
 1  

 
 

SAMHÄLLS- 
STRUKTURPLAN 

FÖR VASAREGIONEN 
2030 

VAASANSEUDUN 
ALUERAKENNE 
SUUNNITELMA 

 
LÄHTÖTIEDOT 

GRUNDUPPGIFTER 
 
 
 
  

 
VAASA – VASA 

 KORSHOLM – MUSTASAARI 
MAXMO – MAKSAMAA 

ORAVAIS – ORAVAINEN 
VÖRÅ – VÖYRI 

VÄHÄKYRÖ – LILLKYRO 
ISOKYRÖ – STORKYRO 

LAIHIA – LAIHELA 
JURVA – JURVA 

MALAX – MAALAHTI 
KORSNÄS 

 
POHJANMAAN LIITTO – ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 

 

 
 

1999-2000 
 



 2  

 SISÄLTÖ 
 
 

1 ALUERAKENTEEN NYKYTILAN KUVAUS ...................................................................3 

1.1 Luonnonympäristö ..........................................................................................................3 
1.1.1 Maisemarakenne  ja ympäristö.............................................................................3 
1.1.2 Kulttuurimaisemat ................................................................................................3 
1.1.3 Luonnon monimuotoisuus ja suojelualueet..........................................................4 
1.1.4 Vesistöt, maaperä ja ilmasto.................................................................................4 

1.2 Asutusrakenne .................................................................................................................6 
1.3 Liikenneverkko ja yhdyskuntatekniikka .........................................................................6 
1.4 Elinkeinorakenne .............................................................................................................6 
1.5 Virkistys- ja vapaa-aika...................................................................................................7 
1.6 Sosiaalinen ja kulttuurinen toimintaympäristö................................................................7 
1.7 Taloudellinen toimintaympäristö ....................................................................................9 

2 KUNTIEN NYKYTILANTEEN KUVAUS........................................................................10 

2.1 Maisemarakenne ja ympäristö.......................................................................................10 
2.2 Asutusrakenne ...............................................................................................................10 
2.3 Liikenneverkko ja yhdyskuntatekniikka .......................................................................10 
2.4 Elinkeinorakenne ...........................................................................................................10 
2.5 Virkistys ja vapaa-aika..................................................................................................10 
2.6 Lähdeluettelo .................................................................................................................10 
2.7 Liitekartat ......................................................................................................................10 

2.7.1 Luonnonympäristö .............................................................................................10 
2.7.2 Rakennettu ympäristö.........................................................................................10 

 



 3  

Kartta: Rakennettu ympäristö 
 

1  ALUERAKENTEEN NYKYTILAN KUVAUS 

1.1  Luonnonympäristö 
1.1.1  Maisemarakenne  ja ympäristö  

Maisema koostuu vedenjakajien rajaamista jokilaaksoista ja Merenkurkun saaristosta. 
Jokilaaksot suuntautuvat jääkauden uurtamina kaakosta luoteeseen. Alue kuuluu Poh-
janmaan maisemamaakuntaan joka jakautuu kahteen osaan: rannikon suuntaisesti 
laajojen jokilaaksojen tasankojen hallitsemaan lakeusvyöhykkeeseen, joka on viljely-
kulttuurin ydinvyöhykettä ja sen edustalla olevaan rannikkovyöhykkeeseen, johon 
kuuluu myös saaristo. Pienipiirteinen, maisematilojen selännettä ja lakeutta välittävä 
vaihettumisvyöhyke on Jurvan kaakkoislaidalla. 
Pohjanmaalle ovat  ominaista jokilaaksoihin keskittyneet tasaiset ja viljavat savikko-
alueet, josta nouseville kummuille ja törmille asutus on ensin hakeutunut ja asettunut. 
Joet ovat tulvaherkkiä ja järviä on vähän. Loiviin pinnanmuotoihin yhdistyneenä no-
pea maankohoaminen on tuottanut poikkeuksellisen laajan, rikkonaisen, matalan ja 
karikkoisen saariston, missä on enemmän saaria ja rantaviivaa kuin missään muualla 
Pohjanlahden rannalla. Vaasan saaristossa meren syvyys on pääosin alle 10 metriä. 

