan niin, että se houkuttelee alueella 
veneileviä viipymään satamassa kauemmin. Uimarantaa parannetaan, 
kesäteatterin toimintaa laajennetaan, huoltorakennusta uudistetaan ja 
sataman läheisyyteen avataan tanssilava. Sataman kehittäminen voitaisiin 
aloittaa melko pian, jo 2020-luvulla. Samalla tavalla myös Sommarösun-
din satama säilyy lähinnä paikallisten asukkaiden ajanviettopaikkana, 
mutta myös matkailijat voivat sitä käyttää. Sommarösundin aluetta on 
kehitetty paljon jo aiemmin, joten sinne ei lisätä suuressa määrin uusia 
palveluita tai infrastruktuuria. 

Vuonna 2040 nuorisoseurantalot toimisivat kylien keskuspaikkoina, 
joihin kiertävät palvelut (kuten kampaaja tms.) voisivat sijoittaa toimin-
tansa. Ensimmäiset kiertävät palvelut voisivat aloittaa toimintansa jo 
pikimmiten, sillä se helpottaisi monen saarelaisen elämää saaristossa, kun 
esimerkiksi parturiin ei tarvitsisi lähteä mantereelle. Kännykkäsovellusta 
hyödynnetään myös kiertävien palveluiden markkinointiin ja käyttöön. 
2030-luvulta alkaen nuorisotalon ympäristöä täydennysrakennetaan 
kunnioittaen kylämiljöön perinteistä tyyliä. Nuorisoseurantalojen 
ympäristöön sijoitetaan sekä asuntoja että kylän asukkaiden yhteiseen 
käyttöön sopivia erilaisia tiloja, joita voidaan käyttää vaikkapa yhdistys-
toimintaan tai etätyöskentelyyn. 

Terveyspalveluja tullaan kehittämään kasvavan väestön tarpeiden mu-
kaan. Erityisesti etäpalveluiden määrää tullaan lisäämään, joten paikalla 
ei välttämättä tarvita esimerkiksi täysipäiväistä lääkäriä, vaan lääkäri 
tai hoitaja voisi tulla saaristoon, jos etäyhteys ei riitä hoidossa. Väes-
tönkasvun myötä Raippaluodon koulua on laajennettava, jotta kaikki 
kouluikäiset saavat käydä saaristossa ainakin ala-astetta, mutta sen aika 
olisi luultavasti vasta 2030-luvulla. Urheilukenttien kehittäminen olisi 
jo 2020-luvulla ajankohtaista ja parantaisi asukkaiden harrastusmah-
dollisuuksia saaristossa. Kenttiä huolletaan tulevaisuudessa jokaisessa 
kylässä entistä paremmin ja liikuntapalveluja monipuolistetaan saaris-

tossa. Raippaluodon urheilukentän viereen rakennetaan uusi parkour- ja 
skeittiparkki noin 15 vuoden kuluttua. 

Raippaluodon keskustassa, Byhamnvägenin ja Replotvägenin risteykses-
sä oleva rakennus puretaan ja keskeiselle sijainnille kehitetään uusi moni-
toimitalo. Rakennukseen sijoitetaan tiloja esimerkiksi etätyöskentelyyn, 
pop-up -kaupoille, yritysyhteistyölle, harrastustoiminnalle ja taidenäyt-
telyille. Monitoimitilaan voitaisiin sijoittaa myös uusi kirjasto, joka voisi 
toimia ympäri vuorokauden. Sisään voisi päästä esimerkiksi kirjastokor-
tilla tunnistautumalla. Rakentaminen voitaisiin aloittaa 2030-vuoden 
jälkeen. Raippaluodon Sale, sen taakse sijoittuva palveluasuminen, uusi 
monitoimitalo ja koulu muodostavat yhdessä saaren palvelukeskittymän, 
joka hyödyttää sekä asukkaita, kesämökkiläisiä että alueella vierailevia 
matkailijoita ja parantaa ihmisten elämänlaatua. 

