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KOIVULAHDEN OSAYLEISKAAVA 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

Selostus koskee 18.01.2021 päivättyä osayleiskaavakarttaa. 

1.1 Tunnistetiedot 

 

Kaavan nimi: 

 

Koivulahden osayleiskaava 

Kaavan päiväys: 18.1.2021 

Kaavan laatija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Projektipäällikkö Kristina Salomaa, FM YKS-588 

Puh. 044 298 2006 

kristina.salomaa@fcg.fi  

 

Pääsuunnittelija Jouko Riipinen, DI 

Puh. 044 555 9796 

jouko.riipinen@fcg.fi 

Osmontie 34 

00601 Helsinki 

 

Projektinumero: P34239P001 

Vireilletulo: 4.4.2018 

Valtuusto hyväksynyt: 

Voimaan tulo: 

12.2.2021 

1.4.2021 

 

1.2 Suunnitteluorganisaatio 

Mustasaaren kunta 

Mustasaaren kunta vastaa kaavan laatimis- ja tiedottamiskuluista ja nähtäville 

asettamisesta sekä näiden vaiheiden palautteen keräämisestä. 

 

Barbara Påfs, kaavoituspäällikkö 

puh. (06) 327 7175 

Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI 

email: kaavoitus@mustasaari.fi 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

 

Kaavoituskonsultiksi on valittu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, jossa 

kaavoituksesta vastaa FM Kristina Salomaa. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii DI 

Jouko Riipinen, joka vastaa myös kaavatyön esittelyistä. 

mailto:kristina.salomaa@fcg.fi
mailto:jouko.riipinen@fcg.fi
mailto:kaavoitus@mustasaari.fi
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Muu työryhmä: 

Tuomas Miettinen, DI 

Päivi Määttä, DI 

Maria Ouni, DI  

Mari Lampinen, hortonomi 

Janne Pekkarinen, Ins AMK 

Eric Roselius, DI, suunnittelija 

 

2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVAUS 

Osayleiskaavoitettava alue käsittää noin 1 370 hehtaarin alueen noin 9 kilometriä 

Sepänkylästä sekä noin 13 km Vaasan keskustasta koilliseen. Koivulahti on kasvava 

taajama maaseutuympäristössä.  

 

Kuva 1. Kaava-alue sijaitsee lähellä Mustasaaren sekä Vaasan keskustaa. 

Koivulahden keskusta, ydinkeskustaa ympäröivät alueet ja kylän poikki kulkevan 

Kosköntien varsi on suurelta osin asemakaavoitettu. Suunnittelualueella on laajoja 

avoimia peltomaisemia mutta myös rakentamattomia metsäalueita. Idässä alue 

rajautuu Kyrönjokeen ja Lappsundsån-jokeen. Valtatie 8 eteläpuolella, Koivulahden 

taajamasta länteen, sijaitsee teollisuusalue.  
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Kuva 2. Suunnittelualueella sijaitsee Koivulahden taajama-alue sekä pelto- ja 
metsäalueita. 

3 KAAVAN TARKOITUS 

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa kuntakeskuksen läheisen maaseudun 

elinvoima. Osayleiskaava toimii muun muassa kunnan rakennusvalvonnan 

ohjausvälineenä ja antaa suuntaviivoja uudisrakentamisen laajuudesta ja 

sijoittelusta, ohjaa haja-asutusta ja osoittaa alueet, joilla asutusta voidaan tiivistää 

nykyinen yhdyskuntarakenne huomioiden.  

Osayleiskaavassa osoitetaan alueet, joille jo laadittuja asemakaavoja voidaan 

laajentaa, sekä alueen maankäytön kehittämismahdollisuudet. Osayleiskaavalla 

pyritään mahdollistamaan monipuolisia asumismuotoja ja palveluasuminen eri-

ikäisille asukkaille sekä takaamaan yrityksille ja teollisuudelle monipuoliset 

sijoittumismahdollisuudet.  

Osayleiskaavassa käsitellään myös olemassa olevan tieverkon parantamista ja 

valtatien ympäristön liikennejärjestelyjä. Suunnitelmassa huomioidaan alueen 

kulttuuriympäristön ja luonnon arvot ja annetaan tarpeen mukaan niitä koskevia 

suojelumääräyksiä. 

Osayleiskaavalla on tarkoitus mahdollistaa Mustasaaren kunnan strategisessa 

yleiskaavassa osoitettu väestönkasvu, joka on Koivulahden suuralueella 1 100 

asukasta vuoteen 2040 mennessä. Tästä suurin osa, noin 800 asukasta, sijoittuisi 

osayleiskaavoitettavalle alueelle.  
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4 NYKYTILANNE JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

4.1 Suunnittelutilanne 

4.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtioneuvosto on hyväksynyt uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

14.12.2017. Tavoitteet astuivat voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 

alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne on otettava huomioon ja niiden 

toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja 

valtion viranomaisten toiminnassa.  

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on 

• varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen 

maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten 

toiminnassa,  

• auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön 

suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja 

kestävä kehitys,  

• toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti 

merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen 

johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä sekä 

• edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan ne on otettava huomioon ja niiden 

toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja 

valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

välittyvät yleiskaavaan osin maakuntakaavan kautta. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia, 

jotka ovat keskeisiä myös laadittavana olevassa yleiskaavassa: 

• toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• tehokas liikennejärjestelmä 

• terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 

Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista löytyy ympäristöministeriön 

kotisivuilta: www.ymparisto.fi/vat. 

4.1.2 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 

Maakuntahallitus päätti Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 laatimisesta 

27.1.2014. 

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti 29.1.2018 asettaa kaavaluonnoksen 

nähtäville 5.2.-9.3.2018. Kaavaehdotus hyväksyttiin maakuntahallituksessa 

2.12.2019. Päivitetty kaavaehdotus oli nähtävillä 9.12.2019–31.1.2020. 

Maakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 15.6.2020. Pohjanmaan 

maakuntahallitus päätti 31.8.2020 että kaava astuu voimaan. Maakuntakaava on 

astunut voimaan 11.9.2020. 
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Maakuntakaavassa Koivulahden osayleiskaava-alueelle on esitetty seuraavia 

merkintöjä:  

• Valtatien 8 pohjoispuolelle on osoitettu taajamatoimintojen aluetta (A). 

Merkinnällä osoitetaan alueita asumiselle ja muille taajamatoiminnoille 

kuten keskustatoiminnoille, palveluille, työpaikoille ja teollisuudelle, 

liikennealueille ja kevyen liikenteen väylille, virkistys- ja puistoalueille sekä 

erityisalueille. Taajamatoimintojen alueet tulee asemakaavoittaa. 

Suunnittelumääräyksen mukaan alue tulee suunnitella ensisijaisesti 

asumiselle, palveluille ja työpaikoille. Eheämpää yhdyskuntarakennetta 

tulee edistää taajaman luonne huomioiden. Asumista ei tule sijoittaa 

yhtenäisille peltoalueille, jos se ei eheytä taajamarakennetta. 

Joukkoliikennettä ja kevyen liikenteen verkostoa tulee kehittää, jotta 

julkisten ja kaupallisten palvelujen sekä virkistysalueiden saavutettavuutta 

voidaan parantaa. Täydennysrakentaminen on sopeutettava olemassa 

olevan asutukseen sekä kulttuuriympäristö-, maisema- ja luonnonarvoihin. 

• Taajaman yhteyteen on esitetty myös lähipalvelukeskus-merkintä (ca). 

Suunnittelumääräyksen mukaan kuntien ja kaupunkien on luotava 

strategisessa suunnittelussaan edellytykset lähipalveluille näissä 

keskuksissa. 

• Suunnittelualue sijaitsee Vaasan kaupunkiseudun kaupunkikehittämisen 

vyöhykkeellä (kk-1). Merkinnällä osoitetaan Vaasan kaupunkiseudun 

keskeiset alueet, joilla kaupunkivaikutus on merkittävä. 

Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle tulee kehittää toimiva 

yhdyskuntarakenne ja maisemarakenteen tulee olla kaiken rakentamisen 

perustana. Kasvun tulee ensisijaisesti kohdistua kaupunki- ja 

kuntakeskuksiin sekä lähipalvelukeskuksiin. Uusi asutus tulee sijoittaa niin 

että se ei estä eheän yhdyskuntarakenteen tulevaa laajentamista. 

Yhdyskuntarakenteen tulee edistää ekologista kestävyyttä ja biologista 

monimuotoisuutta sekä turvata virkistysalueiden saavutettavuus. Uudet 

asunto- ja työpaikka-alueet tulee sijoittaa suotuisasti joukkoliikenteen 

kehittämistä ajatellen. Seudullisesti merkittävät palvelut tulee ohjata 

kaupungin keskustassa oleville alueille tai sen läheisyyteen. Alueen 

saavutettavuus tulee varmistaa ja sitä kehittää. 

• Suuri osa taajamasta sekä maaseutualueet molemmin puolin valtatietä 

sijoittuvat kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 

valtakunnallisesti arvokkaalle alueelle.  

 

• Suunnittelualueen läpi on osoitettu kaksi keltaista palloviivaa, joilla on 

osoitettu seudullinen pyöräilyreitti. Reittiä suunniteltaessa tulee pyrkiä 

käyttämään olemassa olevia teitä ja kevyen liikenteen väyliä. Pyöräilyreittiä 

suunniteltaessa on huomioitava sen merkitys viheraluejärjestelmässä, ja 

sen tulee, jos mahdollista, sitoa yhteen maakunnan virkistysalueet, 

virkistys- ja matkailukohteet, arvokkaat kulttuuriympäristöt ja 

luonnonsuojelualueet yhteistoiminnalliseksi maakunnalliseksi verkostoksi. 

Suunnittelussa ja toimenpiteissä tulee erityisesti huomioida 

kulttuuriympäristö-, maisema- ja luontoarvot. 

• Vihreällä palloviivalla on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti. Ulkoilureitin tulee, 

jos mahdollista, sitoa yhteen virkistysalueet, virkistys- ja matkailukohteet, 

arvokkaat kulttuuriympäristöt ja luonnonsuojelualueet 

yhteistoiminnalliseksi maakunnalliseksi verkostoksi. Suunnittelussa ja 
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toimenpiteissä tulee erityisesti huomioida kulttuuriympäristö-, maisema- ja 

luontoarvot. 

• Valtatien 8 eteläpuolella on seudullisesti merkittävän teollisuus- ja 

varastoalueen kohdemerkintä t. Kohdemerkinnällä osoitetaan seudullisesti 

merkittävät uudet tai pienialaiset teollisuus- ja varastoalueet. 

Suunnittelumääräyksen mukaan suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota 

alueen saavutettavuuteen ja liikennejärjestelyihin sekä kulttuuriympäristö-

, maisema- ja luontoarvoihin. Taajama-alueilla tai niiden viereisillä alueilla 

tulee alueen suunnittelussa ottaa huomioon kaupunki- ja taajamakuva ja 

osoittaa asunto- ja virkistysalueille riittävät suojavyöhykkeet. Tarkempien 

selvitysten perusteella alueelle voi yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 

osoittaa teollisuuslaitoksia, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia, ja 

laitoksia, jotka käsittelevät vaarallisia kemikaaleja. Merkittävät 

ympäristöhaitat tulee estää osoittamalla riittävät suojavyöhykkeet tai 

teknillisillä ratkaisuilla. Siltä osin kun alueella varastoidaan tai valmistetaan 

polttoaineita tai muita vaarallisia aineita, tulee alueen ja sen lähiympäristön 

suunnittelussa ottaa huomioon varastoinnista ja valmistelusta aiheutuvat 

ympäristöriskit. Alueelle ei tule osoittaa uutta asumista. 

• Osa valtatiestä 8 Koivulahden poikki on merkitty parannettavaksi tielinjaksi 

liittymäjärjestelyineen. 

 

• Valtatielle 8 on osoitettu punainen ympyrä, jolla osoitetaan uudet tai 

parannettavat eritasoliittymät liikennejärjestelyineen. Tiealueella on 

voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

Suunnittelumääräyksen mukaan eritasoliittymän suunnittelu ja toteutus 

tulee tehdä samanaikaisesti muun maankäytön suunnittelun ja sen 

toteutuksen kanssa. Tarkemmassa suunnittelussa tulee huomioida 

tarvittavat liikenneyhteydet ja varata niille riittävät alueet. 

Kulttuuriympäristö-, maisema- ja luontoarvot tulee huomioida. 

Merkittävissä määrin uuden eritasoliittymän käyttöön tukeutuvan 

kaavoitetun asuin- tai palvelualueen toteutusta ei saa aloittaa ennen kuin 

eritasoliittymä on rakentunut. 

• Valtatien 8 eteläpuolelle on osoitettu merkintä en, jolla osoitetaan muuntajat 

ja sähköasemat, jotka kuuluvat 110 kV:n sähköverkkoon. Alueella on 

voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

• Vihreällä kolmiolla on osoitettu yleiseen virkistykseen, urheiluun ja 

matkailuun tarkoitettu alue. Alueella ei ole voimassa maankäyttö- ja 

rakennuslain 33 §:n mukaista rakentamisrajoitusta. Maankäyttö ja 

toimenpiteet alueella tulee suunnitella niin, että turvataan edellytykset 

käyttää aluetta yleiseen virkistykseen, urheiluun ja matkailuun ja 

varmistetaan alueen saavutettavuus sekä riittävä palvelu- ja varustustaso. 

Alue tulee suunnitella niin, että se tukee luontomatkailuelinkeinoa. Virkistys-

/matkailukohteita suunniteltaessa on huomioitava niiden merkitys 

viheraluejärjestelmässä, ja niiden tulisi muodostaa pyöräily- ja 

ulkoilureittien kautta yhteistoiminnallinen maakunnallinen verkosto. 

Suunnittelussa ja toimenpiteissä tulee erityisesti huomioida 

kulttuuriympäristö-, maisema- ja luontoarvot. 

• Kyrönjokeen on esitetty seudullinen melontareitti sinisellä palloviivalla. 
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• Sinisellä viivalla, jossa kirjain v, on osoitettu seudullisesti merkittävät 

päävesijohdot. 

• Valtatien 8 varteen on osoitettu vaaleanpunainen viivamerkintä, jossa 

kirjaimet tl. Merkinnällä osoitetaan erittäin suuren kapasiteetin 

laajakaistaverkko, joka yhdistää maakunnan kunnat ja paikkakunnat ja joka 

liitetään valtakunnallisiin ja kansainvälisiin solmupisteisiin. 

Suunnittelusuosituksen mukaan muuta infrastruktuuria, kuten teitä, vesi- ja 

sähköjohtoja suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee mahdollistaa 

sijoittaminen samaan maastokäytävään. 

Uusi maakuntakaava ei enää sisällä kaupan mitoitusta alakeskuksissa kuten 

Koivulahti.   

 

Kuva 3. Ote, Pohjanmaan maakuntakaava 2040 

4.1.3 Yleiskaavoitus  

Mustasaaren kunnan strateginen yleiskaava on hyväksytty 10.6.2013. 

Strategisessa yleiskaavassa Koivulahden taajama osoitetaan asuntoalueeksi 

merkinnällä A eli asuntoalue, joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Merkintää 

on käytetty kuvaamaan vahvoja palvelualueita, joihin suunnataan pääosa 

väestönkasvusta. Koivulahden taajama on myös merkitty palvelujen ja hallinnon 

alueeksi merkinnällä p. Uusi ulkoilureitti on osoitettu Kyrönjoen varrelle, samoin 

Koivulahdesta Vaasaan.  

Strategisen yleiskaavan ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä Koivulahden 

alueen väestönkasvun arvioidaan olevan 1 100 asukasta, ja suurin kasvu kohdistuu 

oletettavasti Koivulahden kylään. 
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Kuva 4. Otteet Mustasaaren kunnan strategisesta yleiskaavasta 

Nyt kaavoitettava alue sisältyy Koivulahden osayleiskaavaan, jonka 

kunnanvaltuusto hyväksyi 11.11.1999. Osayleiskaava on laadittu vanhan 

lainsäädännön (MRL) mukaisesti, eikä sillä ole välittömiä oikeusvaikutuksia. 
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Kuva 5. Koivulahden osayleiskaava vuodelta 1999 

4.1.4 Asemakaavat  

Suunnittelualueella Kosköntien ja Koivulahdentien varren taajama-alueet ovat 

pääasiassa asemakaavoitettuja. Lisäksi Hännisentien varren teollisuusalue valtatien 

eteläpuolella on asemakaavoitettu. Tuoreimmat asemakaavat ovat Mararnan 

pientaloasumista ja viheralueita käsittelevä asemakaava vuodelta 2013 ja korttelin 

21 asemakaava vuodelta 2014. Koulualueen asemakaava on laadinnassa.  
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Kuva 6. Asemakaavoitetut alueet suunnittelualueella 

 

Kuva 7. Ote Mararnan asemakaavasta vuodelta 2013 
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Kuva 8. Ote korttelin 21 asemakaavamuutoksesta vuodelta 2014 

4.2 Mustasaaren kunnan ilmasto- ja energiastrategia 2011-2020 

Mustasaaren kunnan ilmasto- ja energiastrategia on laadittu vuonna 2011. 

Strategiassa esitetään mm. seuraavia tavoitteita: 

• Energiankäyttöä tehostetaan 20 % vuoteen 2020 mennessä 

• Kiinteistönomistajia rohkaistaan siirtymään uusiutuvan energian käyttöön 

• Ilmasto- ja energiakysymykset huomioidaan aina maankäytön 

suunnittelussa. 

• Kun suunnitellaan uusia asunto- tai yritysalueita, selvitetään aina 

yhteislämmityksen mahdollisuus osoittamalla maata aluekohtaisille 

lämpölaitoksille. 

• Haja-asutusalueilla rohkaistaan kiinteistökohtaisiin energiaomavaraisiin 

ratkaisuihin. 

 

4.3 Väestö ja työpaikat 

Vuoden 2016 lopussa Mustasaaressa asui 19 380 asukasta. Vuosina 2010-2016 

väestömäärä on lisääntynyt Mustasaaressa 743 asukasta (+4%).  

Tilastokeskuksen ruututietokannan (RTTK 2016) mukaan suunnittelualueella asuu 

n. 1 470 asukasta. Suhteessa RTTK 2013 aineistoon suunnittelualueen 

asukasmäärä on kasvanut noin 30 asukkaalla ja suhteessa vuoden 2010 aineistoon, 
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noin 100 asukkaalla. Tihein asutus sijoittuu keskustaan sekä uusimmille 

asemakaavoitetuille alueille.  

 

Kuva 9. Asukkaiden sijoittuminen suunnittelualueella Tilastokeskuksen 
ruututietokannan 2016 mukaan.  

 

Vuoden 2015 lopussa Vaasan seudulla oli 46 718 työpaikkaa, joista Vaasassa 

36 638 työpaikkaa ja Mustasaaressa 4 964 työpaikkaa. Vaasan seudun työpaikoista 

27 % oli jalostuksessa ja 69 % palvelujen toimialoilla. Alkutuotannon osuus 

työpaikoista oli hyvin pieni, 3 %. Jalostustyöpaikoista valtaosa oli teollisuudessa, 

teollisuustyöpaikkojen osuus kaikista työpaikoista oli 21 %.  

 

Työllisiä oli Vaasan seudulla vuoden 2015 lopussa 44 146 henkilöä, joista Vaasassa 

29 014 henkilöä ja Mustasaaressa 8 851 henkilöä. Vaasan seudun työllisistä toimi 

26 % jalostuksessa ja 70 % palvelujen toimialoilla. Alkutuotannossa 

työskentelevien osuus oli 3 %. Teollisuuden toimialoilla työskenteleviä oli 20 % 

kaikista seudun työllisistä. Työpaikkaomavaraisuus (työpaikat/työlliset) oli Vaasan 

seudulla 106 %, Vaasassa 126 % ja Mustasaaressa 56 %. Toimialoittain 

tarkasteltuna työpaikkaomavaraisuus oli maa- ja metsätaloutta ja kuljetusta ja 

varastointia lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla vähintään 100 %. 

Tilastokeskuksen ruututietokannan (RTTK 2016) mukaan suunnittelualueella 

sijaitsee n. 360 työpaikkaa, jotka sijoittuvat keskustan, teollisuusalueen, koulun ja 

päiväkodin kohdille. Asutuksen seassa sijaitsee muutamia työpaikkoja sekä 

suunnittelualueen pohjoisosassa työpaikkojen tiivistymä. Ruututietokannan 

mukaan suunnittelualueella sijaitsevien työpaikkojen määrässä ei ole juurikaan 

tapahtunut muutoksia vuodesta 2010.  
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Kuva 10. Työpaikkojen sijoittuminen suunnittelualueella Tilastokeskuksen 
ruututietokannan 2016 mukaan.       

 

4.4 Palvelut ja virkistys 

Koivulahden kyläkeskuksessa on palveluita kuten ruokakauppoja, postiasiamies, 

pankki sekä leipomo. Valtatien eteläpuolella Vaasaan päin mentäessä sijaitsee 

myös huoltoasema. Kylässä on myös päiväkoti ja ruotsinkielinen ala-aste, kirjasto 

(toimipiste) sekä vanhuspalveluita kuten hoivakoti sekä päiväkeskus ja 

kotipalvelutoimisto. 

Virkistykseen kylältä löytyy urheilukenttä, jääkaukalo ja kuntorata, joka toimii 

talvella hiihtolatuna. Paikalliset aktiiviset ylläpitävät talvella myös muita 

hiihtolatuja. Hemskogen on yhtenäisempi ja suurempi metsäalue, joka sijaitsee 

Koivulahdentien ja Kosköntien välissä. Alue on jatkuvassa virkistys- ja 

ulkoilukäytössä. 

4.5 Liikenne  

4.5.1 Liikennettä koskevat selvitykset  

Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 

Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 hyväksyttiin 

maakuntavaltuustossa 12.5.2014. Liikennejärjestelmäsuunnitelman päätavoitteita 

ovat: 

• Luoda edellytykset maankäytön ja liikenteen yhteensovittamiseksi 

Pohjanmaalla 

• Kehittää Pohjanmaan saavutettavuutta ja liikkumisen mahdollisuuksia 
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• Parantaa kuljettamisen toimintaedellytyksiä Pohjanmaalla 

Yhtenä kuljettamisen toimintaedellytysten parantamiseen tähtäävänä, maakunnan 

liikennejärjestelmän kannalta merkittävänä toimenpiteenä valtatielle 8 Vaasa–

Kokkola yhteysvälille on esitetty 1+1 keskikaide ja kevyen liikenteen väylä 

osuudelle Stormossen–Koivulahti. Toimenpide parantaisi paikallisen ja 

pitkämatkaisen liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. 

Koivulahden tieverkkosuunnitelma 

Mustasaaren kunta ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ovat laatineet Koivulahden 

tieverkkosuunnitelman, joka on valmistunut vuonna 2017. Konsulttina on toiminut 

Plaana Oy. Suunnitelmassa on tarkasteltu Mustasaaren kunnassa sijaitsevan 

Koivulahden alueen tie- ja katuverkon kehittämistarpeita sekä valtatielle 8 

tarvittavia parantamistoimenpiteitä Koivulahden kohdalla. Selvityksessä on arvioitu 

mahdollisuutta uuden tieyhteyden rakentamiseen Kosköntieltä (yt 17795) 

valtatielle 8. Työhön on sisältynyt tieverkkovaihtoehtojen ja liittymäjärjestelyjen 

suunnittelu, vaihtoehtovertailut ja vaikutustarkastelut. Suunnitelma on laadittu 

Koivulahden oikeusvaikutteisen yleiskaavan perusselvitykseksi. 

Tieverkkosuunnitelmassa esitetään, että valtatie 8 parannetaan nykypaikallaan 

keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi ja Koivulahden kohdalle rakennetaan 

eritasoliittymä. Nelikaistatien esitetään päättyvän Koivulahden eritasoliittymän 

itäpuolelle, josta valtatie jatkuu kaksikaistaisena Kyröjoen yli Kokkolan suuntaan. 

Valtatien myöhempää kehittämistä varten kaavoituksessa tulee kuitenkin varautua 

nelikaistatiehen Kyröjokeen saakka. Lisäksi tulee varautua Kyröjoen ylittävään 

rinnakkaistieyhteyteen. 

Nykyisen Koivulahden keskustan kohdalle esitetään rakennettavaksi alikulkuyhteys 

rajoitetulla alikulkukorkeudella. Valtatien eteläpuolelle eritasoliittymän ja 

Veikkaalantien (yt 7174) välille on esitetty uusi rinnakkaistie noin 150 metrin 

etäisyydelle valtatiestä. Lisäksi valtatielle on esitetty Koivulahden teollisuusalueen 

itäpuolelle henkilöautoliikenteen ja kevyen liikenteen alikulkuyhteys 

pysäkkijärjestelyineen. 