 
1.1.2  Kulttuurimaisemat 

Kulttuurimaisemalle luonteenomainen piirre, nauhamainen jokivarsi- ja jokisuisto-
asutus on jatkunut keskiajalta nykypäivään asti. Asutusrakenne on muotoutunut mai-
seman ja käytännön toimintojen mukaan. Pellot raivattiin kulkuväylinä olleiden jokien 
varteen, rakennetun jokitöyrään takana oleville savitasangoille. Myöhemmin uudet 
kylät syntyivät teiden varsiin. Uusijako aiheutti perinteisen tiiviin kylärakenteen ha-
jaantumista jo 50-luvulla mutta lopullinen maaseutuasutuksen murros tapahtui 1960-
70 -luvuilla kun teollinen rakentaminen sai alkunsa. Pohjanmaalla on suomalaisittain 
keskimääräistä enemmän vanhaa, joskin edelleen uhanalaista rakennuskantaa ja ar-
vokkaaksi luokiteltuja kyläkokonaisuuksia. 
Maaseudun kulttuurimaiseman arvo perustuu hyvin hoidettuun viljelymaisemaan, pe-
rinteiseen rakennuskantaan ja monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon. Mai-
seman säilymisen kannalta viljelyn jatkuminen on oleellista. Edustavimmilla alueilla 
on näkyvissä kulttuurivaikutteisia luonto- ja perinneluontotyyppejä ja vanhaa 
rakennuskantaa osoittamassa maiseman historiallista kerrostuneisuutta. Maaseudun 
kulttuurimaisemassa näkyy ihmisen ja luonnon vuorovaikutus, jonka tuloksena on 
syntynyt maisemallisesti esteettisiä arvoja. (Lähde: Ympäristön tila Länsi-Suomessa). 
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Kartta: Vesiolosuhteet 
 

1.1.3 Luonnon monimuotoisuus ja suojelualueet 
Suojelualueet sijoittuvat pääosin rannikolle ja saaristoon joka on valtakunnallisesti ja 
koko Euroopankin mittakaavassa merkittävää ja erityistä luonnonaluetta eli maanko-
hoamisrannikkoa. Merenkurkun rannikko ja saaristo vaatii erityistä huolenpitoa, 
koska kyseessä on nuori, jatkuvasti muuttuva maisema, joka on pienimuotoinen ja 
haavoittuva. Lintu-, eläin ja kasvimaailman elinehdot muuttuvat jatkuvasti maanko-
hoamisen myötä, mikä pitää yllä jatkuvaa kehitystä. Kasvivyöhykkeiden välille muo-
toutuu määrittämätön välivaihe, mikä merkitsee  suurta lajirikkautta koska koko ajan 
muodostuu uusia alueita myös herkille lajeille.  Lähes kaikki rannikon ulkosaaret 
ovatkin luonnonsuojelualuetta tai kuuluvat Natura-2000 alueisiin.  Maatuvat ruovik-
koiset jokisuut ja merenlahdet ovat merkittäviä lintuvesiä. Merenkurkun linnusto on 
rikasmuotoinen. Matalat lahdet ja jokien suuosat, fladat ja glo-järvet ovat erityisen 
tärkeitä alueita linnuille, kaloille, sammakkoeläimille,  ja hyönteisille. Kalojen elin-
oloihin maankohoaminen vaikuttaa enemmän kuin lintuihin.  