GSEducationalVersion
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Asuminen

Mustasaaren saariston rakennuskanta on enimmäkseen punaisia kak-
sikerroksisia pientaloja, jotka keskittyvät kyliin tai niiden läheisyy-
teen. Rakennukset sijaitsevat moreeniharjanteiden päällä muodostaen 
ketjumaisia rakennuslinjoja harjanteiden muodosta riippuen. Kylissä 
naapureihin on selkeä näköyhteys. Aitoja ei juurikaan ole, mutta osaa 
rakennusalueista rajaa pelloilta nostetuista kivistä muodostunut kiviaita. 
Tyypillisesti harjanteiden väliin aukeaa avoin peltomaisema ja raken-
nuksista näkee kauas avaraan maisemaan. Rakennukset on sijoiteltu 
pihapiiriin vapaasti ja niitä on rakennettu tarpeen mukaan. Eri kokoiset 
ja toiminnoiltaan erilaiset rakennukset muodostavat kiinnostavia ja 
yllättäviä pihapiirejä. Kylien keskustoissa rakentaminen on rytmittynyt 
tasaisemmin, eikä harjanteiden vaikutus näy yhtä vahvana. Osa lisära-
kentamisen painopistealueista on myös valtakunnallisesti merkittävien 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen listalla (RKY 2009), asettaen eri-
tyisiä tavoitteita huolelliselle maisemaan istuvalle uudisrakentamiselle.

Täydennysrakentaminen

Useassa pihapiirissä on tilaa lisärakentamiselle. Myös pihojen väleissä 
on tyhjiä alueita, joita olisi mahdollista täydentää uusilla pihapiireillä. 
Luonnollista olisi myös jatkaa teitä ja rakennusten nauhaa yhä pidem-
mälle harjanteen päällä. Monet alueet ovat kuitenkin yksityisessä omis-
tuksessa, joten täydennysrakentamisen paine kohdistuu koko alueen 
asukkaisiin. 

Kylien pieniin pihapiireihin tuodaan uusia pienrakennuksia, jotka toi-
mivat esimerkiksi etätyötilana tai isovanhemman viikonlopputalona. 
Pienrakennukset suunnitellaan niin, että ne voi tarpeen mukaan siirtää 
muualle, kun niille ei ole enää tarvetta. Kylissä pihapiirien täydennysra-
kentaminen tehdään harkiten ja kunnioittaen ympäröivää rakennuskan-
taa. Täydennysrakentamisen lisäksi edistetään jo olemassa olevien ra-
kennusten kunnostusta, sekä mahdollisia käyttötarkoitusten muutoksia.
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Täydennysrakentamisen periaate

Uudet pihapiirit rakentuvat osaksi olemassa olevaa rakennuskantaa, eli 
pihojen väliin jääville maa-alueille tai kyläteiden jatkoksi, tiivistäen ja 
täydentäen kylää. Uudet pihapiirit ja rakennukset toteutetaan kulttuuri-
maisemaan sopivalla tavalla talon hahmon ja värityksen suhteen. Uudet 
pihapiirit koostuvat erikokoisista puisista rakennuksista, jotka ovat 
enintään 2,5 kerrosta korkeita ja väriltään yleensä punaisia, valkoisia tai 
keltaisia. Rakennukset ovat symmetrisesti harjakattoisia, ja katon kulma 
noudattelee ympäröivän rakennuskannan suhteita. Kylien ulkopuolella 
uusien rakennusten muoto ja väritys voi vaihdella vapaammin, kuitenkin 
kunnioittaen saariston luonnetta erityisesti kerrosten lukumäärässä ja 
materiaalivalinnoissa.

Uudet aluerakentamisen kohteet

Saaristoon on suunniteltu joitain uusia aluerakentamisen kohteita. 
Esimerkkeinä tässä työssä käytetään aluetta Raippaluodon keskustan 
ja Raippaluodon sillan välissä, sekä alue nykyisen kauppakeskittymän 
yhteydessä Raippaluodon keskustassa. Ensin mainittu alue on suunnattu 
kaiken ikäisille, sisältäen monenlaista asumista pientaloista vuokra-asun-
tojen pienkerrostaloihin. Toinen alue on palvelukeskittymän lähellä, ja 
sen asukaskanta painottuu vanhusten tuettuun asumiseen sekä nuorten 
ja opiskelijoiden ensiasuntoihin. 