Valtatien 8 kehittämistoimenpiteet kytkeytyvät toisiinsa, eikä niitä voida 

yksityistiejärjestelyjä lukuun ottamatta toteuttaa erikseen. Uusia katuyhteyksiä 

voidaan rakentaa vaiheittain asuntorakentamisen laajentuessa ja koulun alueen 

uuden asemakaavan toteutuessa. Ennen eritasoliittymän ja siihen liittyvien muiden 

liikennejärjestelyjen toteuttamista Koivulahden pääliittymän toimivuutta voidaan 

parantaa jonkin verran pienillä toimenpiteillä. Tasoliittymään voidaan rakentaa 

keskustan tulosuunnasta lisäkaista oikeaan kääntyvälle liikenteelle. Hieman isompi 

ja tehokkaampi toimenpide on valtatien nykyisen nelihaaraisen tasoliittymän 

porrastaminen kahdeksi T-liittymäksi. 

Valtatien 8 kiertoliittymävaihtoehdon tilantarvetarkastelu 

Osayleiskaavatyön yhteydessä tiedotustilaisuuksissa ja työpajoissa on noussut 

esiin toiveita vaihtoehtoisista liikenneratkaisuista valtatiellä 8, etenkin 

kiertoliittymiä koskien. Kaavaluonnoksen yhteydessä on tehty kahden mahdollisen 

valtatielle sijoitettavan kiertoliittymäratkaisun tilatarkastus, Veikarsintien 

risteyksessä sekä valtatien ja Herrgårdsbackantien risteyksessä. Mahdollisen 

tarkemman liikenneratkaisun suunnittelun yhteydessä on huomioitava kevyen 

liikenteen tunneliratkaisut valtatien alitse.  
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Kuva 11. Tilantarvetarkastelu kiertoliittymävaihtoehdolle valtatie 8:lle. 

Suunnittelualueella valtatie 8 on osa maanteiden pääverkostoa. Kyseisillä teillä on 

varmistettava, että kaukoliikenne pystyy säilyttämään hyvän ja tasaisen nopeuden 

ja että nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h. Yhteyksien on oltava sellaisia, etteivät 

niiden vaikutukset pääväylän liikenteeseen ole merkittävän kielteisiä. 

Koivulahden osayleiskaavan eritasoliittymätarkastelu (FCG 30.8.2019)  

Osayleiskaavaluonnosten nähtävillä olon jälkeen katsottiin tarpeelliseksi selvittää 

muita vaihtoehtoja Koivulahden tieverkkosuunnitelman (Plaana 2017) 

liikenneratkaisuille.  Konsulttina uudelle eritasoliittymätarkastelulle toimi FCG. 

Työssä tarkasteltiin Mustasaaren Koivulahden osayleiskaava-alueen 

liikenneverkkoa ja esitettiin liikenneverkkoratkaisu, joka palvelee eri liikku-

mismuotoja sujuvasti ja turvallisesti. Työssä on tarkasteltu eritasoliittymän sijaintia 

nykyisen taajamaliittymän paikalle, sen tilantarvetta sekä kuinka uusi 

eritasoliittymä palvelisi kaikkia liikkumismuotoja. Työssä on selvitetty muita 

mahdollisia paikkoja eritasoliittymäratkaisulle. Erityisesti on tarkasteltu 

Koivulahden tieverkkosuunnitelmassa (2017) esitettyä eritasoliittymän sijaintia. 

Työssä on tarkasteltu aikaisemmassa vaiheessa esitetyn uuden kokoojakadun 

tarpeellisuutta eritasoliittymän sijainti huomioon ottaen. Selvityksessä on tutkittu 

myös uuden maankäytön vaatimia muutoksia nykyiseen liikenneverkkoon. 

Tieverkkosuunnitelmassa esitettävä eritasoliittymäratkaisu 

Koivulahden osayleiskaava-alueen liikenneverkkoratkaisuksi esitetään yhden 

eritasoliittymän mallia, jossa taajaman uusi pääliittymä sijoittuu nykyisen 

Herrgårdsbackantien valtatieliittymän kohdalle. Eritasoliittymätyypiksi esitetään 

rombista eritasoliittymää suorin rampein, jossa pääsuunta johdetaan risteävän tien 

yli tai ali. Risteävän tien ramppiliittymät voidaan toteuttaa pisaraliittyminä.  

Eritasoliittymän paikka, tyyppi ja ratkaisut tarkentuvat jatkosuunnittelussa ja niihin 

vaikuttavat esimerkiksi maaperätutkimusten tulokset. Hankmon ja Petsmon kylien 

erikoiskuljetusten kannalta suositeltavampi vaihtoehto on se, jossa risteävä tie 

ylittää valtatien. 
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Kuva 15. Koivulahden eritasoliittymäratkaisu 

Koivulahden eritasoliittymän aluevaraussuunnitelma / asemapiirros (FCG 

27.3.2020) 

Jotta uusi eritasoliittymä muine tiejärjestelyineen voitaisiin osoittaa riittävän 

tarkasti ja havainnollisesti osayleiskaavaan, eritasoliittymätarkastelun jälkeen 

laadittiin vielä tarkempi liittymän aluevaraussuunnitelma (asemapiirros). 

Suunnitelman on tarkoitus toimia myös pohjana eritasoliittymän läheisyyteen 

tehtäville asemakaavoille. 

Suunnitelmaa käsiteltiin Mustasaaren kunnan, ELY- keskuksen ja Väyläviraston 

kanssa pidetyissä kokouksissa 27.1., 14.2. ja 3.3.2020. Viimeisen kokouksen 

jälkeen konsultti tarkensi suunnitelmaa kokouksessa päätetyllä tavalla, kuva 16.  
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Kuva 16. Koivulahden eritasoliittymän asemapiirros (FCG 27.3.2020) 

Liikenneturvallisuussuunnitelmat 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuodelta 

2012 suunnittelualueelle on esitetty keskikaiteen rakentaminen 2-kaistaiselle tielle 

vt 8 Lintuvuori–Koivulahti 2,3 km. 

Vaasan seudun liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuodelta 2010 

suunnittelualueelle on esitetty seuraavat toimenpiteet, joista osa on jo toteutettu: 

• Vaihtuva nopeusrajoitus 60 (tai 70) km/h valtatien 8, Koivulahdentien (yt 

7252) ja Veikkaalantien (yt 7174) liittymän kohdalla ruuhka-aikoina 

(kiireellisyysluokka 1 kiireellisimmät) 

• Nopeusrajoituksen alentaminen 50 km/h → 40 km/h (aluenopeusrajoitus 40 

km/h) Kosköntiellä (yt 17795) välillä Koivulahdentie–Tanelintie 

(kiireellisyysluokka 1) 

• Nopeusrajoituksen alentaminen 50 km/h → 40 km/h (aluenopeusrajoitus 40 

km/h) Koivulahdentiellä (yt 7252) välillä valtatie 8–kirkko 

(kiireellisyysluokka 1) 

• Nopeusrajoituksen alentaminen 100 km/h → 80 km/h valtatiellä 8 välillä 

Koivulahti–Kuni (kiireellisyysluokka 1) 

• Nopeusrajoituksen alentaminen 100 km/h → 80 km/h valtatiellä 8 välillä 

Lintuvuori– Vecklaxvägen (kiireellisyysluokka 1) 

• Kevyen liikenteen väylän rakentaminen n. 3,1 km valtatielle 8 välillä 

Stormossen–Koivulahti (kiireellisyysluokka 2 muut kiireelliset) 
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• Parantamissuunnitelman laatiminen valtatielle 8 välillä Sepänkylän 

ohitustie–Veikkaalantie (yt 7174) (tai mahdollisesti Vassoriin saakka): 

tutkitaan mahdollisuudet 1+1 keskikaidetielle ja ko. jaksolle jäävien 

liittymien keskittäminen ja kanavointi + tarpeelliset rinnakkaistäydennykset 

(kiireellisyysluokka 2) 

• Kiertoliittymän rakentaminen Koivulahdentien (yt 7252), Kosköntien (yt 

17795) ja Pitkäkadun liittymään (kiireellisyysluokka 3 hyödylliset) 

• Kevyen liikenteen väylän rakentaminen n. 1,4 km Veikkaalantielle (yt 7174) 

(kiireellisyysluokka 3) 

• Eritasoliittymän rakentaminen valtatien 8, Koivulahdentien (yt 7252) ja 

Veikkaalantien (yt 7174) liittymään (kiireellisyysluokka 3) 

Valtatie 8 Helsingby–Vassor-yhteys 

Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 luonnoksessa on osoitettu ohjeellinen tai 

vaihtoehtoinen tielinjaus Helsingby–Vassor (valtatie 8). Valtatien 8 oikaisulle välillä 

Helsingby–Vassor on vuonna 1990 laadittu yleissuunnitelma ja tämän 

yleissuunnitelman mukaan rakennettu silta Laihianjoen yli Helsingbyssä. Tie on 

yleissuunnitelmassa linjattu Vikbyn liittymästä Helsingbyn, Veikkaalan ja Kunin 

kautta Larvintien (st 725) liittymän länsipuolelle takaisin valtatielle 8. 

Yleissuunnitelma ei ole lainvoimainen. Tielinjaus ei sijoitu suunnittelualueelle, 

mutta voisi toteutuessaan vähentää valtatien 8 liikennettä Koivulahden kohdalla, 

kun pitkämatkainen liikenne käyttäisi uutta yhteyttä. 

4.5.2 Tie- ja katuverkko 

Suunnittelualueen liikenneverkon rungon muodostavat maantiet. Valtatie 8 Turku–

Oulu kulkee suunnittelualueen läpi. Muita suunnittelualueen maanteitä ovat 

yhdystieluokkaiset Kosköntie 17795, Koivulahdentie 7252 ja Veikkaalantie 7174. 

Keskustan katuja ovat mm. vanha valtatie (Herrgårdsbackantie) sekä koululle 

johtava Funisbackantie. Maanteihin liittyviä kevyen liikenteen väyliä on valtatien 8, 

Koivulahdentien ja Kosköntien varrella. Katuverkolla on kevyen liikenteen väylää 

mm. Långgatan kadun varrella. 
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Kuva 17. Suunnittelualueen tie- ja katuverkko (Koivulahden tieverkkosuunnitelma 

2017). 

Valtatien 8 nopeusrajoitus on suunnittelualueen länsiosassa 100 km/h, 

Koivulahdentien liittymän kohdalla 60 km/h ja muulla osuudella 80 km/h. 

Suunnittelualueen katuverkolla on käytössä pääosin 50 km/h nopeusrajoitus. 

Osalla tonttikaduista nopeusrajoitus on 40 km/h tai 30 km/h. Valtatien 

eteläpuolisen Veikkaalantien (yt 7174) nopeusrajoitus on 60 km/h. Taajama-alueen 

ulkopuolella suunnittelualueen yhdysteillä on voimassa yleisrajoitus 80 km/h. 
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Kuva 18. Tie- ja katuverkon nopeusrajoitukset vuonna 2016 (Koivulahden 
tieverkkosuunnitelma 2017). 

Suunnittelualueen maantiet ovat koko matkaltaan päällystettyjä, lukuun ottamatta 

Kosköntietä (yt 17795), joka on Koivulahden taajaman ulkopuolisella osuudella 

soratie. Taajaman kadut ovat pääosin päällystettyjä. Valtatie 8 kuuluu suurten 

erikoiskuljetusten verkkoon (SEKV). 

Valtatie 8, Koivulahdentie (yt 7252) ja Veikkaalantie (yt 7174) ovat 

suunnittelualueella valaistuja. Kosköntiellä (yt 17795) on valaistus taajama-

alueella. Myös taajaman katuverkko on pääosin valaistu. 

Valtatien 8, Koivulahdentien ja Veikkaalantien liittymä on korotetuin saarekkein 

kanavoitu nelihaaraliittymä, jossa on idästä päin tultaessa oikealle ja vasemmalle 

kääntymiskaistat ja lännestä päin tultaessa vasemmalle kääntymiskaista. Valtatien 

8 ja Herrgårdsbackantien kolmihaaraliittymässä on valtatiellä 8 väistötila ja idästä 

päin tultaessa oikealle kääntymiskaista. Valtatien 8 ja Hännisentien 

kolmihaaraliittymässä on valtatiellä 8 väistötila ja lännestä päin tultaessa oikealle 

kääntymiskaista. 

Valtatie 8 Sepänkylän ohikulkutie on valmistunut syksyllä 2014 ja lisännyt Vaasan 

pohjoispuolisten alueiden houkuttelevuutta. Uuden tien ansiosta Sepänkylän 

taajaman läpikulkuliikenne siirtyi ohikulkutielle. 

4.5.3 Liikennemäärät ja liikenne-ennuste 

Liikenneviraston tierekisterin mukaan valtatien 8 vuoden 2015 keskimääräinen 

vuorokausiliikenne (KVL ajon./vrk) Koivulahden taajamasta Vaasan suuntaan oli 

noin 9 400 ajon./vrk ja Koivulahdesta Kokkolan suuntaan noin 7 200 ajon./vrk. 

Raskaan liikenteen määrä vastaavilla osuuksilla oli 575 ajon./vrk ja 505 ajon./vrk. 
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Veikkaalantien (yt 7174) liikennemäärä oli noin 425 ajon./vrk, Koivulahdentien 

(yt 7252) noin 2 900 ajon./vrk ja Kosköntien (yt 17795) noin 1 020 ajon./vrk. 

Valtatien 8 rinnakkaisväylistä Herrgårdsbackantien liikennemäärä oli vuonna 2016 

tehdyn liikennelaskennan perusteella 720 ajon./vrk ja Södra Fullmossvägenin noin 

300 ajon./vrk. 

Valtatiellä 8 suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevan Koivulahden liikenteen 

automaattisen mittausaseman (LAM) KVL-liikennemäärä on vuosina 2011–2015 

ollut keskimäärin 9 000 ajon./vrk. LAM-pisteen sijainti on esitetty tie- ja 

katuverkkokuvassa. Kausivaihtelu ei ole mittauspisteellä kovin merkittävää, mutta 

kesäajan liikennemäärä (KKVL) on keskimäärin noin 10–15 % KVL-liikennemäärää 

suurempi ja vilkkaimman kesälomaliikenteen aikana 25–30 % keskimääräistä 

suurempi. Keskimääräinen arkiliikennemäärä KAVL on valtatiellä noin 6 % koko 

vuoden keskimääräistä liikennemäärää suurempi. Viikonpäivävaihtelun osalta 

perjantain liikenne on keskimääräistä arkipäiväliikennettä noin 10–20 % suurempi 

ja viikonlopun (la–su) liikennemäärä noin 10–20 % pienempi kuin arkipäivinä 

keskimäärin. 

Koivulahden keskustan kohdan pääväylillä tehtiin lokakuussa 2016 konelaskennat 

viikolla 41. Viikon 41 liikenne vastaa kausivaihtelun osalta koko vuoden 

keskimääräistä vuorokausiliikenteen liikennemäärää KVL (ajon./vrk). 

Konelaskentatulosten liikennemääristä muodostettiin myös nykyverkon 

perusennusteet vuosille 2030 ja 2040 Liikenneviraston tieliikenteen yleisillä 

kasvukertoimilla. 

 

Kuva 19. Vuoden 2016 keskivuorokausiliikenne (ajon./vrk) ja nykyverkon 
liikenne-ennusteet vuosille 2030 ja 2040 (ajon./vrk). Lähde: Konelaskentatulokset 

lokakuu 2016 ja Liikenneviraston tieliikenne-ennuste. (Koivulahden 

tieverkkosuunnitelma 2017) 
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Liikenneviraston valtakunnallisen tieliikenne-ennusteen mukaan valtatien 8 Vaasa–

Kokkola-yhteysvälin henkilöautoliikenteen ennustetaan kasvavan noin 1,26-

kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä ja 1,32-kertaiseksi vuoteen 2040 mennessä. 

Vuosien 2030 ja 2040 kasvukertoimet raskaalle liikenteelle ovat 1,09 ja 1,15. 

Suunnittelualueen yhdysteiden henkilöautoliikenteen kasvukerroin vuodelle 2030 

on 1,14 ja 1,20 vuodelle 2040. Raskaan liikenteen kertoimet vastaaville vuosille 

ovat 1,05 ja 1,10. Nykyverkon liikenne-ennuste vuosille 2030 ja 2040 on esitetty 

seuraavassa kuvassa (perusverkon ennuste ilman uutta maankäyttöä). 

 

Kuva 20. Vuoden 2015 keskivuorokausiliikenne (ajon./vrk) ja nykyverkon 
liikenne-ennusteet vuosille 2030 ja 2040 (ajon./vrk). Lähde: Tierekisteri ja 
Liikenneviraston tieliikenne-ennuste. (Koivulahden tieverkkosuunnitelma 2017) 

4.5.4 Liikenneturvallisuus 

Suunnittelualueen liikenneverkolla on vuosina 2011–2015 (5 vuotta) tapahtunut 

yhteensä 46 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Suurin osa (76 %) 

onnettomuuksista on tapahtunut valtatiellä 8. Katuverkolla on tapahtunut 

tarkastelujaksolla yksi onnettomuus, ja loput onnettomuudet ovat tapahtuneet 

alempiluokkaisella maantieverkolla. Osa maantieverkolla tapahtuneeksi kirjatuista 

onnettomuuksista on tapahtunut maantien ja kadun liittymässä. 

Yleisin onnettomuusluokka on ollut yksittäisonnettomuus (15 kpl, 33 % kaikista 

onnettomuuksista) ja toiseksi yleisin hirvionnettomuus (11 kpl, 24 % kaikista). 

Loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia on viiden vuoden aikana ollut 6 kpl 

(13 % kaikista). Yksikään onnettomuus ei ole johtanut kuolemaan. 

Onnettomuuskasaumia esiintyy valtatiellä 8 Överbyn länsipuolella, valtatien 8 ja 

Herrgårdsbackantien liittymässä sekä valtatien 8, Koivulahdentien ja 

Veikkaalantien nelihaaraliittymässä. 
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Valtatiellä 8 Överbyn länsipuolella on tapahtunut 24 onnettomuutta, joista 14 on 

ollut eläinonnettomuuksia (11 hirvi- ja 3 peuraonnettomuutta). Kuusi 

onnettomuutta on ollut suistumisia, 1 kohtaamisonnettomuus, 2 peräänajoja ja 1 

muu onnettomuus. Toisessa peräänajoista on ollut osallisena mopedi, ja 

onnettomuus on johtanut loukkaantumiseen. 

Valtatien 8 ja Herrgårdsbackantien liittymässä on vuosina 2011–2015 tapahtunut 

neljä onnettomuutta, joista kaksi on ollut kääntymisonnettomuutta, yksi 

suistuminen tieltä risteyksessä ja yksi peräänajo. Onnettomuuksista kaksi on 

johtanut loukkaantumiseen. Valtatien 8, Koivulahdentien ja Veikkaalantien 

nelihaaraliittymässä on tapahtunut kolme risteämisonnettomuutta. Nämä 

onnettomuudet eivät ole johtaneet loukkaantumisiin. 

Suunnittelualueen länsiosalle on valmistunut vuonna 2015 riista-aita, jonka 

ansiosta valtatien eläinonnettomuuksien voidaan odottaa jatkossa vähentyvän. 

 

Kuva 21. Suunnittelualueella vuosina 2011–2015 tapahtuneet onnettomuudet ja 
niiden luokitus. Lähde: Poliisin onnettomuusrekisteri. (Koivulahden 
tieverkkosuunnitelma 2017) 

4.5.5 Liikenteen toimivuus 

Koivulahden tieverkkosuunnitelman 2017 mukaan maankäytön kehittämisessä 

esteeksi koetaan liikenneyhteydet. Esimerkiksi Koivulahdentien ja valtatien 8 

pääliittymässä keskustan tulosuunnasta vasempaan Kokkolan suuntaan 

kääntyminen koetaan ongelmaksi valtatien iltahuipputunnin aikana. Tällöin 

liittymästä vasempaan kääntyvälle autoliikenteelle aiheutuu pitkiä viivytyksiä. Myös 

valtatien 8 muissa liittymissä voi olla iltahuipputuntina hankalaa liittyä 

sivusuunnilta valtatien liikennevirtaan. 
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Valtatien 8 varressa olevalla huoltoasemalla on kaksi tonttiliittymää hyvin 

lähekkäin, mikä voi heikentää liikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta 

liittymissä. 

4.5.6 Kevyen liikenteen nykytilanne 

Suunnittelualueen kevyen liikenteen väylät ovat pääosin maanteiden varsilla. 

Valtatien 8 ja Koivulahdentien liittymässä sekä valtatien 8 ja Herrgårdsbackantien 

liittymän läheisyydessä on kevyen liikenteen alikulut valtatien 8 alitse. Valtatien 8 

varrella on kevyen liikenteen väylä Koivulahdentien liittymästä idän suuntaan kohti 

Kunia. Valtatien 8 varrella on myös kevyen liikenteen väylä Herrgårdsbackantieltä 

Koivulahden teollisuusalueelle ja siitä kevyen liikenteen yhteys jatkuu Vaasaan 

valtatien 8 Stormossen–Koivulahti-rinnakkaisväylää ja kaduksi muuttunutta 

vanhaa valtatietä pitkin. Koivulahdentien varrella on kevyen liikenteen väylä 

valtatieltä 8 suunnittelualueen pohjoispuolelle Petsmontien liittymään saakka. 

Kosköntien varrella on kevyen liikenteen väylä Koivulahdentieltä Suopursuntien 

liittymään saakka. Veikkaalantien varrella on lyhyt kevyen liikenteen osuus 

valtatien 8 alikulusta lähtien. Katuverkolla kevyen liikenteen väyliä on Långgatan 

kadulla ja Kanervatiellä sekä joitakin katuja yhdistämässä. Kevyen liikenteen väylät 

on esitetty tie- ja katuverkkokuvassa. 

4.5.7 Joukkoliikenteen nykytilanne  

Suunnittelualueella kulkee Vaasan ja Mustasaaren/Vöyrin/Pietarsaaren/Kokkolan 

/Oulun välistä linja-autoliikennettä valtatietä 8 pitkin. Valtatietä 8 pitkin 

suunnittelualueen poikki kulkevia linja-autovuoroja on arkisin yhteensä noin 9–10 

vuoroa suuntaansa. Muutama Vaasan ja Vöyrin välisistä linja-autovuoroista 

liikennöi myös Koivulahden keskustan kautta Herrgårdsbackantietä pitkin. Lisäksi 

Koivulahden keskustan kautta kulkevat Vaasan ja Mustasaaren Hankmon väliset 

linja-autovuorot. Koivulahden alueella liikennöi myös Mustasaaren kyläbussi. 

Valtatien 8 varrella on suunnittelualueella kolme linja-autopysäkkiparia. Pysäkit 

sijaitsevat Koivulahden keskustan läheisyydessä valtatien 8, Koivulahdentien ja 

Veikkaalantien liittymässä, valtatien 8 ja Överbyvägen tien liittymässä sekä 

valtatien 8 ja Vecklaxvägen tien liittymässä. Koivulahden keskustassa linja-

autopysäkit ovat Herrgårdsbackantien varrella. Lisäksi pysäkkejä on 

Koivulahdentien, Kosköntien ja Veikkaalantien varrella. 
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Kuva 22. Linja-autopysäkit Koivulahden alueella. (Paikkatietoikkuna 2018) 

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys – 

Palvelutasosuunnitelma vuosille 2014–2018 (ELY-keskuksen raportteja 91/2013) -

raportin mukaan Mustasaaren Sepänkylän ja Vaasan välinen joukkoliikenteen 

palvelutaso on talviarkisin houkutteleva. Sepänkylä on kuitenkin osa Vaasan 

paikallisliikennealuetta, johon Koivulahti ei kuulu, ja siten joukkoliikenteen 

palvelutaso Koivulahdesta Vaasaan on heikompi. 

4.6 Maanomistus 

Suunnittelualueella on sekä yksityisomistuksessa olevaa maata, että kunnan 

omistamia alueita. Kunnan maanomistus osoitetaan alla olevassa kartassa. 
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Kuva 23. Kunnan omistamat alueet on merkitty karttaan violetilla värillä.  