 
Toinen alueelle luonteenomainen piirre on jokilaaksot ja suistot, joiden viljavat ve-
sijättö ja tulvamaat  ihminen on ottanut välittömästi viljelykäyttöön. Alueen joista suu-
rin on Kyrönjoki. Pienempiä jokilaaksoja ovat Laihianjoki, Maalahdenjoki,  Vöyrin-
joki ja Kimojoki.  
Selänteiden päävedenjakajat ovat tärkeitä ekologisen tasapainon ylläpitäjiä. Selän-
teiden maaperä, metsät ja suot toimivat vedenkierron suodattimina ja tasapainoittajina. 
Tämän alueen maisemavauriot vaikuttavat koko jokilaakson elämään, joten laajoja 
muutoksia tulee välttää. Myös pienemmät ja matalammat vedenjakajat rannikolla ja 
jokien sivuhaarojen välissä ovat paikallisesti tärkeitä. Erityisesti tulee huomioida ran-
nikolla vasta nousemassa olevien uusien vesistöjen vedenjakajaseudut. Entinen Ky-
rönjoen purkauspaikka Laihia-Vähänkyrön välillä on myös vedenjakaja ja mataluu-
tensa takia jää helposti huomiotta. Kumpareinen ja kivinen maasto tarjoaa kasvillisuu-
delle erityisiä kasvupaikkoja, mihin on syntynyt mm. lehtometsiä ja saariston sukkes-
siometsät.  
Alueella on noin 36 nisäkäslajia, joista rannassa elävät saukko, minkki, piisami ja 
hylje ovat riippuvaisia rantavedestä. Rannikolla  esiintyy eteläboreaalisen vyöhykkeen 
eläinlajeja kuten mustarastas ja metsäkauris. Itä ja keskiosan lajit ovat keski-boreaali-
sia kuten hirvi, riekko ja liito-orava. Sisämaassa on muutamia pieniä suojeltuja järvi- 
ja suoalueita. (Lähde: Ympäristön tila Länsi-Suomessa ja mais.arkkit. J Panu). 

 
 
Kartta:  Maaperä  
 
1.1.4  Vesistöt, maaperä ja ilmasto  

Maan kohoamisesta johtuen alueen vesistöjen rantavyöhykkeet ovat jatkuvan muu-
toksen alaisina ja siksi melko kestäviä. Jokien suistot maatuvat nopeammin maanko-
hoamisen ja veden kuljettaman liettymisen takia. Jokivesien laatu on korkeintaan 
välttävä ja Laihianjoen latvalla sekä Kyrönjoen suulla jopa huono. Pääsyynä huonoon 
tilaan on veden rehevyys ja suuri ravinnepitoisuus, runsas humuspitoisuus ja ajoittai-
set happamuusongelmat. Kyrönjoen valuma-alueella asuu yli 100 000 ihmistä ja vir-
kistyskäytön lisäksi se on myös raakavesilähde. Meren lahdet ovat vedenlaadultaan 
tyydyttäviä ja avomerellä laatu on hyvä. 
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Rannikon maaperä on hapanta, alunapitoista maata 60 m korkeustasoon asti. Happa-
muus vapautuu peltojen ja metsien kuivatuksessa ja ojituksessa heikentäen vedenlaa-
tua.   
Rannikkoalueella Maksamaalta Kokkolan seudulle saakka esiintyy huuhtoutunutta 
pintamoreenia, hietamoreenia, jonka paksuus on yleensä 1-2 m mutta valleissa jopa 6 
metriä. Tällä alueella esiintyy myös drumliineja eli kumpumoreenia. Vaasan seudun 
kumpumpreenille ovat tyypillisiä suuret pintalohkareet. Jäätikön kulkusuuntaa vastaan 
olevia De Geer ja Rogen moreenia esiintyy Mustasaaren ja Oravaisten saaristossa ja 
Laihian-Jurvan rajalla. Maavallien korkeus on 2-4 metriä. 
Jurvan ja Mustasaaren kunta sekä Maalahden eteläosan maaperä on mäkisavimoree-
nia. Muodostumalle on tyypillistä, että kummut ovat ympäristöstä selvästi erottuvia 
laakeita kohomuotoja joiden päällä on 1-3 m paksuinen moreenipeite. Kumpujen 
laella moreenipeite on ohut tai puuttuu kokonaan. Muodostumien päällä on usein orsi-
vettä, lampia ja soita johtuen maaperän tiiviydestä. Pohjavesi on näillä alueilla yleensä 
syvällä. Maaperä suojaa hyvin pohjavettä ilmansaasteita vastaan.  
Suunnittelualueen keskeiset osat ovat maaperältään pohjamoreenia, joka on tiivistä ja 
saviaineksesta johtuen harmaata. Maalahdenjoen, Laihianjoen, Kyrönjoen ja Vöyrin-
joen jokilaaksojen maaperä on hapanta Litorina-savikkoa eli lejeerinkiä. Nämä alueet 
ovat voimakkaimpia maatalousalueita. Harjumuodostumia on Vaasassa, Jurvassa, 
Isossakyrössä ja Vöyrillä. 
Erikoisia maaperän muotoja ovat Björköbyn reunamoreenivallit ja Söderfjärdenin 
meteoriittikraatteri, joka on savimaan täyttämä avoin viljelylakeus. 