Uudisalue 1
Uudet asuinalueet muodostuvat pihapiireistä, joissa on erikokoisia ja 
eri käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia. Asumiseen tarkoitettuja 
rakennuksia voi olla isoista paritaloista, pieniin ja väliaikaisiin yksiö-
mökkeihin. Pieni yksiömökki voi toimia vanhuksen lähiasuntona, teinin 
ensiasuntona tai vaikka asukkaisen yhteisenä vierashuoneena. Pihapiirei-
hin sijoitetaan esimerkiksi lähiviljelyyn, oleskeluun, saunomiseen sekä 
työskentelyyn tarkoitettuja tiloja, jotka ovat kaikkien alueen asukkaiden 
käytössä. Pihapiirien eri toiminnot täydentävät lähipalveluita ja mahdol-
listavat hyvän asumisen lähtökohdat eri elämän tilanteisiin. Tällä tavoin 
syntyy tiivis monisukupolvinen yhteisö, jossa naapurit tunnetaan, mutta 
jokaisella on oma yksityinen tilansa.  

Eri pihapiirit punoutuvat toisiinsa läpi alueen pujottelevilla polkumai-
silla kevyen liikenteen väylillä. Pihoille sijoitellaan erityisrakennusten 
lisäksi myös ulkotoimintoja kuten leikkialueita ja viljelypalstoja. Eri 
toimintojen sijaitessa eri pihapiireissä, ihmiset liikkuvat pihojen läpi 
ja kohtaavat toisiaan. Rakennukset tukevat omavaraisuutta ja uusilla 
asuinalueilla tuotetaan itse esimerkiksi uusiutuvaa aurinkosähköä, sekä 
led-teknologian avulla ravintoa. 
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Uudisalue 2
Raippaluodon keskustan palveluiden lähelle sijoittuva toinen alueraken-
tamisen alue painottaa erityisesti asumisen helppoutta. Alueen asukas-
kohderyhmää on vanhukset ja nuoret. Vanhusten asunnot ovat koteja, 
joissa asukas voi asua mahdollisimman pitkään. Ne ovat esteettömiä 
ja turvallisia, mutta ratkaisuissa pyritään mahdollisimman neutraaliin 
asuntoon laitosmaisuuden välttämiseksi. Nuorten asunnot ovat pääosin 
vuokra-asuntoja. Asuinrakennukset ovat rivi- tai paritaloja, mutta mo-
lemmissa pihapiireissä on yksi korkeampi, ns. päärakennus. Vanhusten 
asunnot ovat pääosin kaksioita ja nuorten asunnot parvellisia yksiöitä ja 
kaksioita. Niitä täydentävät erilaiset lisärakennukset ja yhteistilat. Sekä 
pienrakennuksiin, että päärakennukseen sijoittuvat yhteiset olohuoneet, 
saunatilat ja vierashuoneet, sekä työtilat esimerkiksi mattopuille. Päära-
kennukseen sijoittuu myös asunto ja työtilat hoitoalan ammattilaiselle. 
Rakennukset muodostavat tiiviin pihapiirin, jossa on helppo ulkoilla.

Uudisrakentamisen erityistavoitteita on arvokkaaksi nähdyn tiiviin yh-
teisön vahvistaminen ja vanhan rakennuskannan ominaispiirteiden kun-
nioittaminen. Lisärakentaminen on aina olemassa oleville rakennetulle 
ympäristölle alisteista. Pihapiirien rakentuminen eri kokoisista massoista 
noudattelee perinteisiä tapoja jäsentää maisemaa, tuoden rakennuksiin 
kuitenkin uusia, koko yhteisöä palvelevia toimintoja. 