4.7 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueen rakennuskanta on asuinrakennusvaltaista. Alueella sijaitsee 

Tilastokeskuksen ruututietokannan mukaan n. 600 rakennusta, joista n. 470 on 

asuinrakennuksia. Muita rakennuksia on n. 120 ja vapaa-ajan asuntoja alle 20.   

4.8 Yhdyskuntatekniikka  

Vesipalveluverkosto 

Mustasaaren kunnan vesi- ja viemärilaitos vastaa kunnan vesihuollosta ja uusien 

alueiden vesihuollon suunnittelusta ja rakennuttamisesta. 

Koivulahden osayleiskaava-alueen nykyisillä rakennetuilla alueilla on olemassa 

oleva vesihuoltoverkosto. Runkovesijohto, 160 PE, kulkee Kokkolantien varressa ja 

jatkuu pohjoiseen Lappsundiin ja itään päin Kyrönjoen kohdalle. Em. 160 PE 

runkojohdosta vesi jaetaan pienemmillä johdoilla rakennetuille alueille. Nykyinen 

jätevesiverkosto kattaa osayleiskaava-alueen lukuun ottamatta Kokkolantien 

eteläpuolista Bakhag-Nabbenin aluetta ja Koivulahdentien varren asutusta 

Lappsundin suuntaan. Jätevesiviemäriverkosto on toteutettu vietto- ja 

paineviemärein. Koivulahdessa Skatanin alueella on pieni jätevedenpuhdistamo, 

missä alueen jätevedet käsitellään. Puhdistetut jätevedet puretaan Kyröjokeen. 

Hulevesiviemäriverkostoa on vähäisessä määrin parilla kadulla.  
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Kaukolämpö ja sähkö 

Kaukolämpöverkostoa Koivulahden alueella on vähäisessä määrin. 

Kaukolämpöverkon omistaa Kvevlax värmeservice AB.  

Sähkön ja energian toimittamisesta vastaa Vaasan Sähkö Oy. Alueen 

sähköverkosto on toteutettu sekä maakaapelina että ilmajohtona. Alueella on 

parhaillaan käynnissä laajempia maakaapelointihankkeita, missä ilmajohdot 

korvataan maakaapelilla.    

  

4.9 Luonto 

4.9.1 Luontoselvitys 

Koivulahden yleiskaava-alueen luontoselvitys on tehty yleiskaavan edellyttämällä 

tarkkuudella kaavan luontovaikutusten arviointia varten. Luontoselvityksessä 

tarkastellaan erityisesti uhanalaisia luontotyyppejä, uhanalaisia lajeja sekä 

luontodirektiivin IV -liitteen lajeja. Kesällä 2017 on selvitetty maastotyönä 

yleiskaava-alueen luonnonpiirteet, luontotyypit, kasvillisuus, linnusto sekä 

lepakoitten, liito-oravan ja sammakkoeläinten esiintyminen. Selvityksen on laatinut 

Terhi Ala-Risku TMI Pohjanmaan luontotieto. 

4.9.2 Kasvillisuus- ja luontotyypit 

Yleiskaava-alueen metsät ovat enimmäkseen männyn ja kuusen sekametsiä. 

Tuoreen kankaan mustikkatyypin männiköt eivät täällä juuri eroa ilmeeltään 

kuivahkoista puolukkatyypin metsistä. Aluskasvillisuudessa on mustikan ja 

puolukan lisäksi näkyvästi vain metsälauhaa. Uudistusikäisissäkään männiköissä ei 

ole käytännössä lainkaan lehtipuustoa. Karumpaa kanervatyypin metsää esiintyy 

pienillä alueilla lähinnä Rövarbergsbackenin kallionyppylöillä. Avokalliota näkyy 

täälläkin vain aivan pienialaisesti. Yleiskaava-alueen metsät ovat helppokulkuisia ja 

niissä risteilee paljon käytetty polkuverkosto. 

Lehtomaista kangasmetsää ja tuoretta lehtometsää on vesakoituvien 

pellonreunojen ja hylättyjen pienten peltojen ympärillä. Käenkaali-

oravanmarjatyypin pellonreunalehdoissa puusto on tyypillisesti hoitoheittoa vanhaa 

kuusikkoa ja sekapuuna on järeitä haapoja. Näitten reunakuusikoitten lajistoon 

kuuluu lähes poikkeuksetta liito-orava. Peltoaukeitten reunoilla on myös kapeita 

kivikkoisia lehtoja, joitten mäntyvaltaisessa puustossa on sekapuuna haapaa, 

alikasvoksessa tuomea ja vaahteraa. Yleiskaava-alueella on myös muutamia 

kosteapohjaisia puna-ailakkityypin lehtoja. Niitten lehtipuuvaltaisessa, usein 

istutetussa ja hoidetussa puustossa on sekapuuna ränsistyvää harmaaleppää. 

Lehtometsien kasvillisuus on yleiskaava-alueella vaatimatonta. Usein ainoat 

varsinaiset lehtokasvit ovat taikinamarja, hiirenporras, puna-ailakki, nokkonen, 

sudenmarja ja kyläkellukka. 

Yleiskaava-alueella on runsaasti ojittamattomia pienialaisia soita. Paksuturpeiset 

suot ovat tupasvilla- ja isovarpurämeitä. Kapeat suojuotit ovat enimmäkseen 

sarakorpia ja muurainkorpia. Muista korpityypeistä esiintyy pienialaisesti 

saniaiskorpea, metsäkortekorpea, mustikkakorpea ja lähdekorpea. Pisimmät 

korpijuotit ulottuvat noin kilometrin pituisina usean tilan alueelle. Yleiskaava-alueen 

nevat ovat enimmäkseen pieniä saranevoja. 

Vanhan maatalouden synnyttämää perinnemaisemaa on säilynyt edustavana 

Överbyn kylänraitilla, missä massiiviset kivimuurit reunustavat tietä ja sen varressa 
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olevaa niittyä. Toinen laaja luonnonlaidunalue on peruskarttaankin merkitty 

Henriksnäsin niitty Koivulahden keskustassa. Se on ulottunut metsälaitumena ylös 

Tranasbackenin rinteille. Tämä laidunalue on ollut pitkään käyttämättä ja nyt 

kasvamassa umpeen.  

4.9.3 Huomionarvoiset lajit 

Lepakko 

Yleiskaava-alueen lepakkolajistoon kuuluvat tämän kartoituksen perusteella 

pohjanlepakko, viiksisiipat sekä korvayökkö. Pohjanlepakoita havaittiin lähes 

pelkästään Koivulahden keskustassa, missä lenteli heinäkuussa yhteensä alle 10 

yksilöä. Keskustassa ja Tranasbackenilla on runsaasti pohjanlepakon päiväpiiloiksi 

potentiaalisia rakennuksia ja saalistuspaikoiksi sopivia pihapiirejä. Mihinkään 

rakennukseen niitten ei nähty menevän. Keskustan ulkopuolella havaittiin 

yksittäisiä pohjanlepakoita erityisesti muutaman tiilitalon lähellä.  

Viiksisiippoja esiintyi vain yhtenäisissä varttuneissa havumetsissä. Näissä metsissä 

pimeys viipyy jo heinäkuun loppupuolen öinä monta tuntia, mistä syystä 

viiksisiippojen määrää on vaikea arvioida. Eniten niitä kuultiin Byträsketin vanhassa 

metsässä (yhteensä korkeintaan 8 yksilöä). Tässä metsässä ei ole lainkaan 

kolopuita. Långmossenin omakotialueen länsipuolella on vanhaa metsää ja täällä 

kolme yksilöä lenteli juuri ennen auringonnousua ison kolohaavan lähistöllä. 

Siippojen ei kuitenkaan nähty menevän koloon. 

Korvayökkö kuultiin syyskuun alussa urheilukentän vieressä lehtometsässä, missä 

kasvaa kolme isoa tammea. 1-2 yksilöä lenteli tammien sekä lähes metrin 

paksuisen rajakuusen latvuksessa. Korvayökkö on tyypillinen istutettuja jaloja 

lehtipuita kasvavan kulttuuriympäristön laji. Yleiskaava-alueella on runsaasti 

korvayökön elinympäristöksi potentiaalisia pihapiirejä, missä kasvaa mm. isoja 

vaahteroita, sekä pellonreunalehtoja, missä kasvaa isoja haapoja ja kuusia. Toisin 

kuin viiksisiipat se ei karta asuttuja, avoimia eikä valaistuja alueita. 

Liito-orava 

Liito-orava on yleiskaava-alueella melko yleinen laji. Sen jälkiä löytyi yhteensä 21 

metsiköstä. Kymmenen metsikköä todettiin liito-oravan säännöllisesti asuttamiksi. 

Näillä liito-oravanaaraitten ns. ydinalueilla ovat liito-oravan pesäpuut. Liito-oravan 

käyttämä kolopuu löytyi neljästä metsiköstä. Kaikki ydinalueet ovat pienialaisia 

(0,2 - 0,9 ha) ja ympäristöstä erottuvia järeitten (läpimitta 30-50 cm) kuusten 

ryhmiä. Ne rajautuvat isoja haapoja tai leppiä kasvavaan entiseen peltoon tai 

puronvarteen. Näitten ruokailupuitten esiintyminen pesäpuun lähellä on olennaista 

ja liito-oravan jälkiä löytyi myös niitten juurelta. 

4.9.4 Linnusto 

Huomionarvoista linnustoa esiintyy toisaalta yhtenäisissä uudistusikäisissä 

metsissä, toisaalta tiiviillä omakotialueilla ja maatilojen pihapiireissä. Vanhojen 

havumetsien harvalukuisia lajeja ovat korppi, palokärki, pohjantikka, punatulkku 

(VU), töyhtötiainen (VU), kuusitiainen ja puukiipijä. Pihapiireissä pesivät 

harvalukuisina turkinkyyhky (EN), käenpiika, leppälintu, kivitasku ja hemppo. 

Erittäin uhanalaiseksi luokiteltuja turkinkyyhkyjä pesi kartoitusvuonna ainakin 5-6 

paria Långmossenin ja Tranasbackenin omakotialueitten puutarhoissa ja 

lähimetsissä. 
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Linnustoltaan kiinnostavia alueita ovat Byträsketiä ympäröivä vanha metsä sekä 

Överbyn kylänraitti ja Brännornan perinnemaisema. Metsässä nähtiin myös 

pohjantikka, mutta sen pesää tai poikuetta ei etsinnästä huolimatta löytynyt. 

Överbyn monimuotoisessa maisemassa pesivät mm. käenpiika, leppälintu ja 

hemppo. Huomionarvoinen on myös Hemskogenin louhoksen länsipuolen suo 

teeren soidinpaikkana. Tällä soitimella kuultiin tosin vain 1-2 kukkoa. Joinakin 

vuosina teerellä on soidin myös Byträsketillä. 

8-tien eteläpuolella sijaitsevaa Kyrönjoen peltoaukeaa voi pitää isoille 

muuttolinnuille tärkeänä levähdysalueena. 

4.9.5 Natura- ja suojelualueet 

Kaava-alueella ei sijaitse Natura 2000-alueita eikä yksityisiä tai valtion mailla 

sijaitsevia luonnonsuojelualueita. Lähin Natura 2000-alue on Sidländet Natura 

2000, joka sijaitsee noin 2 km etäisyydellä kaava-alueesta luoteeseen.  

4.9.6 Pohjavedet  

Suunnittelualueella ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeitä pohjavesialueita.  

4.9.7 Hulevedet ja tulva-alueet 

Hulevesi- ja tulva-asioita on käsitelty erillisessä Koivulahden osayleiskaavan 

hulevesiselvityksessä (Koivulahden osayleiskaavan hulevesiselvitys 18.5.2020). 

Alueelle laaditaan 2020 aikana myös tarkennettu hulevesisuunnitelma. 

Suunnittelualueen hulevedet laskevat pääasiassa Lappsundinjokeen. 

Päävedenjakaja kulkee kaava-alueen länsipuolella koillis-kaakko suunnassa. 

Päävedenjakajan pohjoiset hulevedet laskevat Liksorbäckeniä pitkin 

Lappsundinjokeen ja edelleen mereen. Läntiset hulevedet laskevat 

Karperönjärveen. Päävedenjakajan itä- ja eteläpuoliset hulevedet laskevat 

Finnbäckenin ojaan ja edelleen Lappsundinjokeen. Lappsundinjoki on entinen 

Kyrönjoen sivuhaara, ja joet ovat nykyisin yhteydessä toisiinsa pienen putken 

välityksellä (O.Kärnä. 2011 Pintavesien tila ja kunnostustarve Mustasaaren ja 

Vöyrin rannikkoalueilla).  

Tulva-alueet selvitettiin Suomen ympäristökeskuksen aineistoista (Tulvakartat, 

Lähde: SYKE). Suunnittelualueen itäreunoille nousee meritulva 1/100a 

toistuvuudella. Alueella esiintyy myös hulevesitulvia 1/100a toistuvuudella. 

Valuma-aluekartta, jossa on esitettynä vedenjakajat, virtausreitit sekä meritulva-

alueet on esitetty alla olevassa kuvassa. 
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Kuva 24. Suunnittelualueen vedenjakajat, virtausreitit sekä meritulva-alueet 
(1/100a toistuvuudella).  

Suunnitteilla olevan maankäytön myötä hulevesimäärät tulevat kasvamaan. 

Kokonaisuuden kannalta muutos on melko maltillinen, mutta paikallisesti 

muutokset voivat olla merkittäviäkin. Koivulahden hulevesiselvityksessä on 

yleispiirteisellä tasolla tuotu esille hulevesien kannalta huomioitavat kohteet ja 

asiat, jotka suositellaan tarkemmin selvitettävän alueen jatkosuunnittelussa.  

Hulevesien hallinnan ja johtamisen yleisiä hyviä periaatteita on kuvattu 

valtakunnallisessa hulevesioppaassa 2012 seuraavalla prioriteettijärjestyksellä: 

I. Ehkäistään hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa 

II. Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan (hulevesien käyttö ja 

maahan imeyttäminen) 

III. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan suodattavalla ja hidastavalla 

järjestelmällä (suodattaminen maassa ja maan pinnalla) 
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IV. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä yleisillä alueilla 

sijaitseville hidastus- ja viivytysalueille ennen vesistöön johtamista 

(viivyttäminen avouomissa) 

V. Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä suoraan vesistöön. 

4.10  Ympäristöhäiriöt 

4.10.1 Melu 

Osayleiskaavan laatimisen yhteydessä on laadittu melumallinnus kaava-alueen 

isommille teille. Selvitys pohjautui liikenne-ennusteisiin 2040. Mallinnuksessa on 

huomioitu teiden nykyiset nopeudet. Kartta alla esittää melun päiväarvoja 

mallinnetussa tilanteessa. Keltaisella on osoitettu alueet, joilla melutasot ylittävät 

55 dB. 

 

Kuva 25. Melumallinnus päiväaikaiselle liikenne-ennusteelle 2040.  

4.10.2 Maaperän tilanne 

Valtakunnallisessa tietojärjestelmässä maaperän tilasta (MATTI) on koostettu 

tietoa alueista, joilla haitallisia aineista on voinut päätyä maaperään, alueista, 

joiden tilaa on selvitetty tai alueista, jotka on jo saneerattu. Tietojärjestelmän 

mukaan kaava-alueella on kolme tällaista kohdetta. Kohteiden tarkempia tietoja 

saa ELY-keskuksen MATTI-vastaavalta.  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 32 (82) 
   
18.1.2021   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

 

Kuva 26. Karttaote MATTI-palvelusta.  

4.10.3 Happamat sulfaattimaat 

Happamia sulfaattimaita voi esiintyä muinaisen 

Litorinameren ylimmän rannan rajaaman 

alueen alapuolella. Happamissa sulfaattimaissa 

muodostuvan happamuuden aiheuttavat 

maaperän rautasulfidipitoiset kerrostumat. 

Niiden paljastuminen tai altistuminen 

hapettumiselle maankuivatuksen seurauksena 

käynnistää happamoitumisen. 

Hapettumistuotteet näkyvät maaperässä 

punaisen tai kellanruskeina kerrostumina tai 

ruostetäplinä. Hapettuneesta kerroksesta 

huuhtoutuva vesi on hyvin hapanta ja 

metallipitoista, mikä muodostaa vakavan uhan 

vesieliöstölle ja aiheuttaa haittaa erityisesti 

kalataloudelle (Metsänhoito happamilla 

sulfaattimailla, LUKE 2016). GTKn alustavalla 

tulkintakartalla on osoitettu korkeamman 

todennäköisyyden esiintymisalueet punaisella.  

Kuva 27. Happamat sulfaattimaat      
(GTK).  
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4.11  Kulttuuriympäristö 

Koivulahden osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvityksen on laatinut 

maisemasuunnittelija Riikka Jaakkola vuoden 2017 aikana. Työssä on tutkittu 

alueen kehityshistoriaa ja tehty rakennusinventointi. Inventointi käsittää 125 

kohdetta. Kohteet on arvotettu yhdessä Pohjanmaan museon ja Mustasaaren 

kunnan kaavoitus- ja rakennusviranomaisten kanssa. 

4.11.1 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 

Moippevägenin kiviaidat 

Hyvin leveät, pienistä luonnonkivistä ladotut aidat muodostavat harvinaisen ja 

omaleimaisen tienäkymän Moippeen johtavan tien varressa Överbyssä Koivulahden 

kirkonkylän eteläpuolisen peltoaukean laidalla. Kiviaidat on koottu 1700-luvun 

pellonraivaustyössä. Ne rajaavat kapean, hiekkapintaisen kylätien varressa jokaista 

pihapiiriä ja laiduntilkkua. Mustasaaren pitäjässä raivattiin runsaasti 

uudisviljelyksiä 1700-luvun puolivälin jälkeen, mihin rohkaisi Pohjanmaalla 1762 

tehty päätös maksaa kruunulle kiinteää kymmenysveroa. 1740-luvulla kruunu 

myönsi raivatut suot verottomiksi, ja verotilojen alaiset torpat vapautettiin 

maaverosta 1743. Isojako, joka suoritettiin Mustasaaren pitäjässä 1760-1770-

luvulla, merkitsi tilusten keskittämistä yhteen ja tehosti viljelyä. Koivulahden 

kylässä isojako oli suoritettu 1765. Tilukset aidattiin lähipelloista kerätyin kivin. 

4.12  Maisema 

Koivulahden osayleiskaavan maisemaa on käsitelty Riitta Jaakkolan laatimassa 

kulttuuriympäristöinventoinnissa, 2017. 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut lisäksi neljä maisema- ja 

kulttuuriperintöarvoja käsittelevää karttaa vuoden 2018 aikana osayleiskaavan 

suunnittelua ja vaikutusten arviointia varten. Kartat ovat kaavaselostuksen 

liitteenä. 

 
SR-1: 

Rakennustaiteellisesti tai 

kulttuurihistoriallisesti 

arvokas  

 
SR-2A: Kyläkuvan kannalta 

arvokas kohde 

 
SR-2B: Paikallisesti 

arvokas kohde  
RKY 2009 

 
SK: Kyläkuvan kannalta arvokas alue 

A. Herrgårdsbacken-Kyrkbackenin alue 

B. Tranasbacken 

C. Skatan 

D. Moippe, Överbyn 

E. Viken 

F. Bonäsören 

G. Nabben, Storängen 

H. Vecklax 
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Kuva 28. Suosituskartta kaava-alueen maisemallisista arvoista. 

4.12.1 Asutushistoria 

Jääkauden päättyessä noin 10 000 vuotta sitten ja ensimmäisten asukkaiden 

saapuessa nykyisen Suomen alueelle, rantaviiva kulki sadan kilometrin päässä 

sisämaassa ja koko Pohjanmaan rannikko Koivulahti mukaan lukien oli veden 

peittämää. Maan kohotessa ihminen seurasi perässä. Koivulahdessa on ollut 

asutusta n. 700 vuotta. Eränkävijät kulkivat seudulla ja hakivat suojaa nykyään 10-

20 metriä korkealta Tranasbackenilta. Tällä mäellä on Mikael Herrgårdin mukaan 

muinaisjäännösrekisterissä tutkimaton muinaisjäännöskivi valleineen. Tutkimuksen 

valossa Koivulahti sai kiinteän asutuksen vasta varhaiskeskiajalla. Ensimmäiset 

asukkaat saapuivat seudulle vesiteitä – etelästä, idästä ja lännestä. Öuras- ja 

Herrgårdsbacken olivat ihanteellisia sijaintinsa puolesta, rinteet avautuivat etelään 

ja olivat riittävän jyrkkiä veneellä rantautumiseen. 
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Kylä säilytti tiiviin rakenteensa aina uusjakoon saakka, joka sai lain voiman vasta 

1944. Uusjaon ajankohta sattui juuri toisen maailmansodan aikaan, mikä hidastutti 

kylästä muuttoa. Tämä johtui paljolti suuresta materiaali- ja miehistöpulasta 

miesten osallistuessa sotaan, mutta siitä huolimatta maajako suoritettiin ja 

keväällä 1940 alkoi ulosmuutto taloista. Usein rakennettiin ensimmäisenä 

talousrakennus, koska lehmien oli saatava suoja heti muutossa ja rakennuksen 

päätyyn sijoitettiin asuinhuone. Tämän jälkeen aloitettiin asuinrakennusten 

pystytys, joihin usein käytettiin keskellä kylää sijainneiden rakennusten hirsiä. 

4.12.2 Kallio- ja maaperä 

Maapinnan korkeudet vaihtelevat noin välillä 5-20 mpy.  Korkein kohta (noin 20 

mpy) sijaitsee suunnittelualueen keskellä Transbackenin mäellä. Maaperä on 

pääosin sekalajitteista maalajia (moreenia) ja savea (liejusavea), jota esiintyy 

erityisesti Kyrönjoen varrella. Paikoitelleen esiintyy myös kalliota.  

Maisemarakenteen perustana ovat Kyrönjoen alajuoksun sekä Kyrönjoesta 

pohjoiseen haarautuvan Lappsundinjoen varsien tasaiset peltolaaksot. Savisia 

peltolaaksoja reunustavat alavat moreenimaat runsaine lohkareikkoineen ja 

pienialaisine soistumineen. 

Vanhin asutus on asettunut ensin merestä paljastuneille alueille, moreeni ja 

hiekkamaalle Herrgårdbackenille, Kyrkbackenille ja Överbyhyn. Nämä alueet ovat 

nykyään yli 10 metriä mpy. Kvevlaxin kirkko seisoo Kirkonmäen korkeimmalla 

kohdalla n. 12,5 metriä mpy. Asutus on vähitellen hakeutunut merestä 

maankohoamisen seurauksena nousseisiin ja vähitellen kuivuneisiin saariin ja 

viimevuosina uusille alueille, ylemmäs selännemetsiin. Tranasbacken on n. 20 

metriä mpy, Överbyn-Kulländan-Moippe lännessö noin 10 metriä mpy ja Skata 

idässä tuskin 5 metriä mpy. Majorna, Nabben, Viken och Sveden-Vecklax sijoittuu 

5-10 metriä mpy. 
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Kuva 29. Suunnittelualueen maaperä. 

4.12.3 Maisemamaakunta 

Suunnittelualue kuuluu Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutuun. 

Etelä-Pohjanmaan rannikkoseudulla lakeus jatkuu eteläosissa rannikolle asti, missä 

merenlahtiakin on kuivattu pelloiksi. Vaasan saariston tienoilta pohjoiseen rannikko 

on loivasti kumpuilevaa, lohkareista moreenialuetta. Loiviin pinnanmuotoihin 

yhdistyneenä nopea maankohoaminen on tuottanut poikkeuksellisen laajan, 

rikkonaisen, matalan ja karikkoisen saariston. Saariston tyypillisiä 

maisemaelementtejä ovat laajat kiviset rantaniityt, järkäleiset lohkareikot ja De 

Geer –moreeniselänteet. 

Rannikkoseutu on muusta maisemamaakunnasta poiketen eteläboreaalista 

kasvillisuusvyöhykettä. Puustossa on paljon kuusta ja lehtipuitakin. Metsät ovat 

vanhempia kuin muualla maakunnassa ja ne jatkuvat aina ulkosaaristoon saakka. 