 
Vaasanseudun rannikolla on aurinkoinen meri-ilmasto. Rikkidioksidin osalta ilma-
laatu on hyvä kaikkialla  mutta typenoksidien pitoisuudet ovat ajoittain korkeat kau-
punkien liikenneväylien varrella. Keväisin huhti-toukokuussa kaupunkien keskus-
toissa pöly- ja hiukkaspitoisuudet ylittävät säännöllisesti ohjearvot.  Hiukkaset ovat 
peräisin liikenteen, energiatuotannon ja teollisuuden hiukkaspäästöistä sekä luonnosta 
peräisin olevista hiukkasista. Hiukkaset saattavat sisältää myös raskasmetalleja ja 
PAH-yhdisteitä. Tutkimukset ovat osoittaneet että hiukkasmaiset saasteet ovat uskot-
tua haitallisempia lisäten sairastavuutta ja jopa kuolleisuutta. 
Maataloudessa karjan ja turkiseläinten lannasta sekä väkilannoitteista tulee huomat-
tava typpikuormitus ilmakehään, mikä aiheuttaa välillisesti happamoitumista. Vaasan-
seudun ammoniakkipäästöt ovat neljäsosa koko Suomen päästöistä.  (Lähde: Ympä-
ristön tila Länsi-Suomessa). 

 
 



 6  

Kartta: Asutusrakenne 
  
1.2 Asutusrakenne 

Seudulla on runsaasti muinaislöytöjä rauta- ja pronssikaudelta. Maalahdella on selvi-
tetty jatkuvan asutuksen kestäneen pronssikaudelta tähän päivään. Nykymuotoinen 
kiinteä maanviljely ja asutus on muodostunut ilmeisesti 1200-luvulta lähtien viljaviin 
jokilaaksoihin ja –suistoihin muodostaen vähitellen tiivistyvää, nauhamaista asutusta. 
Rannikolle ja saaristoon on syntynyt tiiviitä kyläryppäitä kalastuselinkeinon myötä. 
Korsnäsin ja Jurvan alueella asutus on sijoittunut mäkisavikummuille. Vaasan kau-
punki, alueen  ainoa kaupunki, jonka keskus on hahmoltaan perinteinen ruutukaava-
kaupunki, jota leveät puistokadut jäsentävät. 1960-luvulta lähtien asutus on autoistu-
misen ja elinkeinorakenteen muutoksen myötä keskittynyt kaupunkiin ja osittain ha-
jaantunut sen lähiympäristön maaseututaajamiin. Seudun asutuksen taajamoitumisaste 
on yli 70 %.  
 