GSEducationalVersion
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Kuntasuunnittelun kurssilla opeteltiin vuorovaikutuksen keinoja ja hyö-
tyjä kaavoituksessa. Kurssin puitteissa vuorovaikutus toteutettiin kurssi-
laisten ja kohdealueen tulevaisuudesta kiinnostuneiden, osallisten välillä. 
Osallinen on Maankäyttö ja rakennuslaissa määritelty olevan sellainen 
taho, jonka ”asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999). Myös 
viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaan käsitteillä oleva asia kuuluu, 
kutsutaan osallisiksi. Kaavoitusprosessissa osallisilla on oikeus ilmaista 
mielipiteensä ja näin osallistua kaavan valmisteluun. Kuntasuunnitte-
lun kurssilla osallistaminen ja tiedottaminen toteutui seurantaryhmän 
kokousten, sähköisen kyselyn, somevastaavan hallinnoiman Facebook 
-sivun, sähköpostin sekä seurantaryhmän kokousten sihteerin laatimien 
kokouspöytäkirjojen kautta. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999)

Kuulemistilaisuudet ovat kaavoituksessa perinteinen ja välttämätön tapa 
toteuttaa osallistamista. Kuntasuunnittelun kurssilla seurantaryhmän 
kokoukset toimivat kuulemistilaisuuksina. Seurantaryhmän kokouksia 
oli kaikkiaan viisi, ja niistä jokainen järjestettiin Mustasaaren kunnassa. 
Seurantaryhmä koostui osallisista eli kyläläisistä, kohdealueella yrittä-
jyyttä harjoittavista, kunnan työntekijöistä sekä muista henkilöistä, jotka 
kokivat kohdealueen tulevaisuuden koskettavan heitä. Seurantaryhmän 
kokouksissa osalliset kommentoivat kurssilaisten kokoukseen valmis-
telemaa aineistoa ja havaintoja. Ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin 
kohdealueen rakennettua ympäristöä, toiminnallista ympäristöä, ais-
tiympäristöä sekä merkitysympäristöä. Seurantaryhmä jaettiin kylittäin 
neljään pöytään, joista jokaisessa käsiteltiin yhtä analyysin osa-aluetta. 
Pöydissä opiskelijat esittivät alueen karttaa apuna käyttäen päivän aikana 
tekemiään huomioita analysoimansa osa-alueen näkökulmasta. Seuran-
taryhmä lisäsi analyysiin omat huomionsa. Ryhmiin jakautuneet seuran-
taryhmäläiset vaihtoivat pöytää 10-15 minuutin välein. Näin jokainen 
ryhmä pääsi pohtimaan aluetta jokaisen analyysin osa-alueen näkökul-
masta. Analyysien lisäksi Olli Ujanen esitteli tekemänsä kohdealueen 
asukkaille osoitetun asukaskyselyn ja sen alustavat vastaukset (Ujanen 
2018). Toisessa seurantaryhmän kokouksessa seurantaryhmälle esiteltiin 
heidän edellisessä kokouksessa antamansa kommentit analyyseihin. 
Seurantaryhmä sai myös vielä tuoda esille mahdollisia puutteita analyy-
seissa. Tämän lisäksi seurantaryhmälle esiteltiin ja selitettiin kohdealu-
eella suunnittelua ohjaavat dokumentit. Kolmannessa seurantaryhmän 
kokouksessa muistutettiin seurantaryhmäläisiä jo tehdyistä ympäris-
töanalyyseista ja samalla pohjustettiin kokouksessa seuraavaksi esiteltyjä 
vaihtoehtoisia skenaarioita kohdealueen tulevaisuudesta. Skenaarioiden 
kommentoimisen tueksi ryhmiin jaetulle seurantaryhmälle osoitettiin 
kysymyksiä, jotka edustivat sitä, mitä seurantaryhmäläisten toivottiin 
pohtivan skenaarioiden esittelyjen aikana. Näiden kysymysten lisäksi 
seurantaryhmäläisiltä kysyttiin myös taustakysymyksiä, jotka olivat: 
Mistä kylästä olet? Oletko työelämässä? sekä Onko teillä alaikäisiä lap-
sia? Taustakysymysten jälkeen seurantaryhmäläiset vastasivat esityksessä 
heille esitettyihin kysymyksiin. Skenaarioiden kommentoimista ohjaavat 
kysymykset olivat: Vaikutukset alueen hyvinvointiin?, Muuttuuko aluei-
den arvostus?, Miten eri ryhmien tarpeet huomioidaan?, Vaikuttaako 
suunnitelma alueen yhteisöllisyyteen? sekä Vaikutukset alueen imagoon 
ja identiteettiin?. Neljännessä seurantaryhmän kokouksessa osalliset 
saivat mahdollisuuden kommentoida tällä kertaa ilman ryhmiin jaka-
mista, kaikkien paikalla olevien seurantaryhmäläisten kuullen edellisessä 
kokouksessa esiteltyjä skenaarioita. Tämän lisäksi kurssilaiset esittelivät 
seurantaryhmälle tehtyjä taustaselvityksiä, joiden koettiin perustelevan 
skenaarioissa esitettyjä ratkaisuja. Viides eli viimeinen seurantaryhmän 
kokous toimi kuntasuunnittelun kurssin loppuseminaarina. Viimeisessä 