Suot ovat yleensä pieniä. Mantereen puolella asutus muistuttaa viljelylakeuden 

alueella Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuden seutua; muualla se on hakeutunut 

kivikkojen ulkopuolisille yläville tasanteille joko pienten jokien rantamille tai meren 

lahtien tuntumaan. Saaristossa kalastus on ollut tärkeä elinkeino. Rannikkoseudun 

nykyisiä merkittäviä elinkeinoja ovat turkistarhaus ja vihannesten viljely. Alue on 

perinteisesti ruotsinkielistä ja siellä ilmenevät pitkät kulttuuriperinteet monien 

vanhojen rakennusten säilyttämisenä. 
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4.12.4 Suunnittelualueen maisema 

Kyrönjoki on pengerretty aina Voitilasta alajuoksulle, penkereet ovat pääosin 

pusikoituneita ja estävät näkymiä joen vastakkaiselle puolelle. Vaasan kaupungin 

läheisyys on tuonut alueelle runsaasti uutta rakennuskantaa, pääasiassa 

omakotitaloja. Kuitenkin myös perinteistä rakennuskantaa on säilynyt 

mosaiikkimaisesti uuden lomassa. Sekä uusi että vanha asutus sijoittuvat perinteen 

mukaisesti kyläteiden varsille jokilaakson selänteille tai selänteen ja laakson 

reunavyöhykkeen moreenikumpareille. Uusin rakentaminen on ohjattu 

selännemetsiin. 

Koivulahden taajaman sivuuttavalta Kokkolantieltä avautuvat näkymät vanhaa 

perinteistä rakentamista edustaville Moippen ja Herrgårdsbackenin alueille ja 

voimakkaasti taajamoituneeseen Koivulahden kaupalliseen keskukseen. 

Koivulahden kirkon lisäksi maisemallisesti merkittävää rakennuskantaa edustavat 

kirkkotarha, kellotapuli ja ruumishuone, kirkon vieressä sijaitsevat pappila, sitä 

vastaavapäätä sijaitseva lukkarila, pitäjän- ja pappilanmakasiini sekä 

Herrgårdbackenin ja Moippen kylän vanha rakennuskanta. 

Maisema on suhteellisen edustavaa ja hyvin hoidettua Etelä-Pohjanmaan 

rannikkoseudun perinteistä lakeusmaisemaa uudisrakentamisesta ja Kyrönjoen 

pengerryksistä huolimatta. 

4.12.5 Arvokohteet ja –alueet 

Voimassa oleva valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue 

Kyrönjokivarren maisema-alue on yli 50 kilometriä pitkä, ulottuen Ylistarosta aina 

Koivulahteen. Asutus seuraa jokea lähes katkeamattomana nauhana ja kylät 

vaihtuvat toisiksi ilman selvää rajaa. Maisema-alueen pohjoisinta osaa edustaa 

kirkonkylän itäpuolella oleva Skatan alue. 

Kyrönjokilaakson maisema-alue on yksi 156 valtakunnallisesti merkittävästä 

maisema-alueesta (Valtioneuvoston periaatepäätös 1995). Suunnittelualueen osa 

kuuluu tälle alueelle. Maiseman ytimenä on selväpiirteinen uomassaan virtaava 

Kyrönjoki, Etelä-Pohjanmaan rannikkoseudulla lakeus jatkuu eteläosissa rannikolle 

asti, missä merenlahtiakin on kuivattu pelloiksi. Viljelytasanko on Koivulahden 

kohdalla leveimmillään n. 4 km. Vaasan saariston tienoilta pohjoiseen rannikko on 

loivasti kumpuilevaa, lohkareista moreenialuetta. Loiviin pinnanmuotoihin 

yhdistyneenä nopea maankohoaminen on tuottanut poikkeuksellisen laajan, 

rikkonaisen, matalan ja karikkoisen saariston. Rannikkoseutu on muusta 

maisemamaakunnasta poiketen eteläboreaalista kasvillisuusvyöhykettä. Puustossa 

on paljon kuusta ja lehtipuitakin. 

Metsät ovat vanhempia kuin muualla maakunnassa ja ne jatkuvat aina 

ulkosaaristoon saakka. Suot ovat yleensä pieniä. Mantereen puolella asutus 

muistuttaa viljelylakeuden alueella Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuden seutua; 

muualla se on hakeutunut kivikkojen ulkopuolisille yläville tasanteille joko pienten 

jokien rantamille tai meren lahtien tuntumaan. Saaristossa kalastus on ollut tärkeä 

elinkeino. Rannikkoseudun nykyisiä merkittäviä elinkeinoja ovat turkistarhaus ja 

vihannesten viljely. Alue on perinteisesti ruotsinkielistä ja siellä ilmenevät pitkät 

kulttuuriperinteet monien vanhojen rakennusten säilyttämisenä. 
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Uusi valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue (Ehdotus 2013) 

Ehdotus rajaa Koivulahden keskustan ja samalla koko suunnittelualueen 

valtakunnallisesti merkittävästä Kyrönjokilaakson maisema-alueesta. 

Maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet (Maakuntakaava) 

Pohjanmaan maakuntakaavassa 2030, vuodelta 2010, maakunnallisesti merkittävä 

maisema-alue kattaa metsäisimpiä selänteitä lukuun ottamatta koko 

suunnittelualueen. 

Uusi maakunnallisesti merkittävä maisema-alue (Ehdotus 2013) 

Kattaa suunnittelualueella Veikarsintien ja Koivulahdentien itäpuoliset osat sekä 

Koivulahdentien länsipuolisia osia kirkon ympäristössä Norrvikissä. Suositukset 

maisemaselvityksen näkökulmasta 

4.12.6 Maisemallisesti, historiallisesti sekä kyläkuvallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet 

Herrgårdsbacken, Öurasbacken, Kirkonmäki, Funisbackantie 

Kirkko ja sen eteläpuolella oleva pappila entisine ulkorakennuksineen sekä tien 

vastakkaisella puolella olevat pitäjänmakasiinit ovat arvokkain osa kylää ja 

arvokkain osa kirkonkylän maisemakuvaa. Kirkko sijaitsee tyypillisesti maiseman 

korkeimmalla kohdalla, maisemallisessa solmukohdassa. Pappilaa vastapäätä on 

säilynyt lisäksi entinen kanttorila. Seurakuntatalo on rakentunut vaiheittain. Sen 

julkisivussa risteysalueen suuntaan erottuu täydennysosa, joka on huomioinut 

paikallisen rakennusperinnön erityispiirteitä. 

Tie on kohonnut voimakkaasti Koivulahdentien alkupäässä ja erityisesti 

pitäjänmakasiinit ovat nykyisellään syvällä tien alapuolella. Siellä täällä on 

säilyneitä, tosin muutoksia kokeneita talonpoikaistaloja. Kirkkomaa on 

poikkeuksellisen edustava, leveän kiviaidan kauttaaltaan ympäröimä. Kirkko ja sitä 

ympäröivä alue kirkollisine rakennuksineen sekä kirkkomaa on Kirkkolailla suojeltu. 

Herrgårdsbackenin useat vanhat tilakeskukset Herrgårdsbackantien eteläpuolella ja 

Poikkitien varrella ovat keskeinen ja arvokas osa Koivulahden säilynyttä 

talonpoikaista rakennusperintöä ja paikallista kyläkuvaa. Useimmat niistä 

muodostavat ulkorakennusten kanssa edustavia kokonaisuuksia ja näkyvät 

Kokkolantielle. Herrgårdsbackenille rakentuneet ja tulevat kerrostalot muokkaavat 

kylänosan maisemakuvaa ja näkyvät kauas. Erityisesti arvokkaan Öuraksen 

pihapiirin ympäristön luonne on voimakkaasti muuttunut naapurin pengerretyn 

paikoitusalueen ja hyvin lähelle rakentuneen kerrostalon myötä. 

Tärkeä osa Herrgårdbackenin ja Kyrkbackenin maankäytön historian 

hahmottamista ovat kylän maataloja perinteisesti ympäröineet pellot. Ne ovat 

asutuksen ja nykyisen Kokkolantien tien välissä tienoikaisun jäljiltä pienialaisia ja 

paikoin isojen kivien ja siirtolohkareiden täplittämiä. Peltolaikkujen säilyttäminen 

maisemassa avoinna on tärkeää. Kokkolantien eteläpuolella avautuu laaja ja 

edustava jokilaakso aina Kyrönjoelle asti. 

Herrgårdsbackenin julkista rakentamista 1950-luvulta edustavat entinen 

kunnantalo, nykyinen terveystalo ja entinen säästöpankki, jossa on asuintilojen 

lisäksi yritystoimintaa. Molemmat ovat piirteensä hyvin säilyttäneitä, samoin 

muutama jälleenrakennuskautta edustava asuintalo Herrgårdsbackenilla ja sen 

liepeillä maatalo Kvevlander. 
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Tranasbacken 

Kirkon pohjoispuolella Koivulahdentien molemmin puolin sijoittuva Tranasbacken 

on metsäinen ja topografialtaan vaihteleva alue. Maatalot sijoittuvat 

Koivulahdentien varteen ja entinen mäkitupa-asutus on sijoittunut etäämmälle 

päätiestä Tranasbackvägenin ja Bristintien varteen. Asutus on laajentunut 

metsäisille rinteille ja entisille pienialaisille peltolaikuille, asuinrakennukset ovat 

pääosin uudehkoja, sinne tänne on rakentunut myös uusia rivitaloja.  

Perinteisen rakennustavan edustajat ja muutama edustava jälleenrakennuskauden 

asuinrakennus ovat piirteensä pääosin hyvin säilyttäneitä ja keskellä tiivistä 

uudempaa asuinrakentamista. Uudisrakentaminen muokkaa voimakkaasti alueen 

luonnetta. Vielä 1960-luvulla paikalla olleet peltolaikut ja niityt ovat väistyneet 

asutuksen tieltä. Alueelle tyypilliset kapeat ja polveilevat sekä maisemakuvan 

kannalta tärkeät tiet ovat säilyttäneet linjauksensa. Mittakaava muuttuu 

mäkitupien väistyessä modernien uudisrakennusten tieltä tai jäädessä niiden 

kylkeen. Muutamaa vanhempaa asuinrakennusta kunnostetaan parhaillaan. 

Kaalas ja Bejaris Koivulahdentien varressa muodostavat edustavan taloparin 

tiemaisemassa Koivulahdentien varressa. 

Skatan 

Pienimittakaavaisuus, säilyneet mäkituvat mäen syrjässä, kiviaidat ja Skatan 

kapeiden kyläteiden verkosto sekä säilynyt vanha rakennuskanta ovat alueen 

maisemallisia erityispiirteitä. Skatan kyljessä olevat pienet pellot ja Brunnin 

laajempi viljelty alue ovat tärkeitä alueen luonteen ja maiseman historian 

hahmottamiseksi sekä kylämaisemassa tärkeitä. 

Överbyn 

Överbyn kylä Koivulahden kyläkeskuksesta lounaaseen on kokonaisuutena 

parhaimmin säilyneitä kokonaisuuksia inventointialueella. Raittimainen asutus 

sijoittuu Överbyvägenin, Saltbrunnsvägenin ja Moippevägenin varsille. 

Saltbrunnsvägenin pohjoisosa on Koivulahden vanhinta asuttua aluetta, 1700-

luvun isojakokartassa alueella erottuvat tiiviinä ryhmänä kantatalot Svarvar, Hurr, 

Hjort. Tuolloin nykyisen Moippevägenin varsi oli asumaton ja pienialaisten 

peltotilkkujen täplittämä. Samoin Överbyvägenin varsi oli nykyisen Koulupolun ja 

Överbyvägenin risteyksestä länteen viljeltyä aluetta. 

Moippevägenille tunnusomaiset kiviaidat on koottu 1700-luvun 

pellonraivaustyössä. Ne rajaavat kapean, hiekkapintaisen kylätien varressa 

laiduntilkkuja ja pihapiirejä. Tienvarsilla on lehtipuita, siellä täällä pihapiiriä rajaa 

pensasaita. Moippevägenin varrella kiviaitojen luonne on vähitellen muuttumassa. 

Alueelle kohonneiden uusien omakotitalojen mittakaava poikkeaa aikaisemmasta 

mäkitupa-asutuksen pienimittakaavasta. Kiviaitojen luonne peltolaikkujen rajana 

on muuttumassa, kun kiviaidat ovat alkaneet rajata pihapiirejä. Uusi asutus on 

hakeutunut Moippevägenin pohjoisosiin ja nauhaksi Moippevägenin vanhojen 

maatalojen länsipuolelle. Moippevägenin alkuperäinen mäkitupa-asutus on 

häviämässä, muutama esimerkki rakennustyypistä on jäljellä ja vaalimisen 

arvoinen. 
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Hästhagen, Påksholmen 

Tranasbackenilta pohjoiseen suuntaava tieosuus kulkee metsäisen ja 

topografialtaan melko tasaisen metsäalueen halki. Asutus on pääosin uudempaa ja 

vanhinkin asutus rakentunut 1900-luvun alkupuolella. Avoin maisematila avautuu 

Granskogin kohdalla tien vasemmalla puolella. Pitkänomainen peltoaluetta rajaa 

metsän reunassa komea kiviaita. Samanlainen aita on rajannut myös 

Koivulahdentien vartta mutta kevyenliikenteen väylän rakentamisen yhteydessä 

1990-luvulla se valitettavasti hävitettiin. 

Suunnittelualueen pohjoisosassa tie lävistää peltoalueen ja Kyrönjokilaakso jää 

oikealle. Entiset saaret Biskopsholmen ja Påksholmen jäävät Koivulahdentiestä 

oikealle erkanevien Piispansaarentien ja Påksholmsvägenin päihin. 

Biskopsholmenissa on Koivulahden uusi hautausmaa, joka vihittiin käyttöön 1890. 

Siellä lienee ollut varhaista kirkollista toimintaa, mistä nimi alueen juontaa. Asutus 

molemmissa ”saarissa” on pääosin uudempaa ja aikaisintaan 1900-luvun 

ensimmäiseltä puoliskolta. 

Viken, Vecklax 

Alue on hieman ympäristöään korkeammalla ja nimensä mukaisesti ollut veden 

ympäröimä lahti. Alue on asuttu 1800-luvulta lähtien. Tiivis Viken on ollut pääosin 

mäkitupalaisaluetta, alueen reunamilla on ollut maataloja, edustavin niistä on 

Vikvägenin varrella tyhjillään oleva Svanvikas (kohde 97). Ja Kastas (kohde 92). 

Useita pienasumuksia on hävinnyt teollisuuden tieltä Svarvarsvägenin varrelta. 

Kokkolantien varren asutus on ryhmittynyt tien varteen ja peltojen reunoille. Isot 

teollisuusrakennukset ovat sijoittuneet tämän alueen ja Vikenin väliin muokaten 

maisemaa ja alueen luonnetta voimakkaasti. 

Bonäsören, Nabben, Storängen 

Kokkolantien varsi kyläkeskuksen kohdalla ja Veikkaalantien alkupäässä sijoittuu 

avoimeen maisemaan. Keskeinen sijainti lisää kohteiden maisemallista merkitystä. 

Erityishuomion saavat Wiikenin komea talonpoikainen pihapiiri Kokkolantien 

varressa ja Nuorisoseurantalo 1940-luvun lopulta Veikkalantien alkupäässä. Asutus 

on usein hakeutunut hieman ympäristöä ylempänä oleviin saarekkeisiin, sellaisiin 

kuten Bonäsören ja Lakören, molemmat uusjaossa asutettuja. Veikkaalantien 

alkupää halkoo avoimen viljelymaiseman mutta sukeltaa pian metsään. 

Vasemmalle jää komea Svarvarin vanha talonpoikainen päärakennus ”Jisnes Gost”.  

Vanhempaa inventoitua asutusta on mosaiikkimaisesti, joko Veikkaalantien tai siltä 

erkanevien Storängsvägenin ja Riholmsvägenin varsilla. Suunnittelualueen 

loppupäässä, metsäisen vyöhykkeen päättyessä laaja peltomaisema avautuu alas 

Kyrönjokilaaksoon. Siellä täällä maisemaa täplittävät päiviimme säilyneet ladot. 

Avoin laaja peltomaisema ja maisematilaltaan suljettu metsäinen tienvarsi 

vuorottelevat. Maatalojen pihapiireistä avautuu edustavia viljelymaisemia. 

Tienvarsinäkymät Kokkolantieltä Kyrönjokilaaksoon ja ylös Herrgårdsbackenille 

ovat edustavia, samoin laaja viljelymaisema, joka avautuu Veikkaalantieltä alas 

Nabbenille suunnittelualueen eteläosassa. 

4.12.7 Maisemaselvityksen suositukset 

Koivulahti on monin paikoin tiheästi asuttua maaseutumaista maisemaa. 

Rakennuskanta on hyvin kerroksellista ja yhtenäisiä vanhaa rakennuskantaa 
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sisältäviä ja hyvin säilyneitä alueita on vähän. Jäljelle jääneitä alueiden 

erityispiirteitä tulisikin siksi erityisesti vaalia. Ne ovat tärkeä osa kylien historiaa ja 

kukin niistä säilyttämisen arvoinen. 

Uudisrakentamista ei tulisi ohjata vielä avoimille peltoalueille.  

4.12.8 Suojelutoimenpiteet 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n laatimilla maiseman arvoja kuvaavilla kartoilla 

on esitetty suojeltavaksi osoitettavia rakennuksia, rakennusryhmiä ja 

aluekokonaisuuksia ja annettu ehdotuksia suojelumääräyksiksi osayleiskaavaan. 

Nämä kohteet perustuvat Riitta Jaakkolan laatimaan 

kulttuuriympäristöinventointiin vuodelta 2017. 

Rakennuskanta ja kulttuuriympäristön muut osatekijät luokiteltiin 

kulttuurihistoriallisen arvonsa mukaan. Luokitusasteikko on kolmiasteinen: 1. 

osoittaa erityisen korkeaa kulttuurihistoriallista arvoa, 2. osoittaa tiettyä 

kulttuurihistoriallista arvoa – kohta on jaettu luokkaan 2A ja 2B, siten että luokkaan 

2A kuuluvat ennen sotia rakennetut kohteet ja luokkaan 2B kohteet, jotka ovat 

jälleenrakennuskaudelta tai uudempia. Asteella 3. osoitetaan kohteet, joilla ei ole 

tunnistettu erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja. 

Osayleiskaavassa on osoitettu ne rakennukset, jotka kuuluvat luokkaan 1 ja 

osoittavat erityisen korkeaa kulttuurihistoriallista arvoa. Muut kohteet on koottu 

karttaliitteeseen ja on myös kuvailtu kulttuuriympäristöselvityksessä.  

Koivulahden kirkko, kirkkomaa, ruumishuone, ja kellotapuli ovat suojeltuja 

kirkkolain (1054/1993) perusteella.  

4.13  Arkeologia 

Kesällä 2018 kaava-alueelta laadittiin arkeologinen selvitys. Selvityksessä tutkittiin 

alueen tunnettuja muinaisjäännöskohteita. Selvityksessä pyrittiin myös 

paikantamaan aiemmin tuntemattomia kohteita. Arkeologisen selvityksen laati 

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy toukokuussa 2018. 

Selvitysalueella sijaitsee kolme ennestään tunnettua muinaisjäännöskohdetta. 

Kaikki kyseiset kohteet on ajoitettu historialliselle ajalle. Tunnetuista kohteista 

Kvevlax-Rövarbergsbacken on kompassiruusu, joka koostuu avokalliolle 

sijoitetuista kivista, kun taas Kvevlax-Tranasbacken (270010005) ja Ahlgren 

(1000003490) ovat rajapyykkejä. 

Esityövaiheen kartta-analyyseissa topografian perusteella todettiin, että vain 

alueen korkeimmat pisteet ovat soveltuneet esihistoriallisen ajan rakentamiselle. 

Selvityksessä löydettiin 4 uutta kohdetta, joista yksi tulkittiin kiinteäksi 

muinaisjäännökseksi ja loput 3 muiksi kulttuuriperintökohteiksi: 
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Kuva 30. Suunnittelualueella sijaitsevat muinaisjäännökset ja muut 
kulttuuriperintökohteet. 

Nro Nimi laji tyyppi 

1 Kvevlax-Rövarbergsbacken kiinteä muinaisjäännös kompassiruusut 

2 Ahlgren kiinteä muinaisjäännös rajapyykit 

3 Kvevlax-Tranasbacken kiinteä muinaisjäännös rajapyykit 

4 Storstensmossen * kiinteä muinaisjäännös tomtning 

5 Kvevlax * muu 
kulttuuriperintökohde 

kyläpaikat 

6 Överby * muu 

kulttuuriperintökohde 

kyläpaikat 

7 Moippevägenin kiviaidat * muu 
kulttuuriperintökohde 

kiviaidat 
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5 KAAVAPROSESSI JA AIKATAULU 

5.1 Aikataulu 

 

 

 

Kaavaluonnosvaiheen jälkeen alustavaa aikataulua on muutettu liikennettä 

koskevien lisäselvitysten vuoksi. Selvitysten valmistumisen jälkeen kaavatyötä 

jatketaan niin, että kaavaehdotus asetetaan nähtäville kesällä 2020 ja 

hyväksyminen valtuustossa tapahtuisi marras – joulukuussa 2020. 

5.2 Vireillepano ja valmisteluvaihe 

Kaavan tultua vireille laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka oli 

nähtävillä 12.4.-11.5.2018 Mustasaaren virastotalon toisessa kerroksessa ja 

Mustasaaren kunnan kotisivuilla. Nähtäville asettamisesta tiedotettiin julkisesti 

Pohjalainen ja Vasabladet-lehdessä, kunnan kotisivuilla ja kunnan virallisella 

ilmoitustaululla.  

Lähtöaineistojen, laadittujen selvitysten ja suunnittelutavoitteiden pohjalta 

laadittiin kaavaluonnos. Osayleiskaavan luonnosaineisto asetettiin nähtäville 

mielipiteiden esittämistä varten 30 päivän ajaksi maankäyttö- ja 

rakennusasetuksen 30. §:n nojalla. Nähtäville asettamisesta tiedotettiin julkisesti 

Pohjalainen ja Vasabladet-lehdessä, kunnan kotisivuilla ja kunnan virallisella 

ilmoitustaululla.  Luonnosaineisto oli nähtävillä 8.1. – 6.2.2019.  

Osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta nähtävillä 

oloaikana. Luonnoksesta pyydettiin myös alustavat lausunnot asianosaisilta 

viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään ja siihen laaditaan kaavanlaatijan 

vastineet.  

Osayleiskaavan muutoksen luonnosvaiheen kaava-aineistoon saatiin 42 

mielipidettä ja 12 viranomaisten lausuntoa. Saadulle palautteelle on laadittu 

vastineet. 

5.3 Ehdotusvaihe 

Kaavaehdotus laaditaan luonnoksesta saadun palautteen ja tarkentuneiden tietojen 

perusteella. Osayleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville. Nähtäville asettamisesta 

tiedotetaan julkisesti Pohjalainen ja Vasabladet-lehdessä, kunnan kotisivuilla ja 

kunnan virallisella ilmoitustaululla.  

Osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on 

toimitettava kirjallisena Mustasaaren kunnalle ennen nähtävillä olon päättymistä. 

Osayleiskaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute 

käsitellään ja siihen laaditaan kaavanlaatijan vastineet. 

1. Aloitus

12/2017- 4/2018

2. Kaavaluonnos

5/2018-1/2019

4. Kaavaehdotus 

2019  ja 1-5/2020  

5. Hyväksyminen

syksy 2020
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Kaavaehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen mitoitustaulukossa on todettu virhe, 

joka on korjattu ja jonka johdosta on suoritettu erilliskuuleminen MRA § 32 

mukaisesti, koska tehdyt korjaukset olivat lukumäärältään harvoja ja koskivat vain 

yksityistä etua. Erilliskuulemisen yhteydessä on vastattu maanomistajien 

tiedusteluihin aiheeseen liittyen, mutta erilliskuulemisessa ei jätetty muistutuksia.  

5.4 Hyväksymisvaihe 

Mustasaaren kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan. Kaavan 

hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Nähtäville 

asettamisesta alkaa 30 päivän valitusaika, jolloin kaavan hyväksymistä koskevaan 

päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen ja edelleen 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoin kaava saa lainvoiman valitusajan jälkeen, 

sinä päivänä, kun sen hyväksymisestä on virallisesti kuulutettu. 

6 VUOROVAIKUTUS KAAVAA LAADITTAESSA 

6.1 Osalliset ja osallistuminen 

Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 

vuorovaikutteista yleiskaavan laadintaprosessia. Kaavatyön etenemisestä 

tiedotetaan lehtikuulutuksilla, Mustasaaren kunnan virallisella ilmoitustaululla ja 

kunnan www-sivuilla. 