 

Kartta: Kunnallistekniikka 
 

 
1.3  Liikenneverkko ja yhdyskuntatekniikka 
 

Liikenneverkosto on tehokkaasti koko alueen kattava ja monipuolinen. Päätieverkosto 
on laadultaan samaa tasoa kuin muuallakin Suomessa. Päätiet ovat rannikon suuntai-
nen valtatie 8, siitä Tuovilassa erkanevat valtatiet 3 ja 16 , jotka johtavat Jyväskylään 
(vt.16) ja Tampereelle (vt3). Valtatie 16:sta  Ylistarosta haarautuu Seinäjoen suuntaan 
kantatie 164. Uusi moottoritie Vaasasta Tampereen suuntaan on rakennettu puoliväliin 
Tuovilaan. Seudun sisäistä liikennettä palvelevat vanhat, jokilaaksojen ja rannikon 
suuntaiset tiet. 
Rautatie on yksiraiteinen Vaasan ja Seinäjoen välinen rata. Väliasemia on Laihialla, 
Tervajoella, Isossakyrössä ja Ylistarossa. Raide jatkuu Vaasan keskustasta Vaski-
luodon satamaan saakka. Satamasta on laivayhteys Ruotsin puolelle Uumajaan. Vero-
vapaan myynnin loputtua matkustajalaivaliikenne on uhattuna. Seudun kansainvälinen 
lentokenttä on Vaasassa. Lentoasema on Suomen kolmanneksi vilkkain ulkomaanlii-
kenteen asema. 
 

 
1.4  Elinkeinorakenne 
 

Työpaikat ja elinkeinojen tuottavuus on keskittynyt voimakkaasti Vaasan kaupunkiin. 
Parhaiten työpaikkoja suhteessa asutuksen määrään on rannikon ruotsinkielisissä kun-
nissa Korsnäsissä, Vöyrillä, Oravaisissa ja Maksamaalla. Myös Jurvan työpaikkaoma-
varaisuus on hyvä. Isokyrö sijaitsee Vaasan ja Seinäjoen puolivälissä. Isostakyröstä 
pendelöidään sekä Vaasaan että Seinäjoelle. Tilastojen mukaan näyttää siltä, että hy-
vien ja nopeiden liikenneyhteyksien varrella sijaitsevien kuntien vetovoima asuin-
kuntana vahvistaa väestöpohjan kehitystä, jolloin ei ole tarvinnut panostaa voimak-
kaasti omiin tuotannollisiin työpaikkoihin. Maatalouden työpaikkojen vähentyessä, 
työvoimaa on siirtynyt kaupunkeihin. Tietyissä kunnissa on hyvä työpaikkaomavarai-
suusaste perinteisessä maatalouselinkeinoissa, turkistarhauksessa ja kasvihuonevilje-
lyssä. Alueen teollisuus on voimakkaasti kansainvälisesti suuntautunut. Ominaista 
seudulle on pienet alihankintayritykset. 
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1.5  Virkistys- ja vapaa-aika 
 

Matkailu- ja kulttuuripalvelut  keskittyvät Vaasaan ja Mustasaareen, johtuen alueen 
runsaasta kulttuuriperinteestä ja palvelujen suuremmasta määrästä. Suojelu- ja virkis-
tysalueet keskittyvät rannikolle ja saaristoon. Jokilaaksojen kulttuurimaisemat ovat si-
sämaan pääasiallinen vetovoimatekijä, jota täydentävät historialliset matkailunähtä-
vyydet. Urheiluun ja harrastuksiin liittyviä seudullisesti merkittäviä virkistys- ja suo-
rituspaikkoja on Vaasan ja Mustasaaren lisäksi Jurvassa ja Vöyrillä.  
Vapaa-ajan virkistystoiminnat keskittyvät rannikolle ja saaristoon. Rannikon ja Vaa-
san edustan saarten rannoilla on runsaasti loma-asuntoja, yhteensä 11 300. Niistä noin 
800 on sisämaan kunnissa. Saaristossa kaksi luonto-asemaa ja muutamia matkailua 
palvelevia lomakyliä. 
Pohjalaisten aktiivisuutta ja omatoimisuutta kuvastavat lähes joka kylässä olevat 
nuorisoseurantalot ja tanssilavat sekä varsinkin Maksamaan-Oravaisten saaristossa eri 
uskontokuntien rukoushuoneet. 