kokouksessa kurssilaiset esittelivät seurantaryhmälle kurssilla tehdyt ana-
lyysit, vaihtoehtoiset skenaariot sekä kolmesta eri skenaariosta koostetun 
yhden, koko suunnittelualueen kattavan synteesisuunnitelman. Synteesi-
suunnitelma esiteltiin seurantaryhmälle aihealue kerrallaan. Aluetta ke-
hitettiin liikenteen ja logistiikan, omavaraisuuden, matkailun, palvelui-
den sekä asumisen näkökulmista. Synteesisuunnitelman esittelyn jälkeen 
seurantaryhmäläiset saivat vapaasti kommentoida suunnitelmaa. Ennen 
seurantaryhmän kokouksen alkua kurssilaiset ripustivat Mustasaaren 
kunnantalolle analyyseista, skenaarioista sekä synteesisuunnitelmasta 
koostetut esittelyplanssit. Seurantaryhmän kokouksen lopuksi seuran-
taryhmäläiset tutustivat plansseihin ja kommentoivat sekä kyselivät 
vapaamuotoisesti kurssilaisilta kuntasuunnittelun kurssityöhön liittyen.

Somevastaava on julkaissut pitkin syksyä materiaalia kuntasuunnittelun 
kurssin Facebook -sivulla. Julkaisujen avulla ollaan pyritty pitämään 
saaren asukkaat, sekä muut aiheesta kiinnostuneet, perillä projektin 
etenemisestä. Julkaisut ovat sisältäneet sekä tekstiä että kuvia, ja pro-
jektin eri vaiheita on pyritty esittelemään kattavasti. Facebook-sivua on 
myös mainostettu esimerkiksi Oulun yliopiston opiskelijoille sekä Mus-
tasaaren asukkaille, yrittäjille ja päättäjille seurantaryhmän kokouksissa.

Some on loistava keino osallistaa kaavoituksessa, koska sille on viime 
vuosina muotoutunut hyvin vankka rooli ihmisten arki- ja työelämässä. 
Sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää paljon erilaisissa maankäytön 
suunnittelutehtävissä, ja se mahdollistaa ihmisille matalan kynnyksen 
vaikuttamisen. Sen kautta tavoitetaan paitsi helposti entistä suurempia 
osallistujajoukkoja aiempaa nopeammin mutta myös sellaisia osallistami-
sen kohderyhmiä, kuten nuoria, jotka muuten jäävät usein perinteisten 
osallistamismenetelmien tavoittamattomiin. Sosiaalista mediaa on tut-
kimuksen näkökulmasta hyödynnetty kaupunki- ja yhdyskuntasuunnit-
telun kentällä kuitenkin vasta suhteellisen vähän sen sisältämän datan 
määrään ja potentiaalin nähden (Uusitalo 2017).

Osallisten mielipiteitä on tärkeä kuunnella, mutta oikeat keinot ja väylät 
voivat olla usein haastavia löytää. Paikanpäälle esimerkiksi kuulemistilai-
suuksiin tai kokouksiin voi olla hankala saada osallisia, ja usein vain vah-
vimmat mielipiteet omaavat tulevat esittämään näkökantansa. Toisaalta 
kurssilla etävuorovaikutuksen väylänä toiminut somekaan ei ole avain 
kaikkeen, sillä esimerkiksi sitä vähemmän käyttävien ikäihmisten mieli-
piteet saattavat jäädä kuulematta. Se voi kuitenkin tuoda hyvän lisän niin 
sanottujen perinteisempien osallistamismenetelmien ohella. Olennaista 
osallistamisessa onkin aktiivinen ja eri ryhmät tavoittava vuorovaikutus.
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