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 

viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Koivulahden 

alueen osayleiskaavoituksessa osallisia ovat: 

Viranomaiset 

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
• Pohjanmaan ELY-keskus 
• Pohjanmaan liitto 

• Pohjanmaan museo 

• Museovirasto 

• Liikennevirasto 

• Pohjanmaan pelastuslaitos 

• Mustasaaren kunnan hallintoyksiköt 

• Metsäkeskus 

 

Muut osalliset 

• alueen maanomistajat, asukkaat ja alueella työssä käyvät 

• alueen yrittäjät 

• Mustasaaren kunnan asukkaat 

• paikallisyhdistykset 

• Vaasan kaupunki 

• Vöyrin kunta 

• Österbottens Svenska Producentförbund 

 

Listaa voidaan täydentää työn edetessä.  
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6.2 Osallisten osallistumismahdollisuudet prosessin aikana 

Alkuvaiheessa kevään ja syksyn 2018 aikana järjestettiin työpajoja Koivulahden 

asukkaille, maanomistajille ja elinkeinonharjoittelijoille. 

Työpaja 1 ja tiedotustilaisuus OAS:sta 

Työpaja 1 järjestettiin OAS:sta järjestetyn tiedotustilaisuuden yhteydessä 

11.4.2018. Tavoitteena oli tiedottaa osallisia kaavoitusprosessista, aikataulusta ja 

tavoitteista. Työpajan aikana kerättiin asukkaiden mielipiteitä ja paikallistietoa 

alueelta seuraavien kysymysten kautta: Mitä pitäisi kehittää?; Mikä on hyvää 

nykytilanteessa?; Mitä pitäisi säilyttää?; Mihin täydennysrakentaminen sopii? ja 

Mihin voidaan osoittaa uutta toimintaa? 

Työ järjestettiin teemapisteissä, joissa asukkaat saivat kirjata kommenttejaan 

karttoihin. Alla esitetään teemapisteet numeroituina sekä yhteenvedot asukkaiden 

kommenteista kunkin teeman kohdalla. 

1) Tie- tai katuosuudet, jotka toimivat nykytilanteessa tai ovat kauniita 

➢ Tranasbackenin latu voitaisiin valaista 

➢ Herrgårdsbacken tulisi sulkea läpikulkuliikenteeltä 

➢ Vikenin/Granlidin voimajohto tulisi kaivaa maan alle 

➢ Valtatien 8 ja Koivulahdentien risteykseen tulisi rakentaa 

kiertoliittymä 

 

2) Liikenteen kannalta ongelmalliset paikat, jotka pitäisi korjata 

➢ Koivulahdentien kautta kulkee yli 1 000 henkilöä töissä, 

johdetaanko läpiajoliikenne taas Herrgårdsbackenin yli? 

➢ Koivulahdentien varressa sijaitsevan asuntoalueen suunnitellaan 

kasvavan vieläkin enemmän – tuleeko työssäkäyntiliikennettä 

vieläkin enemmän? 

➢ Skata–Hankmontie on vaarallinen ylikulkupaikka, jota monet lapset 

käyttävät päivittäin 

➢ Skoltået on suosittu pyöräilytie – säilyttäkää tämä! 

➢ Mararnan suuntaan kulkeva yhteys tulisi johtaa Logsetille, uusia 

asuntomahdollisuuksia 

➢ Hirvisilta tai alikulku Vt8 Fulmossbacken – uuden riista-aidan myötä 

viimeinenkin luonnollinen riistareitti häviää 

➢  Stubbhagagångenin jatkeen tulisi jatkua metsän läpi ja johtaa 

Logsetille, vähemmän ongelmia asukkaille (melu, pakokaasut). 

Moippenin itäpuolen uusi tie on täysin idioottimainen! Vaikeuttaa 

peltojen viljelyä, kenelle tiestä olisi hyötyä? Mararnan uuden 

asuntoalueen asutus ei ole kovin tiheää. 

 

3) Koivulahden tulevat liikennejärjestelyt 

➢ Kosköntien parantaminen 

➢ Maatalousliikenne Vt8:n molemmin puolin? 

➢ Vt8 neljäkaistaisena vain T-alueelle saakka 

➢ Långgatan kevyelle liikenteelle – ei läpiajoa 

➢ Uusi huoltoasema kuolee, jos suunnitellut Vt8:n tarkistukset 

toteutetaan 

➢ Suunniteltu tie Funisbackantie uudelle Moippen itäpuolen tielle ei 

ole tarpeellinen 

➢ Uusi tie Kanervatieltä Kosköntielle sopisi paremmin Haapatien 

länsipuolelle 
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➢ Uusi tie Ahlbackenilta/Kosköntieltä kohti Vt8 Moippen länsipuolella 

tulisi rakentaa metsään, ei Moippen itäpuolella sijaitseville 

peltoalueille 

➢ Nykyisen Koivulahdentien/Vt8:n risteykseen tulisi rakentaa luiska 

Vaasan suuntaan. 

➢ Tarkistakaa tieratkaisut maanomistajilta! 

➢ Mitä tehdään kaikille kapeille alueille rinnakkaisteiden ja Vt8:n 

välillä? 

➢ Vaikutus nykyiseen liiketoiminta-alueeseen on negatiivinen, jos 

Koivulahden pääsisääntuloa siirretään 

➢ Skatilan risteykseen sijoitettava kiertoliittymä ohjaa lisää 

liikennettä Herrgårdsbackenin yli 

➢ Kaikki maatalousliikenne ohjautuu Herrgårdsbackenin kohdalla 

sijaitsevan asuntoalueen läpi 

➢ Kirkon kohdalla on ongelmallinen ulosajo 

➢ Maakaapeli peltomaan alle 

➢ Eteläinen rinnakkaistie Finnbäckenin varteen 

➢ Huomioikaa kunnan maat tiesuunnittelussa, mieluummin sinne kuin 

yksityisomistuksessa olevalle maalle 

➢ Uusi tie Veikkaalantien itäpuolelle rinnakkain Vt8:n kanssa 

 

4) Tärkeät viher- ja virkistysalueet sekä niiden kehittäminen 

➢ Luistelujää/kaukalo koulukeskuksen viereen 

➢ Kulkua hautausmaan vallin vieressä voitaisiin kehittää, tarvetta 

pysäköinnille 

➢ Säilyttäkää: valaistu latu, Moippe-Överbyn tiet, kirkon ja 

seurakuntatalon alue 

➢ Kuntorata kuntoon, tilaa ministadionille 

➢ Uimaranta 

➢ Toinen jalkapallokenttä junioreille 

➢ Ahlkrogskan alueella ja sen länsipuolella sijaitsee vilkkaassa 

käytössä olevia virkistysalueita 

➢ Polku Kyrönjoen varteen 

➢ Urheilualue, kaukalo voitaisiin kattaa. Pienemmille lapsille tarvitaan 

myös toinen pienempi kaukalo 

➢ Lasten määrä tulee ainakin kaksinkertaistumaan vuonna 2019 

➢ Kävelytie Skoltået–Funisbackantien välille 

➢ Vanha kirkkotie on tärkeä 

 

5) Asuntoalueet – mihin ja millaista asumista? 

➢ Henriksnäsin peltoalueet sopivat asumiseen ja siellä on 

sopivankokoisia tontteja 

➢ Kiviaitoja Koivulahdentien varteen, 61:n pohjoispuolelle ja 241:n 

eteläpuolelle 

➢ Harvempaa maaseutumaista rakentamista kunnan maille 

Koivulahdentien varteen 

➢ Bristintien metsäalueella sijaitsee vilkkaassa käytössä oleva 

pulkkamäki 

➢ Asuminen tulee sijoittaa mäkiin eikä pelloille 

➢ Mararnan asutuksen kehittäminen vaatii parempia teitä! 

➢ Kanervatien itäpuolella ja Kosköntien pohjoispuolella sijaitseva alue 

herätti sekä myönteisiä että kielteisiä mielipiteitä asumisen 

suhteen, koska metsäalueella on virkistysarvoja. 
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➢ Maanomistajien toivomukset ovat tärkeitä ottaa huomioon, kunta ei 

saa ottaa maata asukkailta! 

➢ Mararnan ja Långmossenin alueet voisivat kasvaa yhteen asumisen 

kanssa 

➢ Keskustan ja pallokentän välisellä tieosuudella on vaarallisen syvä 

oja 

➢ Keskustaan sopii yksitasoisia paritaloja/rivitaloja vanhuksille 

➢ Ei lisää kerrostaloja Koivulahteen, säilyttäkää maalaiskylä! 

➢ Vt8:n eteläpuolen alue säilytetään maatalouskäytössä sekä siihen 

liittyvään asumiseen 

➢ Asumista voitaisiin sijoittaa myös teollisuusalueen ja Vt8:n 

pohjoispuolelle 

➢ Ahlskogilla ja Skatanilla saattaa olla joitakin tontteja, jotka 

sopisivat täydennysrakentamiseen – alueet ovat kuitenkin tiheästi 

rakennettuja jo nykytilanteessa 

 

6) Koivulahden palvelut tulevaisuudessa – mitä tarvitaan ja mihin? 

➢ Nykyisen huoltoaseman kohdalle tarvitaan meluaita 

➢ Vt8:n ja rinnakkaisteiden väliin tulisi sijoittaa liiketoiminta- ja 

yritysalueita 

➢ Päiväkoti metsäympäristöön 

➢ Lisää liikkeitä ja rautakauppa esim. St1-aseman viereen 

➢ Luistelurata kaukalon viereen 

➢ Liikekeskus nykyiseen Koivulahden keskustaan 

➢ Parantakaa liikkeiden viitoitusta keskustan sisääntulon kohdalla 

➢ Parantakaa veneramppia pumppaamon kohdalla, laituri ongintaan 

ja venepaikoille 

➢ Terveydenhuolto – lastenneuvola ja äitiysneuvola 

➢ Hybridikortteli Herrgårdsbackenille 

➢ Kuntosalille ja leipomolle tarvitaan tilaa 

➢ Kuntoilureittejä, valaistus leikkikentille, kuntoilurataa tulisi parantaa 

➢ Tarvetta ravintolalle 

➢ Vallanleden, kävelyreitti vallia pitkin, tarvetta pysäköinnille 

➢ Urheilukenttä ja hiihtolatu tulee säilyttää ja niitä tulee parantaa 

➢ Säilyttäkää kirjasto keskustassa! 

➢ Älkää purkako entistä osuuskauppaa, tärkeä osa historiallista 

Koivulahden keskustaa 

➢ Huolehtikaa vesien pois ohjaamisesta valtatien parannusten 

yhteydessä 

➢ Vanhusten palveluasumista tulee parantaa! 

 

7) Kulttuuriympäristö ja maisema – mitkä alueet ja näkymät tulee säilyttää ja 

mihin voidaan osoittaa rakentamista? 

➢ Pitäjämakasiini!! Tulee aktivoida, pitää avoinna, etenkin kesällä 

➢ Vt8:n eteläpuolella sijaitsevaa haja-asutusaluetta voidaan laajentaa 

➢ Kehittäkää vallia Vt8:n eteläpuolella 

➢ Skatan/Ahlskogin alue Kyrönjoen länsipuolella on kulttuurimaisema, 

joka tulee säilyttää 

➢ Moottoritien on päätyttävä teollisuusalueen kohdalle, jottei 

kulttuurimaisemaa pirstota 

➢ Moippen alue (peltomaisema) tulee säilyttää eikä sitä saa halkoa 

pienempiin osiin 

➢ Peltomaisema Vt8:n eteläpuolella tulee säilyttää 
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➢ Kosköntieltä (n. 127) etelään päin avautuva peltomaisema on 

kaunis 

➢ Moippen alue on kulttuurimaisema, joka tulee säilyttää 

 

Osayleiskaavoituksen tiedotustilaisuuksien ja työpajojen yhteydessä on kerätty 

palautetta ja mielipiteitä Koivulahden kehittämisestä, ja ne koskevat myös 

tarkempia suunnittelutasoja kuten asemakaavoitusta ja konkreettisia 

rakennustoimenpiteitä. 

Työpaja 2  

Toisen työpajan teema oli mitoitus. Illan aikana keskusteltiin erilaisista 

mitoitustavoista ja käytiin ryhmäkeskusteluita mitoituksen perusteena olevista 

arvoista. Ryhmäkeskusteluiden jälkeen esitettiin periaatteet vyöhykkeisiin 

perustuvasta mitoituksesta, joka toimii kaavoituksen perusteena Koivulahdessa. 

Työpajassa mietittiin asukkaiden suhtautumista maanomistajien yhdenvertaiseen 

kohteluun mitoituksen yhteydessä sekä miten mitoituksella ja rakennusoikeuksien 

jaolla voidaan vaikuttaa myönteisesti kunnallistalouteen. Lisäksi käsiteltiin 

erityyppisiä yhdyskuntarakenteita. 

 

Yhdenvertaisuus maanomistajien 

välillä 

 

Kuntatalous 

 

Yhdyskuntarakenne 

 

Muut asiat (mm. maatalous ja tieverkko) 

 

Keskustelussa nousi esiin mm. seuraavaa: 

➢ Elävä Koivulahti, avoin maisema, yksi keskusta 

➢ Tärkeää, että rakenne on harkittu 

➢ Säilyttäkää viljelymaat, virkistysalueet sekä mahdollisuudet 

kotieläintalouteen 

➢ Tärkeää, että maanomistajille annetaan mahdollisuus vaikuttaa 
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➢ Olemassa oleva rakenne on otettava huomioon ja saman alueen 

maanomistajia tulee kohdella tasavertaisesti 

➢ Rakennusoikeuksien siirtäminen tulee olla mahdollista kauempana 

sijaitsevilta kiinteistöiltä 

➢ Enemmistö oli sitä mieltä, että 5 hehtaarin laajuisen kauempana 

sijaitsevan maan ei tarvitse oikeuttaa samaan rakennusoikeuden määrään 

kuin 5 hehtaarin alue olemassa olevan rakenteen yhteydessä 

 

Työpajojen lisäksi osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteitä nähtävillä olon 

yhteydessä kaavan eri vaiheissa. Työpajoissa kerättyä palautetta voidaan käyttää 

myös Koivulahden jatkosuunnittelussa (asemakaavoituksen yhteydessä). 

Luonnosvaiheen infotilaisuus ja nähtävillä olon yhteydessä saadut kirjalliset 

mielipiteet  

Kaavan valmisteluaineistoja ja kaavaluonnoksia koskeva infotilaisuus järjestettiin 

Koivulahden koululla 8.1.2019.  

Tiivistelmä mielipiteistä, niihin annetut vastineet sekä niiden pohjalta kaava-

asiakirjoihin tehdyt muutokset ja täydennykset esitetään kaavaselostuksen 

liiteasiakirjoissa. 

6.3 Viranomaisyhteistyö 

Kaavan tavoitteita ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa käsiteltiin 

valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelussa, joka järjestettiin 22.3.2018. Kaavaa 

koskien järjestetään tarpeen mukaan viranomaisneuvotteluja. 

Kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta pyydetään osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmassa yllä esitellyiltä viranomaisilta lausunnot. Tiivistelmä 

lausunnoista, niihin annetut vastineet sekä niiden pohjalta kaava-asiakirjoihin 

tehdyt muutokset ja täydennykset esitetään kaavaselostuksen liiteasiakirjoissa. 

Kaavaa käsitteleviä viranomaisten työneuvotteluja on pidetty 17.4. ja 19.9.2019. 

Tämän lisäksi on järjestetty VT 8:n uutta eritasoliittymää koskevia työkokouksia 

ELY:n ja Väyläviraston kanssa 27.1., 14.2. ja 3.3.2020. 

Kaavan hyväksymiskäsittelyä ennen järjestetään viranomaisneuvottelu 5.10.2020. 

7 TAVOITTEET OSAYLEISKAAVAN LAADINNALLE 

7.1 Mustasaaren kunnan tavoitteet  

Mustasaaren kunnan tavoitteena on määrittää osayleiskaavoituksella ne alueet, 

joille asumiseen ja lähipalveluihin asemakaavoitettuja alueita voidaan laajentaa 

tulevaisuudessa, määrittää maaseutumaisen asumisen alueet MRL 44 §:n 

mukaisilla rakennusoikeuksilla, määrittää elinkeinoelämän kehittämisen alueet 

sekä maa- ja metsätalousalueiden ja virkistyksen säilyttämiseen tarkoitetut alueet. 

Mustasaaren strategisessa yleiskaavassa Koivulahden alueen väestönkasvun 

tavoite on 1 100 uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä. Suurin osa 

väestönkasvusta kohdistuu Koivulahden osayleiskaava-alueelle, jolla väestönkasvu 

olisi 800 asukasta. Nykytilanteessa (RDS 2016) osayleiskaavan alueella asuu n. 1 

470 henkilöä. 
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7.2 Osallisten tavoitteet 

Osallisten tavoitteita kerätään kaavan kuulemisvaiheissa osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana. 

Kaavaprosessiin liittyvien kuulemisvaiheiden lisäksi kaavoituksen aloitusvaiheessa 

järjestetään työpaja alueen asukkaille. 

7.2.1 Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olon yhteydessä saatiin 

mielipiteitä, jotka on koostettu teemoittain. Kaavoituksen ja kaavaluonnoksen 

laadinnan yhteydessä on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan osallisten 

mielipiteet. Osa mielipiteistä on useiden osallisten allekirjoittamia (koskien 

liikenneratkaisuja ja valtatien kiertoliittymää). 

Asumislaatu 

➢ Huoli Herrgårdsbackenin alueiden kehittämisestä olemassa olevien 

omakotitalojen kannalta. 

➢ Byträsket sopisi asumiseen. 

Liikennejärjestelyt 

➢ Huoli lisääntyvästä liikenteestä Herrgårdsbackenilla sekä turvallisten 

jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien kehittäminen 

➢ Vastustetaan sitä, että Herrgårdsbackenin status muutetaan päätieksi ja 

liikenne kasvaa, kun kaikki Hankmon ja Petsmon suunnasta tuleva liikenne 

ohjataan alueen kautta. 

➢ Ehdotetaan, että liikennejärjestelyt perustuvat kiertoliittymäratkaisuun 

valtatiellä. 

➢ Tärkeää, että tieverkko on hyvin suunniteltu, jotta liikenteen sujuvuus 

voidaan taata kasvavalla alueella. 

➢ Mäntykuja sopii paremmin uuden tien liittymäksi kuin Kärråkersvägen. 

➢ Toivotaan kevyen liikenteen väylää Kielotieltä Mararnan uudelle 

leikkikentälle. 

➢ Kosköntien nopeusrajoitus tulisi olla 50 km/h asutuksen lähellä eikä 80 km/h 

kuten nykytilanteessa. 

➢ Osayleiskaavoitukseen on otettava mukaan tie Kosköntieltä valtatielle 8 

Moippen länsipuolella. Olemassa olevan asuinalueen läpi kulkeva liikenne 

vähenee, Vaasaan kuljettava matka lyhenee ja asuinalueiden läpi kulkeva 

raskas liikenne loppuu. 

➢ Osayleiskaavassa on otettava huomioon, että turvallisempi ja parempi 

risteys tulisi suunnitella ja toteuttaa nykyisen Valtatie 8:n ja 

Veikkaalan/Koskön/Petsmon teiden risteykseen. 

➢ Yhden ehdotuksen mukaan rakennettaisiin täysin uusi risteys suunnilleen 

Överbyntien liittymän kohdalle, sisältäen liittymät nykyiselle Kokkolantielle. 

Uusi tie vedettäisiin St1-aseman ja nuorisotalon eteläpuolelle Kyrönjoen 
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sillalle saakka. Täten vältyttäisiin täysin nykyisen risteyksen sulkemiselta 

eikä rinnakkaisteiden rakentamiselta. 

Elinkeinoelämä 

➢ Huoli siitä, että vaikutus Koivulahden nykyiseen keskustaan ja sen 

elinkeinonharjoittajiin on kielteinen, jos risteys valtatielle 8 siirretään 

länteen. Luonnollinen ihmisvirta on tärkeää elävän keskustan 

säilyttämiseksi. 

➢ Liikekeskuksen sijoittaminen valtatien eteläpuolelle eritasoristeyksen ja 

liikenneympyrän lähelle. 

➢ Valtatien 8 kehittäminen ja parantaminen voi vahvistaa Koivulahtea, kun 

taas Vassorista Vikbyhyn kulkevan ohikulkutien rakentaminen aiheuttaisi 

kylälle suuren taloudellisen kadon. 

➢ Liikennejärjestelyt tulevat johtamaan St-1 -huoltoaseman loppuun. 

➢ Liikennejärjestelyt tulevat olemaan hyvin vaikeita maanviljelijöille, koska 

tiet heidän mailleen tulevat kulkemaan kauempaa. Lisäksi he joutuvat 

ajamaan uusien asuinalueiden läpi. 

Koivulahden osayleiskaavan kaavaluonnosten laatimisen yhteydessä on pyritty 

mahdollisuuksien mukaan huomioimaan prosessin aikana jätettyjä mielipiteitä. 

Palautteen perusteella luonnosvaiheen yhteydessä on myös laadittu kaksi 

vaihtoehtoista kaavaluonnosta, joissa esitetään eri liikennejärjestelyratkaisuja sekä 

siihen liittyvää maankäyttöä. Lukujen 9 ja 10 osalta on selvennetty vaihtoehtoisten 

kaavaluonnosten ratkaisuja ja vaikutuksia, ja kyseisissä luvuissa esitetään myös 

tarkemmat kannanotot yllä mainituista mielipiteistä. 

7.2.2 Kaavaluonnoksen nähtävillä olon yhteydessä saatu palaute 

Tiivistelmä mielipiteistä ja lausunnoista, niihin annetut vastineet sekä niiden 

pohjalta kaava-asiakirjoihin tehdyt muutokset ja täydennykset esitetään 

kaavaselostuksen liiteasiakirjoissa (liitteet 6 ja 7). 

7.2.3 Kaavaehdotuksen nähtävillä olon yhteydessä saatu palaute 

Kaavaehdotuksesta jätettiin 6 lausuntoa ja 23 muistutusta. Palautteeseen on 

laadittu vastineet liitteessä 11.  

7.3 Osayleiskaavaa koskevat liikenteelliset tavoitteet 

Osayleiskaavan yhteydessä tavoitteena on osoittaa kaavan tavoitevuonna 

toteutettavat toimenpiteet. Osayleiskaavatasolla toimenpiteet koostuvat lähinnä 

osayleiskaavassa osoitetuista uusista teistä tai kaduista sekä valtatietä koskevista 

liikennejärjestelyistä. Luonnosvaiheen yhteydessä on laadittu kaksi vaihtoehtoista 

kaavaluonnosta: 

• Vaihtoehto 1 (VE 1): perustuu kahteen valtatielle Veikarsintien ja 

Herrgårdsbackenin kohdalle rakennettavasta kiertoliittymästä. 

• Vaihtoehto 2 (VE 2): perustuu vuonna 2017 laadittuun liikenneselvitykseen, 

joka sisältää yksisuuntaisen liittymän valtatieltä Herrgårdsbackantielle sekä 

siihen liittyviin alikulku- ja rinnakkaistieratkaisuihin. 
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7.4 Luontoselvityksestä johdetut tavoitteet 

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä alueelta laaditun luontoselvityksen 

perusteella on määritetty osayleiskaavassa luo-alueina osoitettavat kohteet eli 

luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet. Luo-kohteet on jaettu eri 

luokkiin: 

• luo-1: liito-oravan elinympäristöt 

• luo-2: vesilain mukainen kohde 

• luo-3: arvokkaat suokohteet 

Näiden lisäksi kaavassa on pyritty säilyttämään yhtenäiset metsäalueet, joita 

käytetään virkistykseen ja metsätalouteen. 

8 KOIVULAHDEN VISIOSUUNNITELMA 

Keväällä 2017 Koivulahden alueelle laadittiin visiosuunnitelma osayleiskaavan 

päivitystä ajatellen. Visiosuunnitelman tavoitteena oli miettiä alueen vahvuuksia, 

mihin asioihin tulevan kaavoituksen yhteydessä tulisi erityisesti kiinnittää huomiota 

sekä mitkä alueen kehityksen johtotähdet tulisi olla. Työn yhteydessä laadittiin 

nykytila-analyysi ja järjestettiin työpaja Musasaaren kunnan virkamiehille ja 

päättäjille. Työn tuloksena syntyi yleispiirteinen visiokartta sekä sitä tukeva 

raportti.  

Visiosuunnitelman työpajan yhteydessä osallistujat ottivat kantaa kolmeen 

erilaiseen maankäytön kehityksen skenaarioon, jotka olivat ”Uusi Koivulahti”, 

”Yhteinen Koivulahti” sekä ”Business as usual”. Skenaarioissa alueet asumiseen, 

virkistykseen sekä palveluille olivat erilaisia, joiden perusteella kaikista 

skenaarioista poimittiin kehityksen hyvät ja huonot puolet. Lopputuloksena syntyi 

visiosuunnitelma Koivulahdelle. 