 
 
1.6  Sosiaalinen ja kulttuurinen toimintaympäristö 
 

Vaasanseudun voimakkain kulttuurinen erityispiirre on kaksikielisyys. Suomenkieliset 
muodostavat Vaasanseudulla lievän vähemmistön eli 47.2 %  Pohjanmaan  väestöstä. 
Väestösuhteet ovat olleet perusteena seutukuntajaon uusimisessa 90-luvun 
puolivälissä, jolloin kaksikieliselle rannikolle perustettiin oma Pohjanmaan liitto. Näin 
Suomessa vähemmistönä olevat ruotsinkieliset voivat olla varteenotettavassa 
asemassa seudun asioita käsiteltäessä. Ruotsinkieliset kokevat helposti olevansa 
valtakulttuurin puristuksessa ja pitkällä tähtäyksellä uhka sulautua valtaväestöön on 
suuri. Ruotsin läheisyys ja merenkurkun laivaliikenne on merkittävä tekijä paikallisen 
ruotsinkielisen kulttuurin elinvoimalle ja säilymiselle.  
 
Kaikki rannikolle sijoittuvat kunnat ovat voimakkaasti ruotsinkielisiä Vaasan kaupun-
kia lukuunottamatta, joka on viime vuosikymmeninä voimakkaasti suomalaistunut ja 
jonka asukkaista on vain neljännes ruotsinkielisiä. 
Rannikon ruotsinkielisten kuntien, Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Maksamaa, Vöyri 
ja Oravainen ja lakeuden suomenkielisten kuntien, Jurva, Laihia, Isokyrö ja Vähäkyrö, 
välillä on havaittavissa selviä tilastollisia eroja, joita voitaneen pitää myös kulttuuri-
sina eroina. Ruotsinkielisissä kunnissa Mustasaarta lukuunottamatta on voimakkaan 
maatalouden ja pienyrittäjyyden ansiosta korkea työpaikkaomavaraisuus. Asukkaat 
ovat kekseliäästi sopeutuneet alueen luonnonlähtökohtien rajoituksiin maataloudessa 
kehittäen uusia elinkeinohaaroja kuten turkiseläintarhaus ja kasvihuoneviljely. Kyky 
nopeasti omaksua uusia näkökulmia näkyy mm. ruotsinkielisten  suurena enemmis-
tönä luomuviljelyssä.  
Yrittäjiä on suurempi osuus ruotsinkielisestä väestöstä kuin suomenkielisellä Pohjan-
maalla, vaikka sielläkin yritteliäisyys on suurimpia Suomessa. Ehkä syy kuuluisaan 
pohjalaiseen yrittäjyyteen ja peräänantamattomuuteen piileekin kulttuurisessa kilpai-
lussa ruotsinkielisten kanssa, jotka näennäisestä määrällisestä heikkoudestaan riippu-
matta menestyvät hyvin. Ruotsinkielisten osalla itsenäisyys, yritteliäisyys ja kotiseu-
dulla pysyminen turvaavat paremmin vähemmistöyhteisöjen ja -kulttuurin säilymisen 
kuin muuttaminen suuriin suomenkielisiin kaupunkeihin, jossa yksittäiset perheet hä-
viävät enemmistön massaan. Vähemmistöön kuuluva joutuu ponnistelemaan enem-
män ominaislaatunsa säilyttämiseksi, mikä johtaa kulttuurien raja-alueilla runsaam-
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man luovuuden ilmenemiseen, mikä taas voi olla seurausta eri toimintatapojen ristirii-
doista ja vuoropuhelusta.  
Alueella on muita kansallisuuksia 1,7 %, joista suurin osa sijoittuu rannikon kaupun-
keihin. Oravaisissa 3%  osuus on pakolaisten  vastaanottokeskuksen ansiosta suoma-
laisittain suurehko. Kulttuurinen erilaisuus ja monipuolisuus tulisi nähdä mahdolli-
suutena, ei uhkana. 
 