Visiosuunnitelmassa asutuksen painopistealueet keskittyvät keskustasta 

luoteeseen sekä pohjoiseen, olemassa olevan asutuksen yhteyteen. Koskötien 

varren asutus liittyy tiiviisti olemassa oleviin, uudempiin asemakaavoitettuihin 

alueisiin, kun taas Koivulahdentien varren asutus voi olla maaseutumaisempaa. 

Keskustan läheisillä alueilla, joilla sijaitsee vanhempaa ja maisemallisesti arvokasta 

asutusta, voidaan edistää pienimuotoista ja ympäristöön sopeutuvaa 

sukupolvirakentamista. Visiosuunnitelman yhteydessä tärkeänä aiheena nousi 

esille tarve monipuolisille asumismuodoille ja –ratkaisuille, jotta Koivulahti sopisi 

asuinalueena erilaisiin elämäntilanteisiin sekä sukupolville. Valtatien eteläpuolella 

on myös tulevaisuudessa mahdollista sijoittaa asumista maatalouskeskusten 

yhteyteen. Keskustan palveluille osoitetulle alueelle on myös mahdollista sijoittaa 

tiiviimpää asumista esim. pienkerrostalomuodossa. 

Visiosuunnitelmassa Koivulahden keskustaan osoitettiin keskustatoimintojen ja 

kaupallisten palveluiden alue sekä julkisten palveluiden alue. Julkisten palveluiden 

alue mahdollistaa sosiaalisen toiminnan kehittämistä ja asumista esim. 

iäkkäimmille asukkaille. Alue vastaa kasvavaan tarpeeseen yhteispalveluiden 

kehitykselle. Keskustatoimintojen ja kaupallisten palveluiden alue laajenee 

valtatien varrelle, jonne on hyvä saavutettavuus ja näkyvyys. Alue tarjoaa 

monipuoliset sijoittumismahdollisuudet yrityksille ja palveluille.  

Virkistyksen osalta Hemskogenin alueen ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet 

katsottiin olevan tärkeitä ja alue koetaan takapihan jatkeeksi. Avoimet peltoalueet 
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ovat tärkeitä maisemakokemusten sekä maatalouden kannalta. Kyrönjokilaakson 

varrelle on visiosuunnitelmassa merkitty rantavyöhyke, jossa matkailua ja 

virkistystä kehitetään, esim. pienimittakaavainen satama melonnalle ja muulle 

virkistystoiminnalle. 

 

Kuva 31. Koivulahden visiosuunnitelmakartta 2017. 

9 KAAVAN KUVAUS 

9.1 Mitoitus 

9.1.1 Vyöhykeanalyysi 

Suunnittelualueelle on laadittu vyöhykejaotus paikkatietopohjaisen 

vyöhykeanalyysin perusteella. Vyöhykeanalyysin tavoitteena on löytää alueet, joille 

rakentaminen on suositeltavaa. 

Edullisuusvyöhykkeillä tarkoitetaan ruutuihin perustuvaa pisteytysjärjestelmää, 

joka perustuu etäisyyteen alueiden erilaisista arvotekijöistä. Pikselin kokona on 

käytetty 250 x 250 metriä. Jokaiselle arvotekijälle annetaan arvon mukaisesti joko 

0, 5 tai 10 pistettä. Lopuksi eri arvotekijöiden muodostamat pisteet lasketaan 

yhteen kussakin pikselissä. Koivulahden alueella arvotekijöinä pidetään seuraavia 

tekijöitä: 

 Asutut alueet 

 

Asutut alueet on määritetty maastotietokannan asuinrakennusten määrästä ns. 

naapurisummamenetelmällä. Kunkin ruudun pisteet määräytyvät siinä ja sen 

viereisissä ruuduissa (3x3) sijaitsevien rakennusten yhteenlaskettuna määränä. 
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Asutuilla alueilla pisteitä on 

luonnollisen luokittelun 

perusteella jaettu 

ruuduittain seuraavasti: 

 

10 p, mikäli ruudun ja sen 

naapureiden yhteenlaskettu 

asuinrakennusmäärä on yli 

44, 

5 p, mikäli ruudun ja sen 

naapureiden yhteenlaskettu 

asuinrakennusmäärä on 13-

44, 

0 p, mikäli ruudun ja sen 

naapureiden yhteenlaskettu 

asuinrakennusmäärä on 

alle 13. 

 

 

 

Asemakaavoitetut alueet 

 

 

Asemakaavoitetuilla alueilla 

pisteitä on jaettu 

ruuduittain seuraavasti: 

 

10 p, mikäli ruutu sijaitsee 

asemakaavoitetulla alueella 

tai 100 m säteellä siitä, 

5 p, mikäli ruutu sijaitsee 

100-200 m säteellä 

alueesta, 

0 p, mikäli ruutu sijaitsee 

yli 200 m säteellä alueesta. 

 

 

Palveluiden saavutettavuus 

 

Palveluiden saavutettavuutta varten on määritetty saavutettavuusvyöhykkeet, 

jotka kuvaavat palveluiden saavutettavuutta olemassa olevaa tiestöä pitkin. 

Palveluiksi on määritetty Koivulahden kaupallinen keskus, ala-aste ja päiväkoti. 
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Palveluiden 

saavutettavuusalueilla 

pisteitä on jaettu 

ruuduittain seuraavasti: 

 

10 p, mikäli ruutu sijaitsee 

alle 1 km 

saavutettavuusvyöhykkeellä

, 

5 p, mikäli ruutu sijaitsee 

1-2 km 

saavutettavuusvyöhykkeellä

, 

0 p, mikäli ruutu sijaitsee 

yli 2 km 

saavutettavuusvyöhykkeellä

. 

 

 

 

Merkittävät tiet 

 

Merkittävien teiden osalta 

pisteitä on jaettu ruutu 

seuraavasti: 

 

10 p, mikäli ruutu sijaitsee 

alle 200 m merkittävästä 

tiestä 

5 p, mikäli ruutu sijaitsee 

alle 500 m merkittävästä 

tiestä 

0 p, mikäli ruutu sijaitsee 

yli 500 m merkittävästä 

tiestä 
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Vesi- ja viemäriverkosto 

 

 

Vesi- ja viemäriverkoston 

osalta pisteitä on jaettu 

ruuduittain seuraavasti: 

 

10 p, mikäli ruutu sijaitsee 

alle 100 m säteellä 

verkostosta, 

5 p, mikäli ruutu sijaitsee 

100-200 m säteellä 

verkostosta, 

0 p, mikäli ruutu sijaitsee 

yli 200 m säteellä 

verkostosta. 

 

 

 

Virkistysalueet 

 

Virkistysalueilta pisteitä on 

jaettu ruuduittain 

seuraavasti: 

 

10 p, mikäli ruutu sijaitsee 

virkistysalueen 

ulkopuolella, 

0 p, mikäli ruutu sijaitsee 

virkistysalueella. 

 

 

 

Maaperä 

 

Maaperäaineistona on käytetty geologian tutkimuskeskuksen 1: 200 000 

maaperäaineistoa. 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 57 (82) 
   
18.1.2021   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

 

Maaperän osalta pisteitä on 

jaettu ruuduittain 

seuraavasti: 

 

10 p, mikäli ruutu sijaitsee 

sekalajitteisen maalajin 

alueella, 

5 p, mikäli ruutu sijaitsee 

kalliomaalla, 

0 p, mikäli ruutu sijaitsee 

saven tai paksun 

turvekerroksen alueella 

 

 

 

Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet 

Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet ovat alueelle laaditun maisemaselvityksen 

mukaiset. 

 

 
 

Maisemallisesti arvokkailla 

peltoalueilla pisteitä on 

jaettu ruuduittain 

seuraavasti: 

 

10 p, mikäli ruutu sijaitsee 

arvokkaan peltoalueen 

ulkopuolella, 

0 p, mikäli ruutu sijaitsee 

arvokkaalla peltoalueella 

 

 

Kun kunkin ruudun arvokohteiden saamat pistemäärät on laskettu yhteen, saadaan 

alla olevan kuvan mukainen edullisuusvyöhekejako kaava-alueelle. Mitä korkeampi 

pistemäärä alueella on, sen paremmin alue soveltuu asuinrakentamiseen. 

Edullisuusvyöhykkeet ovat paikkatietopohjaisia suosituksia suunnittelualueen 

asumisen sijoittamiselle. 
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Kuva 32. Vyöhykeanalyysin tulokset ja suunnittelualueen vyöhykejako. 

Vyöhykeanalyysin tuloksia käytetään mitoituksen perusteena. 
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9.1.2 Mitoitusperusteet 

Kaava-alueen mitoitus on tehty vyöhykeanalyysin perusteella. Mitoitusalueeseen 

sisällytetty alue vastaa koko kaava-aluetta voimassa olevia asemakaava-alueita 

lukuun ottamatta. 

 

Kuva 33. Osayleiskaavan mitoitusalue. Olemassa olevia asemakaavoitettuja 
alueita ei ole sisällytetty mitoitukseen (merkitty karttaan rasterilla). 

Mitoituksen perusteeksi on tehty kantatilatarkastus mitoitusalueelta. Mitoituksen 

yhteydessä on käytetty läpileikkauspäivämäärää 1.1.2000. Tämä tarkoittaa, että 

ennen kyseistä päivämäärää rekisteröidyt kiinteistöt on huomioitu kantatilana. Jos 

kiinteistö on lohkottu ja rakennettu päivämäärän jälkeen, kantatilan yhteenlasketut 
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rakennusoikeudet rasittavat kantatilan yhteenlaskettua rakennusoikeuksien 

määrää, jotka lasketaan mitoitusluvun ja vyöhykejaon mukaan. 

Koivulahden osayleiskaava on laadittu siten, että kaavassa osoitetaan 

asemakaavoitettavat alueet sekä alueet, joilla rakennuslupaa voidaan hakea 

suoraan osayleiskaavan perusteella MRL 44 §:n mukaisesti. Tämän pykälän 

soveltaminen edellyttää, että osayleiskaava ohjaa rakentamista tarpeeksi ja että 

maankäytön ohjaaminen ei edellytä asemakaavan laatimista. 

Yksi yleiskaavan tärkeistä edellytyksistä on maanomistajien yhdenvertainen 

kohtelu. Tämä toteutuu soveltamalla yhtenäisiä mitoitusperiaatteita, mitoituslukuja 

ja mitoitusvyöhykkeitä sekä kantatilatarkastelun avulla. 

Mustasaaren strategisessa yleiskaavassa Koivulahden alueelle määritetty 

väestönkasvutavoite on 1 000 uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä. Suurin osa 

väestönkasvusta kohdistuu Koivulahden osayleiskaava-alueelle, jossa asukasluvun 

odotetaan kasvavan 800 asukkaalla. Tämä luku on tavoitteena myös 

osayleiskaavan mitoituksen yhteydessä. 

Mitoitusluku muodostuu kiinteistön rakennusoikeuksiin oikeuttavasta pinta-alasta 

mitoitusvyöhykkeellä. Koivulahden osayleiskaavassa on sovellettu samaa 

mitoituslukua kuin Karperö-Singsbyn osayleiskaavassa, joka on laadittavana 

kunnassa. Mitoitusvyöhykkeet esitetään yllä olevassa kuvassa 32. 

VYÖHYKE 1 VYÖHYKE 2 VYÖHYKE 3 VYÖHYKE 4 VYÖHYKE 5 

Ensimmäinen 
rakennusoikeus 
edellyttää, että 
vyöhykkeen 
sisäinen pinta-ala 
on vähintään 0,2 
ha. 

Ensimmäinen 
rakennusoikeus 
edellyttää, että 
vyöhykkeen 
sisäinen pinta-ala 
on vähintään 0,2 
ha. 

 

Ensimmäinen 
rakennusoikeus 
edellyttää, että 
vyöhykkeen 
sisäinen pinta-ala 
on vähintään 0,2 
ha. 

 

Ensimmäinen 
rakennusoikeus 
edellyttää, että 
vyöhykkeen 
sisäinen pinta-ala 
on vähintään 1 
ha. 

 

Ensimmäinen 
rakennusoikeus 
edellyttää, että 
vyöhykkeen 
sisäinen pinta-ala 
on vähintään 5 
ha. 

 

Toinen ja kolmas 
rakennuspaikka 
edellyttää, että 
vyöhykkeen 
sisäinen pinta-ala 
on tämän lisäksi 
vähintään 0,5 ha 
/ rakennuspaikka. 

 

Toinen 
rakennuspaikka 
edellyttää, että 
vyöhykkeen 
sisäinen pinta-ala 
on tämän lisäksi 
vähintään 2 ha. 

 

Toinen 
rakennuspaikka 
edellyttää, että 
vyöhykkeen 
sisäinen pinta-ala 
on tämän lisäksi 
vähintään 3 ha. 

 

Toinen 
rakennuspaikka 
edellyttää, että 
vyöhykkeen 
sisäinen pinta-ala 
on tämän lisäksi 
vähintään 5 ha. 

 

Seuraavat 
rakennuspaikat 
edellyttävät, että 
vyöhykkeen 
sisäinen pinta-ala 
on tämän lisäksi 
vähintään 20 
ha/rakennus-
paikka. 

 

Seuraavat 
rakennuspaikat 
edellyttävät, että 
vyöhykkeen 
sisäinen pinta-ala 
on tämän lisäksi 
vähintään 1 
ha/rakennus-
paikka. 

Seuraavat 
rakennuspaikat 
edellyttävät, että 
vyöhykkeen 
sisäinen pinta-ala 
on tämän lisäksi 
vähintään 2 
ha/rakennus-
paikka. 

Seuraavat 
rakennuspaikat 
edellyttävät, että 
vyöhykkeen 
sisäinen pinta-ala 
on tämän lisäksi 
vähintään 5 
ha/rakennus-
paikka. 

Seuraavat 
rakennuspaikat 
edellyttävät, että 
vyöhykkeen 
sisäinen pinta-ala 
on tämän lisäksi 
vähintään 10 
ha/rakennus-
paikka. 

 

 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 61 (82) 
   
18.1.2021   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

Mitoituksen yhteydessä on huomioitu alueen luontoarvot ja mahdolliset 

suojelualueet. Tämä tarkoittaa, että osayleiskaavassa luo-merkinnällä osoitetut 

arvokkaat luontokohteet (luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet) 

vaikuttavat myös kiinteistön mitoitettavaan pinta-alaan. Mitoituksen tulokset on 

esitetty kiinteistökohtaisesti liitteenä 5 olevassa taulukossa. Taulukossa esitetään 

seuraavat asiat: 

• Kantatilan numero 

• Kiinteistön numero 

• Kantatilan nimi 

• Kiinteistön nimi 

• Kiinteistön yhteenlaskettu mitoittava pinta-ala (ha) 

o Tämä sarake osoittaa yhteenlasketun pinta-alan, joka toimii 

rakennuslupien määrän perusteena. 

o Pinta-ala voidaan jakaa eri mitoitusvyöhykkeisiin ja 

rakennusoikeudet lasketaan tällöin yllä olevan taulukon mukaan. 

o Pinta-alasta vähennetään mahdollisten arvokkaiden luontokohteiden 

pinta-alat, jos nämä sijoittuvat kiinteistöille. 

• Käytetty rakennusoikeus/kiinteistö yhteensä 

o Kunnan rakennusrekisterin mukaan rakennetut vakituiset 

asunnot/vapaa-ajan asunnot 

• Mahdollinen uusi rakennusoikeus/kantatila yhteensä 

o Kantatilalle osoitettavien uusien rakennusoikeuksien määrä 

mitoituksen perusteella 

• Mahdollinen uusi rakennusoikeus/kiinteistö yhteensä 

o Kantatilalle osoitettavat rakennusoikeudet on jaettu kantatilaan 

kuuluvien kiinteistöjen välillä. 

o Kantatilalle osoitettavien uusien rakennusoikeuksien jaossa 

huomioidaan kiinteistöjen koko, olemassa olevat asunnot jne. 

• HUOM! 

o Tämä sarake sisältää tietoa mm. kiinteistöjen rakennusoikeuksien 

jaosta. 

o AT = Rakennuspaikka osoitetaan kyläalueelle MRL 44 § mukaisesti 

o Rakennuspaikkaa ei ole osoitettu, M-/ MA- tai MU-alue = 

Osayleiskaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeuksia maa- ja 

metsätalouteen osoitetuille alueille. Mitoituksen yhteydessä on 

tarkasteltu, jos sama maanomistaja omistaa maata toisessa 

sopivamassa paikassa osayleiskaavan alueella. Sopivampana 

alueena pidetään aluetta, joka sijaitsee asemakaava-alueen 

välittömässä läheisyydessä ja jota voidaan laajentaa tai AT-aluetta. 

Rakennusoikeus on siirretty, jos se on katsottu mahdolliseksi. 

o Alue asemakaavoitetaan = Alueen sijainti on sellainen, että 

yhdyskuntarakenteen kokonaisarviointi osoittaa, että alueelle sopii 

tiheämpää rakentamista kuin mitä MRL 44 §:ssa säädetään, ja alue 

on osoitettu asemakaavoitettavana alueena. 

o AM-alueille osoitetaan osayleiskaavan määräysten mukaan 

asuinrakennus mitoituksesta huolimatta. Periaatetta sovelletaan 

maatalouden talouskeskusten sukupolven vaihdosten 

mahdollistamiseksi. 

 

Kaavan tavoitteeksi määritellyn Koivulahden väestönkasvun mahdollistamiseksi 

sekä kokonaisvaltaisesti hyvän maankäyttöratkaisun saavuttamiseksi on tarvetta 

asemakaavoittaa myös muita kuin kunnan omistamia alueita. Alueet sijaitsevat 

olemassa olevien asemakaava-alueiden välittömässä läheisyydessä tai ovat uusia 

asemakaavoitettavaksi suunniteltuja alueita tai sellaisia alueita, joilla maankäytön 
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ohjaaminen vaatii, että ratkaisuja tarkastellaan tarkemmin kuin 

osayleiskaavatasolla. Osayleiskaavassa asumiseen asemakaavoitettavaksi 

osoitetut alueet eivät automaattisesti johda siihen, että maanomistaja on 

velvollinen asemakaavoittamaan maansa, vaan se tarkoittaa sitä, että 

maanomistajalla on mahdollisuus tähän. Asemakaavoituksen yhteydessä on myös 

mahdollista luoda erityyppisiä asuinalueita. Ensisijaisesti on mahdollista 

asemakaavoittaa kunnan omistamia alueita. 

 

Kuva 34. Periaatepiirros tilanteista, joissa alueiden asemakaavoittaminen on 
perusteltua sen sijaan, että rakentaminen ratkaistaan MRL 44 §:n perusteella 

myönnetyn rakennusluvan kautta. 

RAKENNUSPAIKAT MÄÄRÄ 

Olemassa olevat rakennuspaikat (sisältäen 
myönnetyt rakennusluvat ja vapaa-ajan asunnot) 

224 kpl 

Uudet rakennuspaikat MRL 44 §:n mukaan 
(mitoitustulos) 

98 kpl 

 

Maanomistajien yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi mitoitusperusteita ja –

laskelmia on pyrittävä noudattamaan mahdollisimman tarkasti. Jos jokin alue 

kuitenkin soveltuu rakentamiseen erityisen huonosti tai hyvin tai muiden erityisten 

syiden vuoksi, rakennusoikeutta voidaan lisätä tai vähentää kohtuusperiaatteen 

perusteella. 

Kunnan omistamaa,  
asemakaavoitettavaa  
maata 

Kunnan omistamaa,  
asemakaavoitettavaa  
maata 

Asemakaavoitettu alue 

Yksityisomistuksessa olevat 
kiinteistöt, jotka mitoituksen 
mukaan saisivat useita 
rakennuspaikkoja 
→Hankalat ratkaista §44 
mukaisesti, koska muodostuu 
taskuja asemakaavoitettavien 
alueiden välille 
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9.2 Nähtäville asetettava kaavaluonnos  

9.2.1 Kaavaluonnos, vaihtoehto 1 

Vaihtoehtoon 1 perustuva kaavaluonnos perustuu kahteen kiertoliittymään 

valtatiellä. Tässä vaihtoehdossa osoitetaan uusi keskustatoimintojen alue valtatien 

ja Herrgårdsbackantien välille sekä palveluiden laajennusalue (P) nykyisen 

huoltoaseman viereen. 

 

 

Kuva 35. Kaavaluonnos, vaihtoehto 1, kiertoliittymäratkaisu valtatien 8 varressa. 
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9.2.2 Kaavaluonnos, vaihtoehto 2 

Vaihtoehtoon 2 perustuva kaavaluonnos perustuu eritasoristeykseen sekä 

alikulkuratkaisuihin valtatiellä. Tässä vaihtoehdossa osoitetaan uusi 

keskustatoimintojen alue valtatien ja Herrgårdsbackantien väliin sekä palveluiden 

laajennusalue (P) nykyisen huoltoaseman viereen sekä uusi palvelualue valtatien 

ja rinnakkaistien väliin. 

 

Kuva 36. Kaavaluonnos, vaihtoehto 2, eritasoristeys sekä alikulkuratkaisut valtatie 
8:n vieressä. 
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9.3 Osayleiskaavaehdotus, kaavan tarkistukset luonnosvaiheen jälkeen   

Osayleiskaavaa on kaavaluonnosten nähtävillä olon jälkeen tarkistettu tehtyjen 

lisäselvitysten ja - suunnitelmien sekä saadun palautteen ja vastineiden 

perusteella. Vastineet palautteeseen on esitetty liitteissä 10 ja 11.  

Seuraavassa on koottu ehdotuksen keskeiset muutokset kaavaluonnokseen nähden 

ja avattu myös perusteita tehdyille muutoksille. 

• Kaavaluonnoksen vaihtoehtoon 1 sisältyneistä VT 8:n uusista 

kiertoliittymistä on saatujen lausuntojen ja tehtyjen lisäselvitysten johdosta 

luovuttu. Myös viranomaisten työneuvottelussa 17.4.2019 ja kokouksessa 

19.9.2019 ELY- keskus ja Pohjanmaan liitto ovat todenneet, että ne eivät 

hyväksy kiertoliittymiä VT 8:lla, jonka luokitus on vuoden 2019 alusta 

nostettu osaksi Suomen päätieverkkoa. 

• VT 8 pääliittymä Koivulahteen varataan eritasoliittymätarkastelun (FCG, 

syyskuu 2019) sekä eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman (FCG, 

maaliskuu 2020) mukaisesti. Liittymän sijainti on varsin lähellä 

kaavaluonnoksen vaihtoehdon 2 ratkaisua, joka perustui Koivulahden 

tieverkkosuunnitelmaan (Plaana, lokakuu 2017). Tehtyjen lisäselvitysten 

perusteella Koivulahden nykyisen pääliittymän tilalle ei voida toteuttaa 

eritasoliittymää, jonka rampit vastaisivat päätieverkon vaatimuksia. 

• Urheilukentän ja kirkon välinen alue on varattu kaavaehdotuksessa 

keskustatoimintojen alueena (C). Varaus mahdollistaa tämän hyvin 

keskeisesti sijaitsevan alueen asemakaavoittamisen tiiviimmän asutuksen ja 

palveluiden käyttöön. Asemakaavoituksen yhteydessä voidaan tutkia myös 

kerrostalorakentamisen sijoittamista alueelle. Kaavaluonnoksessa alue oli 

varattu asuinpientaloille. 

• Villintien ja Kosköntien eteläpuolinen uuden asuinalueen (A) varaus 

kiinteistöjen 10:104 ja 2:104 alueella on muutettu maatalousalueeksi (MA) 

maisematekijöiden sekä saadun palautteen perusteella. 

• Koivulahden teollisuusalueen varausta (T) on laajennettu lännen ja etelän 

suuntiin turvaamaan alueen yritystoiminnan kehittämisedellytyksiä. 

• Uusien asuinalueiden (A) varauksia on ehdotuksessa laajennettu. Tällä 

pyritään antamaan riittävää väljyyttä ja vaihtoehtoja kunnan 

maanhankinnoille ja asemakaavoitukselle. 

• Koivulahden pelastusaseman alue on saadun lausunnon johdosta varattu 

omalla ET-1 merkinnällä Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 

rakennusten ja laitosten korttelialueena. Alueelle saadaan rakentaa 

rakennuksia palo- ja pelastustoimintaa varten. 

• Skatan alue on varattu AT-2 merkinnällä kyläasutuksen alueena, jolle tulee 

laatia asemakaava. Asemakaavasuunnittelu mahdollistaa rakentamisen 

huolellisen sovittamisen nykyiseen arvokkaaseen kulttuurimaisemaan ja 

muuhun ympäristöön. Myös yksityiskohtaiset ratkaisut kevyen- ja muun 

liikenteen toimivuuden turvaamiseksi selvitetään asemakaavalla. 

Asemakaavan laatiminen mahdollistaa tarvittaessa myös alle 2000 m2 

tonttikoon ja näin säästää pelto- ja muita vihreitä alueita. Alueelle on 

merkitty osayleiskaavan mitoitusperusteiden mukaiset uudet 

rakennusoikeudet ohjeellisena ajatellen alueen tulevaa asemakaavoitusta. 
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• Kaavan viheryhteyksiä on täydennetty mm. Moipen ja Mararna välillä sekä 

Koivulahden urheilukentältä Tranasbackenin suuntaan. Ohjeellisia 

viheryhteystarpeita on osoitettu myös muualla uusien asemakaava-alueiden 

(A ja C) kautta luonto- ja virkistysalueille. 

• Moipen alueella on varattu pääsyteitä kaavassa osoitetuille uusille 

rakennuspaikoille mm. maakuntamuseon lausunnon johdosta.   

• Uudesta kokoojatieyhteydestä Mararnan alueelle on luovuttu, jotta 

peltoalueille sijoittuvia uusia yhteyksiä voitaisiin vähentää. Käynti uusille 

asuinaluevarauksille on osoitettu Kosköntien kautta. 

• Saadun palautteen johdosta Mäntykujan nykyinen luonne päättyvänä 

katuna on säilytetty ja näin luovuttu sen varaamisesta läpiajoliikenteelle 

tarkoitetuksi kokoojakaduksi. Uusille asuinalueille suuntautuvalle liikenteelle 

on osoitettu korvaava tieyhteys Koivulahden urheilukentän itäpuolelta. Tien 

tarkempi sijainti suunnitellaan asemakaavoituksen yhteydessä.  

• Saadun palautteen johdosta Haapatielle ei osayleiskaavassa osoiteta 

läpiajoa uusille asuinalueille. Uutta kokoojatietä siirretään aikaisemmasta 

varauksesta etelään päin.  

• Saadun palautteen johdosta kaksi luonnoksen PY- varausta on muutettu 

alueiden nykyistä asuinkäyttöä vastaaviksi. Toinen näistä sijoittuu 

koulukeskuksen viereen ja toinen Kärråkersin tien varrella.   

• VT 8:n uudet rinnakkaistiet on sijoitettu liikenneturvallisuus huomioiden 

mahdollisimman lähelle valtatietä, jotta mahdollisuuksien mukaan vältetään 

peltokuvioiden pirstoutumista. 

• VT 8 eteläpuolinen uuden P- alueen varaus on osoitettu aikaisempaa 

pienempänä, jotta valtatieltä säilyisi avoimia näkymiä Koivulahden 

keskustaan liittyvän peltoaukean suuntaan myös tulevaisuudessa. P-alueen 

kaavamääräyksiä on täydennetty niin, että alueelle ei saa sijoittaa 

päivittäistavarakaupan myymälöitä. 

• Muutaman uuden rakennuspaikan sijaintia on muutettu niin, että sijoittuvat 

etäämmälle Kyrönjoen tulva-alueesta.  

• Vaasan sähköverkon lausunnon johdosta on laajennettu Lakörsvägenin 

varressa sijaitsevaa EN-aluetta sekä varattu Koivulahden sähköasemaa 

syöttävälle 110 kilovoltin johdolle on johtokatu toimitettujen aineistojen 

mukaisesti. Osayleiskaavasta on myös poistettu varauksia sellaisilta 20 

kilovoltin ilmajohdoilta, jotka on jo korvattu maakaapelilla.  

• Kaava-alueen pohjoisosasta on varattu virkistysalueena (V) kunnan 

omistama alue, jolle urheilukentältä lähtevä virkistysreitti/hiihtolatu johtaa. 

9.4 Hyväksymiskäsittelyyn vietävä osayleiskaava, kaavaehdotuksen jälkeiset 

muutokset 

Osayleiskaavan ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen on laadittu seuraavat 

muutokset kaava-aineistoon: 

• MRA § 32 mukainen erilliskuuleminen on suoritettu reilun 10 maanomistajan 

osalta mitoitustaulukossa olleen virheen takia. Tästä johtuen on myös tehty 
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pienempiä muutoksia kaavakarttaan MRL 44§ mukaisten 

rakennusoikeuksien osalta.  

• Pienempiä täydennyksiä on tehty kevyen liikenteen väylien osalta keskustan 

läheisyydessä.  

• Jätettyjen lausuntojen perusteella on tehty pienempiä täsmennyksiä 

kaavamääräyksiin, mm. luo-1-alueen määräyksessä viittaus liito-oravaan 

on muutettu ”laji”:ksi ja liikenteeseen liittyviä yleisiä määräyksiä on 

täsmennetty huomioiden ELY-keskuksen lausunto. 

• Kaavaselostusta on päivitetty tiedoilla ympäristöhäiriöistä sekä 

kaavoitusprosessin vaiheista.  

9.5 Hyväksyttävä osayleiskaava, kaavan rakenne 

9.5.1 Aluevaraukset 

Osayleiskaavassa osoitetaan alueita, joilla maankäyttö muuttuu merkittävästi 

valkoisella keskiosalla ja värillisellä reunalla merkityillä aluevarauksilla. Alueet ovat 

uusia asuntoalueita, uusia keskustatoimintojen alueita, uusia palvelualueita sekä 

uusia teollisuus- ja varastointitoimintojen alueita. Alueet tulee asemakaavoittaa. 

Uusia keskustatoimintojen alueita (C) osoitetaan kaavassa valtatien pohjoispuolelle 

sekä urheilukentän ja kirkon väliselle alueelle. Tavoitteena on kehittää näitä alueita 

monipuolisten toimintojen avulla. Alueet voivat sisältää kerrostaloasumista, 

työpaikkoja ja toimistotiloja sekä kaupallisia ja yleisiä palveluita. Valtatie 8 

läheisyydessä C - varauksen erityisenä tavoitteena on hyödyntää muuttuneita 

liikennejärjestelyitä valtatiellä 8 Koivulahden kaupallisen aseman vahvistamiseksi. 

Urheilukentän läheisyydessä sijaitsevan C-alueen osalta tavoitteena on erityisesti 

tiiviimmän asumisen (AR, AK) ja siihen liittyvien palveluiden kehittäminen. Alue 

sopisi hyvin kehitettäväksi myös yleisen arkkitehtikilpailun pohjalta. Kilpailun 

tulokset ohjaisivat alueen myöhempää asemakaavoitusta. 

Osayleiskaavaehdotuksessa varataan uusia palvelualueita (P) valtatien uuden 

eritasoliittymän eteläpuolelle. Uudet palvelualueet sijoittuvat sekä nykyisen 

huoltoaseman yhteyteen että liittymästä pohjoisen suuntaan. Varausten 

tavoitteena on hyödyntää valtatien varressa sijaitsevia alueita mm. tilaa vaativan 

erikoiskaupan palveluihin sekä vahvistaa alueen vetovoimaa kokonaisuutena myös 

ohikulkevan liikenteen kannalta. Kaavamääräysten mukaan näille alueille ei 

kuitenkaan tule sijoittaa päivittäistavarakauppaa. 

Koivulahden nykyisen teollisuusalueen läheisyydestä on varattu laajat uudet 

teollisuus- ja varastoalueet (T), joista osa on jo kunnan omistuksessa. Varauksilla 

pyritään vahvistamaan Koivulahden teollisuusalueen asemaa yhtenä Mustasaaren 

tärkeistä yritysalueista. Varaukset voivat tarjota laajenemismahdollisuuksia myös 

alueen nykyisille yrityksille. 

Koivulahden urheilukentän alue on varattu kaavassa VU- merkinnällä. Myös 

Kyrönjoen ranta-alueelta on varattu yksi ulkoilu-, urheilu- ja virkistyslaitosten ja -

laitteiden kehittämiseen tarkoitettu alue VU-merkinnällä. Aluetta voidaan kehittää 

monipuoliseen toimintaan kuten melontaan tai vastaavaan toimintaan. Kaava-

alueen pohjoisosasta on varattu virkistysalueena (V) kunnan omistama metsäalue, 

jolle urheilukentältä lähtevä virkistysreitti ja hiihtolatu jo nykytilanteessa johtavat. 
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Hemskogenin metsäalueella on voimassa oleva kiviaineksen ottolupa. Kun lupa 

menee umpeen, alue määrätään siistittäväksi luvan mukaisesti. Käyttötarkoituksen 

muuttuessa aluetta tulee kehittää ulkoiluun, ja vesialueen soveltuvuutta 

esimerkiksi uimiseen voidaan selvittää.  

Kaavan aluevarausten merkinnät:  
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9.5.2 Mitoitukseen perustuva rakennusoikeuksien jakautuminen AT alueilla sekä muiden 

 asuinalueiden (A, C) mitoitus 

Olemassa olevat rakennuspaikat jotka sijoittuvat asemakaavoitettujen alueiden 

ulkopuolelle on merkitty kokomustalla pallomerkinnällä. Nämä rakennuspaikat ovat 

olemassa olevat vakituiset rakennukset, olemassa olevat vapaa-ajan rakennukset 

sekä myönnetyt rakennusluvat. 

Rakennuspaikat, joille voidaan hakea rakennuslupaa osayleiskaavan perusteella 

MRL 44 § mukaisesti osoitetaan seuraavasti: 

 

 

 

 

Lisäksi kaavassa on osoitettu osayleiskaavan mitoituksen mukaiset ohjeelliset 

rakennuspaikat Skatan AT-2 alueella. Näiden rakennuslupa edellyttää alueen 

asemakaavan laadintaa ja hyväksymistä.  
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ALUEVARAUS 

Uudet alueet, joiden 

maankäyttö muuttuu 

merkittävästi 

UUDET ALUEET (ha) 

 Osayleiskaavaehdotus 

27.5.2020 
Osayleiskaavaluonnos VE 2 

A 93,7 ha 99,6 ha 

P 9,5 ha 12,5 ha 

C 17,6 ha 4,9 ha 

T 13,3 ha 3 ha 

T-res - 3,5 ha 

 

Osayleiskaavalla varataan yhteensä noin 94 hehtaaria asemakaavoitettavia uusia 

asuinalueita (A) pientalorakentamiseen. Kun otetaan huomioon keskimäärin 50 k-

m2/asukas sekä 0,05 e:n aluetehokkuus, kaavan toteuttaminen tarkoittaa, että 

näille alueille voisi sijoittua noin 940 uutta asukasta, jos kaikki alueet tulisivat 

rakennetuksi. Mikäli alueista noin 50 % tulisi asemakaavoitettavaksi ja 

rakennettavaksi vuoteen 2040 mennessä, olisi uusien asukkaiden määrä näillä A-

alueilla noin 470 asukasta. 

Kaava-alueella on osoitettu MRL 44 §:n mukaisia rakennusoikeuksia yhteensä noin 

100 (AT ja AT-1). Lisäksi Skatan alue on varattu asemakaavoitettavana 

kylärakentamisen alueena (AT-2), jolle laskennallisesti voisi sijoittua 15 uutta 

omakotitaloa. AT- alueet ovat yksityisessä omistuksessa eikä kunta voi vaikuttaa 

niiden rakennusoikeuksien toteutuksen ajankohtaan. Mikäli tonteista noin 30 % 

tulisi toteutettavaksi vuoteen 2040 mennessä, olisi uusien asukkaiden määrä tältä 

osin noin 95 asukasta (talouden koko 2,7 asukasta).  

A- ja AT alueiden lisäksi uusia asukkaita voi sijoittua myös osayleiskaavan C-alueille 

kirkon ja urheilukentän välissä (noin 11 ha). Mikäli noin 50 % tämän C- alueen 

pinta-alasta tulisi käytettäväksi asuinrakentamiseen, tonttitehokkuus olisi 0,30 ja 

asumisväljyys 50 k-m2 /asukas, olisi näiden C-alueiden asukasluku olla noin 330 

asukasta. Valtatie 8:n viereinen C - alue ennakoidaan käytettäväksi lähinnä 

liikerakentamiseen. 

Edellisen perusteella voidaan todeta, että osayleiskaavan aluevaraukset ovat 

riittävät ajatellen tavoitteiden mukaista noin 800 uuden asukkaan sijoittumista 

Koivulahden suunnittelualueelle vuoteen 2040 mennessä.  Kaavaratkaisu antaa 

käytännössä vaihtoehtoja kunnan maanhankinnoille niin, että kaavan 

aluevarauksista osa toteutuu vasta vuoden 2040 jälkeen. 

9.5.3 Liikenneratkaisut 

VT 8 pääliittymä Koivulahteen varataan eritasoliittymätarkastelun (FCG, syyskuu 

2019) sekä eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman (FCG, maaliskuu 2020) 

mukaisesti. Tehtyjen lisäselvitysten perusteella Koivulahden nykyisen pääliittymän 
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tilalle ei voida toteuttaa eritasoliittymää, jonka rampit vastaisivat Suomen 

päätieverkon vaatimuksia. Kaavaehdotuksessa esitetty liittymän sijainti on varsin 

lähellä kaavaluonnoksen vaihtoehdon 2 ratkaisua, joka perustui Koivulahden 

tieverkkosuunnitelmaan (Plaana, lokakuu 2017). 

Vuonna 2017 laadittuun tieverkkosuunnitelmaan verrattuna on poistettu tai 

muutettu seuraavia ratkaisuja:  

• Kokoojatie uudesta eritasoliittymästä taajaman pohjoisosaan on linjattu niin, 

että Mararna alueelle kuljetaan nykyisen Kosköntien kautta. Ratkaisu säästää 

yhtenäistä maisemallisesti tärkeää peltoaluetta ja on myös kustannuksiltaan 

edullisempi. Uusi kokoojatie on tarpeellinen, jotta kaikki Vaasaan suuntautuva 

liikenne ei kulkisi Koivulahden keskustan ja Herrgårdsbackenin kautta.  

• Uutta tietä Iisakintien varrelle kohti uutta pohjois–eteläsuunnassa kulkevaa 

tietä Moippen itäpuolella ei ole osoitettu, koska PY-alueelle voidaan kulkea 

Funisbackantien kautta (päättyy PY-alueelle) sekä uuden Skoltåetille 

suunnitellun tien kautta. 

• Koivulahden pääliittymä on varattu trombisena eritasoliittymänä uusien 

selvitysten mukaisesti.   

• VT 8:n uudet rinnakkaistiet on sijoitettu liikenneturvallisuus huomioiden 

mahdollisimman lähelle valtatietä, jotta mahdollisuuksien mukaan vältetään 

peltokuvioiden pirstoutumista. 

• Pitkäkatua nykyisessä keskustassa ei osoiteta ja tavoitteena on, että tie 

muutetaan ainoastaan pihaliikenteen ja kevyen liikenteen tieksi. 

• Uusi kevyen liikenteen väylä uudelle asuinalueelle osoitetaan Kosköntien 

varteen.  

• Skatan alueelle on varattu uusi kokoojatieyhteys ja kevyen liikenteen väylä 

Koivulahdentien kautta. 

Tiedotustilaisuuksien yhteydessä kerätyssä yleisöpalautteessa sekä 

luonnosvaiheen kirjallisissa mielipiteissä on toivottu, ettei Överbyn itäpuoliselle 

peltoalueelle osoiteta uutta kokoojatieyhteyttä. Tätä kokoojatietä korvaavia 

ratkaisuja on harkittu kaavoituksen yhteydessä tehdyissä uusissa selvityksissä 

(eritasoliittymätarkastelu, FCG, syyskuu 2019).  

Osayleiskaavassa osoitetaan paljon uusia asuinalueita Mararnan alueelle sekä 

Kosköntien ja Kanervatien pohjoispuolelle, ja tästä johtuen alueelle on syytä 

mahdollistaa kaksi vaihtoehtoista kulkureittiä. Näistä ensimmäinen kulkee 

Kosköntietä nykyisen keskustan ja Herrgårdsbackenin kautta ja toinen uuden 

kokoojatien kautta suoraan uudelle eritasoliittymälle.  

Kaavaehdotuksen laadinnan yhteydessä on myös harkittu uuden tieyhteyden 

osoittamista Mararnan alueelta Moippen länsipuolelle ja edelleen VT8:lle. 

Ongelmana kuitenkin olisi, että uusi yhteys Vaasan suuntaa ”ohi” nykyisen 

keskustan ja uuden keskustatoimintojen alueen olisi omiaan heikentämään 

mahdollisuuksia Koivulahden palvelujen kehittämiseen. Kaavan 

kokonaisratkaisujen ja uusien valtatien viereiselle alueelle osoitettujen toimintojen 

(C-alue) kannalta Överbyn itäpuolelta vedetty tie palvelee kuitenkin Koivulahden 

taajamarakennetta ja omien palveluiden käyttöä paremmin.   
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9.5.4 Suojelualueet ja vaikutusvyöhykkeet 

Kaava-alueelle ei ole perustettu suojelualueita (SL). Osayleiskaavassa osoitetaan 

luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita, arkkitehtuurin kannalta tai 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, muinaisjäännöksiä sekä muita 

suojeluarvoja sisältäviä alueita seuraavien merkintöjen mukaisesti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Karjanhoitoa harjoittaville maatalouskeskuksille osayleiskaavassa osoitetaan 200 

metrin vaikutusalue. Vaikutusalueen rajojen sisäpuolella asumiseen tai muuhun 

herkkään toimintaan haettavan rakennusluvan yhteydessä on aina selvitettävä 
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vaikutuksia maatalouskeskusten toimintaedellytyksille. Merkintä on tiedottava ja 

sen pyrkimyksenä on huomioida eläintenpidon kehittämismahdollisuuksia ja 

jatkumista osayleiskaavan AM-2-merkinnällä osoitetuilla alueilla. Maanviljelyyn 

perustuvissa maatalouskeskuksissa ei sovelleta vaikutusaluetta. 

 

 

 

9.5.5 Yleismääräykset 

Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena yleiskaavana MRL 42 §:n mukaisesti. 

AT-, AT-1- ja AM-alueilla korkeintaan kahdesta asunnosta koostuvan 

asuinrakennuksen rakennuslupa voidaan myöntää yleiskaavan perusteella 

maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti. 

Viemäriveden käsittely tulee toteuttaa talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen 

ulkopuolisilla alueilla säädetyn asetuksen, ympäristönsuojelumääräysten ja 

Mustasaaren kunnan rakentamisjärjestyksen mukaisesti. 

Olemassa olevan rakennuskannan säilyttämistä ja käyttöä tulee edistää. 

Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa ympäröivän rakennuskannan mittakaavaan, 

massaan, materiaaliin ja väriin. Asumista palvelevat varasto- ja ylläpitotilat sekä 

autojen säilytystilat tulee sijoittaa talousrakennuksiin, jotka sijaitsevat erillään 

asuinrakennuksesta. Rakennuspaikalla rakennusten tulee muodostaa harmoninen 

kokonaisuus, joka sopii kyläkuvaan. 

Rakennusryhmää, jolla sijaitsee säilytettävä arvokas tai merkittävä rakennus, 

voidaan mitoituksen periaatteista huolimatta laajentaa uudella asuinrakennuksella. 

Myös maatilan pihapiiriin voidaan toteuttaa kaksi erillistä pientaloa ilman erillistä 

merkintää. Uudisrakennus on sopeutettava taloryhmään sekä rakennuksen 

sijainnin että rakennustavan osalta. 

Jos uusia eläinsuojia rakennetaan kaava-alueelle tulee huomioida etäisyydet 

toiminnan ja naapuritilan rajan välissä. Tulee huomioida riittävät etäisyydet 

herkkiin toimintoihin, kuten asutukseen, päiväkoteihin, kouluihin, puistoihin tai 

vastaaviin toimintoihin. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä ja 

rakennusjärjestystä sovelletaan minimietäisyyksien osalta sekä kyseisten alueiden 

käytössä. 

Piharakennusten ja erillisten työtilojen sijoittamisella on pyrittävä vähentämään 

tieliikenteen meluhaittoja. 

Alueen virkistysreittien ja -polkujen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 

otettava yhteyttä maanomistajiin. 

Rakennetuilla alueilla muodostuvia hulevesiä tulee viivyttää tai imeyttää 

tarkoitukseen varatuilla alueilla katu- tai tonttimaalla. Asemakaavoituksen 

yhteydessä on laadittava erillinen suunnitelma hulevesien käsittelystä. 

Happamien sulfaattimaiden esiintyminen tulee huomioida asemakaavoituksen 

yhteydessä. 
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Suunnitellun VT 8 eritasoliittymän yhteyteen osoitetut uudet P-alueet ei voida ottaa 

käyttöön, ennen eritasoliittymän toteuttamista. 

Valtatie 8:n parannusten yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä on 

huomioitava, että maatalouden liikenneyhteydet toimivat hyvin. 

VT 8 yhteyteen toteutettavien ajoneuvoliikenteen siltojen ja alikulkujen 

suunnittelussa tulee huomioida maatalouskoneiden ja hälytysajoneuvojen 

käyttömahdollisuudet.  

VT 8:n ja Kosköntien välisen uuden kokoojatien suunnittelussa ja toteutuksessa 

tulee huomioida Talonpojantien rakennusten perustuksille mahdollisesti 

aiheutuvien riskien minimointi.  

Osayleiskaavan melualueille sijoittuva mitoitusperusteiden mukainen 

omakotitonttien rakennusoikeus voidaan toteuttaa, mikäli riittävä melusuojaus 

rakennetaan VT8:n parantamiseen liittyen tai muussa yhteydessä.  

Veikarsintien varteen varatun kevyen liikenteen väylän suunnittelun yhteydessä 

tulee huomioida elinkeinotoiminnalle tai olemassa oleville asuintonteille 

mahdollisesti aiheutuva haitta ja mahdollisen merkittävän haitan lieventämiseksi 

arvioida mahdollisuus käyttää korotettua jalkakäytävää.  

Asemakaavoituksen ja tiesuunnittelun yhteydessä tulee huomioida 

hälytysajoneuvojen liittymätarve VT 8:lle. 

10 KAAVAN VAIKUTUKSET 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään, että kaavan vaikutukset on selvitettävä 

kaavaa laadittaessa. Kaavan on perustuttava riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin 

(MRL 9§). Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:ssa määritellään tarkemmin, että 

kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon aikaisemmin tehdyt 

selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten 

on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen 

merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Asetuksessa mainitaan viisi kohtaa, 

joiden vaikutukset on selvitettävä. 

1) Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

2) Maa- ja kallioperään, ilmaan 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

4) Yhdyskuntarakenteeseen ja –talouteen sekä liikenteeseen 

5) Maisemaan ja rakennettuun ympäristöön 

 

Alla olevassa taulukossa arvioidaan asemakaavan vaikutuksia eri alueille. 

Tarkastelussa käytettiin seuraavaa arviointiluokitusta: 

0  ei vaikuta nykyiseen tilanteeseen  

+  parantuu hieman nykyiseen tilanteeseen verrattuna 

++  parantuu nykyiseen tilanteeseen verrattuna 

+++  parantuu huomattavasti nykyiseen tilanteeseen 

verrattuna 

-  huononee hieman nykyiseen tilanteeseen verrattuna 

--  huononee nykyiseen tilanteeseen verrattuna 

---  huononee huomattavasti nykyiseen tilanteeseen 

verrattuna 

( )  sulkeisiin merkitty merkintä riippuu toteuttamisesta 
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OSA-ALUE ARVIO PERUSTELUT 

 

Ihmisten 
elinympäristö 

++ Asumisviihtyvyys: 
 
Osayleiskaavassa osoitetaan asumiseen 
asemakaavoitettavia alueita olemassa olevien 
asemakaavoitettujen alueiden yhteyteen; Henriksnäsin ja 
Tranasbackenin viereen pohjoisessa sekä Mararnan viereen 
lännessä ja Kosköntien pohjoispuolelle. Alueilla 
asumisviihtyvyyteen vaikuttavat tekijät määritetään 
asemakaavoituksessa, kun otetaan kantaa alueen 
tarkempaan suunnitteluun kuten asuntotyyppeihin, 
sijaintiin ja viheralueiden luonteeseen jne. 
Asemakaavoituksen aluetarpeiden määrittämisessä 

väestönkasvutavoitteen saavuttamiseksi huomioidaan 
suhteellisen pieni aluetehokkuusluku (ea 0,05). Tämä 
tarkoittaa, että asemakaavoituksen yhteydessä on hyvät 
mahdollisuudet rakentaa erityyppisiä asuntoja sekä 
huomioida viheralueet ja luontoarvokohteet. 
 