Alueen asukkaiden ikärakenne muuttuu vähitellen ikääntyneeksi suurten ikäluokkien 
vanhenemisen myötä. Suurin syntyvyys on Vaasassa, Vähässäkyrössä ja Isossaky-
rössä, pienin Oravaisissa, Maksamaalla, Korsnäsissä  ja Vöyrissä. Vanhusväestön eli 
yli 65 vuotiaiden osuus on suurin Korsnäsissä 25 %, Vöyrissä, Maalahdella, Oravai-
sissa ja Maksamaalla kaikissa yli 20 %. Perheiden keskikoko on suurin, 3-3,1 maa-
seutukunnissa ja pienin Vaasassa 2,8. 
Väestön koulutusrakenne loppututkinnon suorittaneiden osalta on 3 % pienempi Suo-
messa keskimäärin eli 53,2 %. Korkeimmin koulutettu väki asuu Vaasassa, Mustasaa-
ressa ja Vöyrillä, vähiten koulutettu Maksamaalla ja Korsnäsissä. 
Pohjalaisten aktiivisuutta ja omatoimisuutta kuvastavat lähes joka kylässä olevat nuo-
risoseurojen talot, tanssilavat ja varsinkin saaristossa rukoushuoneet. Niiden käyttö 
kuitenkin on vähentynyt väestön ikääntyessä. 
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1.7 Taloudellinen toimintaympäristö 
 

Vaasanseudun työllisyystilanne on hyvä muuhun Suomeen verrattuna johtuen voi-
makkaasta yrittäjyydestä. Alkutuotannossa työskenteli vuonna –96 Pohjanmaalla lähes 
11 % työvoimasta kun osuus koko Suomessa on vain 6,4 %. Jalostuksessa työskenteli 
lähes kolmannes kun koko maassa osuus on noin neljännes työvoimasta. Palvelujen 
osuus on keskimäärin 56 % kun se koko maassa n 64 %. Viennin osuus bruttoarvosta 
oli noin puolet kun koko maan keskiarvo on 42 %. Maakunnan bruttokansantuote asu-
kasta kohti vuonna 1996 oli  99,3 mikä on viidenneksi paras arvo. 
Pohjanmaan työttömyysaste vuonna -98 oli 11,5  joka on pienempi kuin koko maan 
keskiarvo 14,7. Kuntien veroprosentti vaihtelee Vaasan ja Laihian 18: sta Maalahden 
19.75:iin joka on korkein Suomessa. Maalahden palveluihin on satsattu lamankin ai-
kana, mikä näkyy veroprosentissa. Suurituloisimmat asuvat Vaasassa, Mustasaaressa 
ja Vöyrillä, velkaisimmat Vähässäkyrössä ja Maalahdella. Suurimmat asunnot ovat 
Mustasaaressa ja Korsnäsissä, pienimmät Vaasassa. Eniten tyhjiä asuntoja on Oravai-
sissa 14,4, Vöyrissä 13,7 ja Vaasassa 12,8% ja vähiten kaupungin ympäristössä Mus-
tasaaressa Maalahdella ja Vähässäkyrössä. (Lähde: Tilastokatsaus Pohjanmaan maa-
kunta 1999). 
 
 

Kartta: Palvelut ja elinkeinot nykytilanne 
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2  KUNTIEN NYKYTILANTEEN KUVAUS 

2.1 Maisemarakenne ja ympäristö 
Kunnan alueen maiseman yleispiirteitä on kuvailtu hyvin yleispiirteisellä tasolla. 
Ympäristön erikoisuudet ja ominaispiirteet suhteessa alueen muihin kuntiin on pyritty 
tuomaan esille. 
 