Kylämainen asutus on mahdollinen pohjoisessa 
Koivulahdentien varressa, Skatanin ja Moippen 
kyläalueiden yhteydessä sekä valtatien eteläpuolella 
Veikkaalantien varressa sekä Särklaxissa ja Vikenissä. 
Keskustan asumisviihtyvyyttä lisätään osoittamalla uusia 
tieyhteyksiä Mararnasta valtatielle kohti etelää. 
 
Virkistysmahdollisuudet: 

Osayleiskaavassa on kiinnitetty erityistä huomiota 
yhtenäisten nykytilanteessa virkistyskäytössä olevien 
metsäalueiden säilyttämiseen. Kaava-alueen keskeisille 
osille Hemskogenin metsäalueelle osoitetaan MU-alue eli 
metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta. 
Alueelta löytyy useita kaava-alueen luontoarvoja, ja 
alueella on runsaasti ulkoilu- ja kuntoilumahdollisuuksia, 
esim. lenkkeilyyn ja hiihtoon. Alueelle on myös mahdollista 
rakentaa ulkoilureittejä sekä ulkoilua palvelevia 
rakennelmia ja rakennuksia. Kyrönjoen varteen osoitetaan 
ulkoilu- ja urheilulaitosten alue. Aluetta voidaan kehittää 
monipuoliseksi virkistysalueeksi, joka tukeutuu joen 
läheisyyteen (esim. melonta, veneily).  
 

   
Maa- ja kallioperä 
 
 

0 Asumiseen tarkoitettujen alueiden maaperä koostuu 
lähinnä sekamaalajista, joka soveltuu hyvin rakentamiseen. 
Savimaita on etenkin vanhemmilla yhtenäisillä peltomailla, 
jotka sijaitsevat pääasiassa rakentamisen ulkopuolella. VT 
8:n viereisillä uusilla keskustatoimintojen ja palveluiden 
alueilla maaperä koostuu lähinnä savimaasta. Alueet 
sijaitsevat kuitenkin liikenteen kannalta suotuisalla alueella, 
ja alueiden maankäyttö voi olla tehokkaampaa. Tästä 
syystä rakentaminen on kannattavaa huonommista 
rakentamisolosuhteista huolimatta. 
 
Alueella ei sijaitse sellaisia herkkiä kalliokohteita, joihin 
osayleiskaavan ratkaisut vaikuttaisivat kielteisesti. 
 
Kaava-alueen pohjoisosissa on voimassa oleva kiviaineksen 
ottolupa (Destia, voimassa 2021 saakka). Kiviaineksen otto 
luvan mukaisesti on mahdollista, kunnes lupa umpeutuu. 
Tämän jälkeen alue siistitään ja kehitetään ulkoilukäyttöön. 
 
Maarakennustyöt vaikuttavat aina alueen maaperään, kun 
maamassoja kaivetaan ja siirretään. 
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Pohja- ja pintavedet  0 Kaava-alueella ei sijaitse pohjavesialueita.  

 
Suunnitellun maankäytön myötä Koivulahden alueen 
hulevesivirtaamat tulevat kasvamaan, jolloin hulevesien 
hallinnan ja johtamisen suunnittelu on tarpeen. 
 
Yleisille viheralueille suositellaan varattavan tilaa huleveden 
alueelliselle hallinnalle sekä mahdolliselle tulvahallinnalle.   
    
Kaava-alueen hulevesien johtamiseksi ja alueen 
kuivattamiseksi, alueelle tulee rakentaa hulevesiviemäröinti 
tai avo-ojajärjestelmä. Katualueet suositellaan 
toteutettavan väljästi siten, että niille saadaan mahdutettua 
myös avo-ojat tai painanteet. Katupainanteissa vettä on 
mahdollista myös viivyttää ja imeyttää ja siten alentaa 
huleveden virtaamahuippuja. Katualueiden hulevedet 

puretaan yleisille viheralueille.   
 
Kaava-alueen maankäytön suunnittelussa tulee huomioida 
nykyisten ojien sijainti ja tilantarve. Maankäytön 
suunnittelussa tulee huomioida myös meritulvan 
riskialueet.   
 
Asemakaavoituksen yhteydessä on laadittava erillinen 
hulevesien hallintaa koskeva suunnitelma. 
 

   

Ilmasto 
 

0 Osayleiskaavan pyrkimyksenä on tukea alueen sisäisiä 
kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia. Alueella on hyvät 
kävely- ja pyöräily-yhteydet esim. koulun alueelle ja 
keskustaan. Alueella on myös bussipysäkkejä. Kasvava 
väestö tukee joukkoliikenteen kehittämistä ja ylläpitoa ja 
siten myös kestäviä kulkutapoja. 
 

   

Kasvi- ja eläinlajit, 
luonnon 
monimuotoisuus 
  

++ Osayleiskaavassa osoitetaan luontokohteet osa-
aluemerkinnöillä luo (1-3). Tämän lisäksi useita luo-
kohteita sisältävät alueet on osoitetaan pääasiassa 
yhtenäisinä metsäalueina (M- ja MU-alueet). Kaksi luo-
kohdetta sijaitsevat alueella, joka on osayleiskaavassa 
osoitettu A-alueeksi, jotka suunnitellaan 
asemakaavoitettaviksi. Osayleiskaavan kaavamerkintä ei 
ole ristiriidassa luo-kohteen säilyttämisen kanssa, koska 
kohde voidaan huomioida yksityiskohtaisemman 
kaavoituksen yhteydessä, jolloin alueet voidaan säilyttää 
luonnontilaisina viheralueina. Olemassa olevan 
urheilukentän välittömässä läheisyydessä on luo-1 -kohde 
(liito-orava), joka on osittain päällekkäinen lehtoalueen 
kanssa. Asemakaavoituksen yhteydessä on syytä 
huomioida, että viheryhteys pohjoiseen säilyy. Kyseisellä 
alueella asumisen ja palveluiden tiiviimpi rakenne 
mahdollistaa sen, että luotoarvoille voidaan osoittaa 
suurempia alueita asukkaiden lähivirkistykseen. 
 
Myös sellaiset luontoarvoja sisältävät alueet, joita ei 
osoiteta osayleiskaavassa, säilytetään pääosin M-alueilla. 
Yhtenäiset suuremmat M- ja MU-alueet varmistavat myös, 
että viheryhteydet kaava-alueen ulkopuolisille alueille 
säilyvät. 
 
Kaava ei vaaranna arvokkaiden luontotyyppien, eläinten ja 
kasvien kannalta tärkeiden luonnon ominaispiirteiden 
säilymistä. 

Osayleiskaavan yhteydessä käytössä on ollut ajankohtaista 
tietoa alueen luontoarvoista, mikä turvaa ja edistää niiden 
säilymistä. 
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Luonnonvarat 
 

0 Alueen toteuttaminen ei aiheuta tavanomaista 
rakentamista suurempia vaikutuksia luonnonvaroille. 

Uusien rakentamisalueiden sijoittamisessa on pyritty 
ensisijaisesti hyödyntämään metsäalueita ja säilyttämään 
peltoalueita maatalouden tarpeisiin. 

   

Alue- ja 
yhdyskuntarakenne 
 

++ Yhdyskuntarakenteessa asuinalueet ja palvelu- ja 
työpaikka-alueet on sijoitettu loogisesti ja olemassa olevaa 
yhdyskuntatekniikkaa, liikenneverkkoa ja 
yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Yleiskaavoitus 
tarkentaa maakuntakaavoituksen periaatteita 
alueidenkäytöstä ja mahdollistaa täydennysrakentamisen 
kunnan maapoliittisesti tärkeillä alueilla. 
 
Osayleiskaava ratkaisut tukevat Koivulahden kehittämistä 
Mustasaaren tärkeänä alakeskuksena. Koivulahden sijainti 
suhteessa Vaasan keskustaan ja tärkeän tien varrella 
(valtatie 8) tarkoittaa myös, että alueella on 
kehittämismahdollisuuksia niin asumisen kuin palveluiden 
suhteen. 

   

Yhdyskunta- ja 
energiatalous, 
tekninen huolto 
 

+++ Kaavan toteuttaminen aiheuttaa kustannuksia kunnalle 
katuverkon ja kunnallistekniikan rakentamisen myötä. 
Kaavaratkaisu tukeutuu olemassa olevaan 
yhdyskuntarakenteeseen ja energiahuoltoverkkoihin mutta 
edellyttää myös uuden kunnallistekniikan rakentamista. 
Kustannukset tarkentuvat, kun kunnallistekniikan 
suunnittelu etenee. 

Tuottoja kunnalle muodostuu tonttien luovutusten ja 
liittymismaksujen sekä kasvavien verotulojen myötä. 
Kaavan toteuttamisella ja sen mahdollistamalla toiminnalla 
on myös työllistävä vaikutus. Uudet asukkaat käyttävät 
myös kunnan palveluita ja tuovat siten tuloja ja luovat työtä 
kuntaan. Tulot ovat riippuvaisia alueiden vetovoimasta ja 
missä laajuudessa ne toteutetaan. 

Valtatien ja nykyisen keskustan ympäristöön rakennettavat 
palveluiden ja keskustatoimintojen alueet vahvistavat 
alueen merkitystä elinkeinotoiminnalle ja 
palveluntarjonnalle. 

   

Liikenne ja 

mahdollisuudet 
liikkua alueella 
 

++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
 
 

Saavutettavuus: 

 
Koivulahden saavutettavuus Vaasan suunnasta paranee. 
Taajaman länsipuolinen alue on hyvin saavutettavissa 
uuden eritasoliittymän myötä.  Taajaman nykyinen liittymä 
suljetaan ja kulku nykyiseen keskustaan ohjataan valtatien 
rinnakkaistien kautta. Tämä heikentää hieman keskustan 
saavutettavuutta. Valtatien rinnakkaistiet tukevat nykyistä 
ja mahdollistavat uutta maankäyttöä.   
 
Uusi katuverkko mahdollistaa Koivulahden taajaman 
kehittämisen lännen ja pohjoisen suuntiin. Uusi katuverkko 
mahdollistaa tarvittaessa liikenteen 
rauhoittamistoimenpiteitä nykyiselle katuverkolle. 
 
Valtatien 8: varteen sijoittuvat uudet keskustatoimintojen 
alue (C) ja palvelujen alueet (P) ovat hyvin saavutettavissa 
taajaman sisäiselle liikenteelle ja VT 8:lta tulevalle 
ohikulkuliikenteelle.  
 
Maatalouden liikenne 
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+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
+++ 

 
  

Maatalousliikenne kulkee valtatien puolelta toiselle 
alikulkujen ja uuden pääliittymän sillan kautta 
 
Nykytilanteessa alueen maatiloilla on runsaasti VT 8:n 
ylittävää ja sitä käyttävää liikennettä. VT 8 uudet ratkaisut 
estävät nykyisten yhteyksien käytön ja pidentävät 
ajomatkoja ja –aikoja. Kaavaan on otettu 
kaavamääräyksiä, joilla pyritään lieventämään 
maataloudelle aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia. Määräysten 
mukaan: 

• VT 8 parannusten tarkemman suunnittelun 
yhteydessä tulee huomioida maatalouden toimivat 
liikenneyhteydet. 

• VT 8 yhteyteen toteutettavien ajoneuvoliikenteen 
siltojen ja alikulkujen suunnittelussa tulee 
huomioida maatalouskoneiden ja 
hälytysajoneuvojen käyttömahdollisuudet..  

 
Julkinen liikenne: 

 
Valtatien uuteen pääliittymään voidaan sijoittaa linja-
autopysäkkipari ja liityntäpysäköintialue uuden 
keskustatoimintojen alueen kohdalle. Uusi asutus luo 
mahdollisuuden paremmille joukkoliikenne yhteyksillä 
asukasmäärän kasvaessa.  
 
Nykyinen keskusta-alue on heikommin joukkoliikenteen 
saavutettavissa valtatieltä 8. 
 
Liikenneturvallisuus ja liikenteen toimivuus: 
 
Eritaso on liikenneturvallisuudeltaan hyvä ratkaisu. 
Liikenteen toimivuus on liittymätyypissä hyvä. Kävelylle ja 
pyöräilylle on osoitettu eritasot valtatien alikuluilla. Tämä 
parantaa näiden liikkumismuotojen liikenneturvallisuutta.  
 
Uudet katuyhteydet siirtävät liikennettä pois asuinkatujen 
varsilta, mikä osaltaan parantaa liikenneturvallisuutta 
nykyverkolla ja parantaa liikenteen toimivuutta. 
 
Esitetty liikenneverkko mahdollistaa kaavassa esitetyn 
uuden maankäytön ilman, että alueella esiintyy ongelmia 
liikenteen toimivuudessa. 
 

   

Kaupunkikuva ja 
maisema sekä 
kulttuuriperintö ja 
rakennettu 

ympäristö 
 
 

++ Osayleiskaavan yhteydessä on säilytetty suurempia 
yhtenäisiä peltoalueita, jotka muodostavat tärkeän 
maisemallisen ominaispiirteen alueelle. Osayleiskaavassa 
on osoitettu Kyrönjokilaakson valtakunnallisesti arvokas 

maisema-alue (ma), valtakunnallisesti arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö Moippen kiviaidat (rky), kyläkuvan 
kannalta arvokkaat alueet (sk) sekä arkkitehtonisesti ja 
kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat rakennukset. 
Osayleiskaavan yhteydessä on myös tehty arkeologinen 
selitys, jonka tulokset on huomioitu kaavassa. 
 
Osayleiskaavassa on tarkistettu Vecklaxin sk-alueen 
rajausta yhden rakennuksen osalta 
(kulttuuriympäristöselvityksen kohde 100). Selvityksen 
mukaan kohteella ei ole erityistä arvoa kulttuuriympäristön 
kannalta ja se osoitetaan osayleiskaavassa T-res -
merkinnällä. 
 
Keskustassa kaupunkikuva muuttuu merkittävästi valtatien 
varrella, koska osayleiskaavassa osoitetaan 
keskustatoimintojen ja palveluiden alueita alueille, joilta on 
nykytilanteessa avoin näkymä peltoalueille. Tieverkon 
muutokset valtatien kohdalla tulevat joka tapauksessa 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 80 (82) 
   
18.1.2021   
   

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0   

Kotipaikka Helsinki 

 

muuttamaan maisemaa, ja tästä syystä on perusteltua 
ottaa alueet rakentamiskäyttöön ja kehittää 
elinkeinoelämän mahdollisuuksia alueella. 
 
Osayleiskaava osoitetaan purkukiellot MRL:n 42.2 § 
mukaisesti sellaisille kohteille, jotka on 
kulttuuriympäristöselvityksessä luokiteltu 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi. Luokkaan 2ab ja 3 
sisältyville rakennuksille sk-määräyksessä määritetään 
tarpeeksi korkea suojelutaso.  
 
Skatanin kyläalueen luonne huomioidaan osayleiskaavassa 
erillisellä AT-2 -merkinnällä. Alueen luonteen säilyttäminen 
parhaalla mahdollisella tavalla katsotaan olevan mahdollista 
ohjaamalla rakentamista ja muuta maankäyttöä 
asemakaavalla ja rakennustapaohjeiden avulla. Vuonna 
2017 laaditussa liikenneselvityksessä Skatantien varrelle 
suositellaan uutta kevyen liikenteen väylää. Tätä ei 
kuitenkaan ole osoitettu osayleiskaavassa, koska kevyen 

liikenteen väylän rakentaminen vaikuttaisi kielteisesti tien 
arvokkaaseen luonteeseen. Kevyen liikenteen väylä on sen 
sijaan osoitettu Skatanille suunnitellun uuden 
kokoojakadun varteen. 
 
Uusien asemakaava-alueiden ei katsota aiheuttavan 
kielteisiä vaikutuksia Koivulahden arvokkaalle 
rakennuskannallse. Sk-alueille myös osayleiskaavan 
määräykset asettavat vaatimuksia, joiden mukaan alueen 
kulttuuriympäristöarvot on otettava huomion 
uudisrakentamisessa. Kyläalueiden 
täydennysrakentaminen tukee myös elävää maaseutua, 
mikä on tärkeää useiden alueen maisemallisten arvojen ja 
piirteiden säilyttämiseksi. 
 
Kaavassa on osoitettu varaus Westenergy-Koivulahti 110 
kV –voimajohtolinjalle. Voimalinja vaikuttaa kielteisesti VT 
8:n eteläpuolisen avoimen peltomaiseman 
maisemakuvaan.  
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11 OSAYLEISKAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLISIIN 

ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN 

VALTAKUNNALLINEN TAVOITE HUOMIOITU KAAVASSA 

TOIMIVAT YHDYSKUNNAT JA KESTÄVÄ LIIKKUMINEN 

Edistetään koko maan monikeskuksista, 
verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden 
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. 
Luodaan edellytykset elinkeino- ja 
yritystoiminnan kehittämiselle sekä 
väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja 
monipuoliselle asuntotuotannolle. 

 

Koivulahti on osa Mustasaaren monikeskuksista 
aluerakennetta sekä koko Vaasan seutua. 
Kaava-alueelle on hyvät yhteydet. 
Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä on pyritty 
hyödyntämään taajaman sijaintia 
aluerakenteessa sekä säilyttämään sen 
maaseutumaisia ominaispiirteitä ja kehittämään 
maaseutuelinkeinoja. Yritys- ja 
elinkeinotoiminnan kehittämisen edellytykset on 
huomioitu hyvin sijoitettujen ja tarpeeksi 
suurten keskustatoimintojen ja palveluiden 
alueiden avulla. Osayleiskaavassa on varmistettu 
monipuolinen asuntotuotanto tarjoamalla 
erilaisia asumismahdollisuuksia. Osayleiskaavan 
mitoitus on kunnan väestönkasvutavoitteen 
mukainen.  

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja 
resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, 
joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan 
rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla 
vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

Osayleiskaavan ratkaisut tukeutuvat olemassa 
olevaan yhdyskuntarakenteeseen.  

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-
ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri 
väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, 
pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, 
liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

Osayleiskaavan ratkaisut edistävät 
monipuolisten palveluiden ja työpaikkojen 
mahdollisuuksia alueen asukkaille sekä 
ohikulkijoille. Alueiden kehittäminen olemassa 
olevan yhdyskuntarakenteen välittömässä 
läheisyydessä edistää kevyttä liikennettä, ja 
väestönkasvu tukee joukkoliikenteen ylläpitoa ja 
kehitystä.och befolkningsökningen stöder 
upprätthållandet samt utvecklingen av 
kollektivtrafiken. 
 

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja 
palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, 
että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja 
pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 

 

Uusia rakentamisen alueita on sijoitettu 
olemassa olevan rakenteen välittömään 
läheisyyteen. Osayleiskaavassa osoitetaan myös 
uusia kevyen liikenteen väyliä verkoston 
kehittämiseksi uusien rakentamisalueiden tueksi. 

TEHOKAS LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 

Edistetään valtakunnallisen 
liikennejärjestelmän toimivuutta ja 
taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti 

olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja 
verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri 
liikennemuotojen ja -palvelujen 
yhteiskäyttöön perustuville matka- ja 
kuljetusketjuille sekä tavara- ja 
henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle. 
 

Osayleiskaavassa hyödynnetään olemassa olevia 
liikenneyhteyksiä sekä osoitetaan uusia 
tieyhteyksiä, jotka tukevat liikenteen sujuvuutta 

alueella. 
 
Osayleiskaavan ratkaisujen perusteella 
edistetään kaukoliikenteen sujuvuutta valtatie 
8:lla. 
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TERVEELLINEN JA TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi 
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden 
ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta 
varmistetaan muutoin. 

Kaava-alueen tulva-alueet on huomioitu 
osayleiskaavan laatimisen yhteydessä, ja 
kyseisille alueille ei osoiteta rakentamista. 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta 
ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja 
terveyshaittoja. 

Osayleiskaavassa ei ole osoitettu uusia 
rakennuspaikkoja tai asuntoalueita valtatien 
varteen. Asumisen ja eläintenpidon 
yhteensovittaminen on huomioitu kaavassa. 
Kaava-alueella ei ole muuta ympäristölle tai 
terveydelle haitallista toimintaa. 
 

ELINVOIMAINEN LUONTO- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEKÄ LUONNONVARAT 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden 
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvojen turvaamisesta. 

Osayleiskaavassa huomioidaan 
kulttuuriympäristöarvot valtakunnallisella tasolla. 
Kaava-alueella ei ole erityisiä valtakunnallisesti 
merkittäviä luontoarvoja. 

 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten 
yhteyksien säilymistä. 

 

Suuret yhtenäiset metsäalueet on säilytetty 
kaavassa. Kaavassa osoitetaan myös alueita, 
joiden todetaan selvityksissä olevan arvokkaita 
luonnon monimuotoisuuden kannalta. 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien 
alueiden riittävyydestä sekä 
viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

 

Osayleiskaavassa osoitetaan yhtenäisiä 
virkistysalueita asukkaiden palautteen 
mukaisesti. Yhdessä metsä- ja peltoalueiden 
kanssa nämä alueet muodostavat kaava-alueelle 
myös viheralueverkoston. Alueet jatkuvat myös 
kaava-alueen ulkopuolelle.  
 

Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta 
merkittävien yhtenäisten viljely- ja 
metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -
elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden 
säilymisestä. 

Maa- ja metsätalouden kannalta merkittävät 
yhtenäiset viljely- ja metsäalueet säilytetään 
osayleiskaavassa.  

UUSIUTUMISKYKYINEN ENERGIAHUOLTO 

Voimajohtojen linjauksissa hyödynnetään 

ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

Olemassa olevat ja uudet voimajohdot on 

huomioitu osayleiskaavassa. 

 

12 OSAYLEISKAAVAN SUHDE MAAKUNTAKAAVOITUKSEEN 

Koivulahden osayleiskaava on Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 mukainen. Alla 

on nostettu esille isommat, strategiset merkinnät: 

• Taajamatoimintojen alue: Asumiseen ja palveluille kehitettävät alueet 

osoitetaan pääasiassa valtatien pohjoispuolelle. Asumisen alueet osoitetaan 

asemakaavoitettavina alueina Koivulahdentien varrella ja Skatanilla sijaitsevia 

kylämaisia alueita lukuun ottamatta. Kaavoitusratkaisuissa on pyritty 

edistämään yhtenäistä yhdyskuntarakennetta. 

• Alakeskus: Lähipalveluiden edellytykset säilytetään alueella väestönkasvun 

avulla sekä osoittamalla uusia monipuolisia palveluiden alueita kaava-alueelle.  

• Vaasan kaupunkikehitysvyöhyke: Osayleiskaavan ratkaisut perustuvat 

olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen sekä luonto- ja kulttuurialueisiin. 

Uusi asutus on sijoitettu siten, että se ei ole esteenä tulevalle yhtenäisen 

yhdyskuntarakenteen laajentamiselle. Yhdyskuntarakenne edistää ekologisesti 

kestäviä ratkaisuja ja biologista monimuotoisuutta sekä varmistaa 
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virkistysalueiden käyttömahdollisuudet. Uudet asunto- ja työpaikka-alueet on 

sijoitettu siten, että ne edistävät joukkoliikenteen kehittämistä.  

• Maakuntakaavassa valtatielle 8 osoitetaan punainen ympyrä, joka osoittaa 

uusia eritasoliittymiä tai parannettavia eritasoliittymiä sekä 

liikenneratkaisuja. Kaavaehdotus on merkinnän mukainen. Osayleiskaavan 

kautta huomioidaan maakuntakaavan toteuttamismahdollisuudet. 

• Alueellisesti merkittävä melontareitti: Osayleiskaavassa osoitetut VU-

alueet tukevat tämän merkinnän edellytyksiä. 

13 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 

Kaavamerkinnät ja -määräykset löytyvät kaavaselostuksen liitteestä. 

14 TOTEUTTAMINEN, AIKATAULU 

Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman laatimalla 

asemakaavoja sekä anomalla rakennuslupaa joidenkin rakennusoikeuksien osalta 

(MRL 44 §). Myös kunnan maapolitiikalla on tärkeä rooli tulevaisuuden Koivulahden 

kehittämisessä ja osayleiskaavan toteuttamisen mahdollistajana. 

15 TOTEUTUKSEN SEURANTA 

Mustasaaren kunta valvoo rakennuslupien kautta alueen rakennusten ja 

ympäristörakentamisen sopeutumista alueen yleisilmeeseen ja ympäröivään 

maisemaan. 
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