2.2 Asutusrakenne 
Kunnan asutusrakenne on kuvailtu yleispiirteisesti. Erikoiset kohteet on nostettu esiin 
nimellä. 
 

2.3 Liikenneverkko ja yhdyskuntatekniikka 
Liikenneverkon pääyhteydet on kuvailtu lyhyesti. Kaikki kunnassa olevat 
liikennemuodot : maantiet, rautatie, lentokenttä, satamat, on kuvailtu lyhyesti. 
Yhdyskuntatekniikasta on kuvailtu vesi- ja jätevesihuoltoa sekä jätteiden käsittelyä ja 
energian tuotantoa. 
 

2.4 Elinkeinorakenne 
Kunnan elinkeinoja ja työpaikkajakauma on esitetty sanallisesti ja taulukoin. 
Kunnassa oleva erikoisosaaminen tai erikoissuuntautuneisuus on nostettu esiin. 
 

2.5 Virkistys ja vapaa-aika 
Kunnan virkistysmahdollisuuksia kuvataan luonnonolosuhteista lähtien. Lisäksi 
tarkastellaan yleispiirteisesti olevaa kulttuuri-, matkailu-, ja viihdetarjontaa. 
 

2.6 Lähdeluettelo 
Kuntien tiedot on kerätty kuntakierroksella syksyllä –99. Tietoja ovat antaneet kuntien 
virkamiehet, erityisesti kunnaninsinöörit ja rakennustarkastajat sekä kunnanjohtajat. 
Lisäksi tietoja on täydennetty saaduista esitteistä ja julkaisuista sekä Pohjanmaan 
liitosta saaduilla tiedoilla. Maisemaan liittyvissä asioissa on pyydetty kommentteja 
maisema-arkkitehti Jorma Panulta. 
 

2.7 Liitekartat 
Liitekartat perustuvat konsultin lähtötiedoista keräämään aineistoon. Karttojen 
merkintöjen selitykset ovat raportin lopussa. 
 

2.7.1  Luonnonympäristö 
2.7.2  Rakennettu ympäristö  
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KEHITYSENNUSTEISIIN LIITTYVÄT LÄHTÖTIEDOT 
 
TYÖPAIKAT 
 
Alkutuotannon työpaikat: maatalous, metsätalous, kalastus, turkistarhaus - energiatuotanto 
 
Teollisuustyöpaikat: suuryritykset, pk-yritykset, mikroyritykset 
 
Palvelutyöpaikat: 
-    valtiolliset palvelut: koulutus, kuntoutus, työnvälitys, verotus, poliisi- ja oikeuslaitos… 
kunnalliset palvelut: yhdyskuntatekniikka, koulutus, kirjastot, terveydenhoito, vanhusten hoito, lasten hoito, 
sosiaalihuolto … 
yksityiset hoito- ja hoivapalvelut 
vähittäiskaupan palvelut: lähikaupat, kioskit ... 
erityiskaupan palvelut: vaate, auto, kone, huonekalu, apteekki, … marketit, ostoskeskukset … 
muut palvelut:  
-  rahoitus, suunnittelu, oikeusturva …  
kampaamot, kuntosalit, hoidot … 
ravintolat, kahvilat, kioskit … 
matkailupalvelut: majoituspalvelut, turistinähtävyydet, rakennettu ympäristö, luonto, reitit, ohjelmapalvelut 
kulttuuripalvelut: teatterit, konsertit, museot, näyttelyt, tapahtumat … 
urheilu- ja virkistyspalvelut: ulkoilureitit, pelikentät, erilaiset urheiluhallit, veneilyreitit ja –satamat, uimahallit ja 
kylpylät … 
 
 
 
 
  
Pohjanmaan Liitto – Österbottens förbund 
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