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Tässä maisemallisessa tarkastelussa tarkastellaan Vaasan Läänin Puhelimen, nyk. Virian, v. 1982 

rakennuttaman teräsbetonisen linkkitornin maisemallista merkitystä kuvaparein, joista linkkitorni on 

kuvankäsittelyllä poistettu. 

 

  
 

 
Viistokuva Onkilahdesta 

Viistokuva havainnollistaa linkkitornin sijaintia sekä keskusta-alueen suljetun maiseman reunalla että 

Onkilahden avoimen maiseman reunalla. Sijainnista johtuen linkkitornin näkyvyys ja asema maisemassa on 

suuntautunut avoimien näkymien suuntaan Onkilahdelle ja Kaupunginselälle. 

 



  

 

Hietasaaren sillalta 

Näkymä on Vaasalle tunnusomainen ja leimallinen, ja siinä näkyy rantapuistovyöhyke merkittävine 

rakennuksineen meri- ja venesatamanäkymän taustalla. Linkkitorni asettuu osaksi maisemaa, josta 

erottuvat torniaiheina myös Vaasan Sähkön maisemapylväät ja varavoimalaitoksen vanha tiilipiippu. Kun 

katsellaan näkymää, josta linkkitorni on poistettu, eroa on vaikea huomata, ellei sitä vertaa toiseen kuvaan. 

Maisema on tasapainoinen ilman linkkitornia. 



 

 

Onkilahden rannalta 

Onkilahden puistosta avautuva näkymä on avoin ja linkkitorni on siinä hyvin näkyvä elementti. Tästäkin 

suunnasta tarkasteltaessa linkkitorni asettuu osaksi torniaiheiden maisemaa; nyt mukana ovat lisäksi 

Wärtsilän alueen piiput ja tornit. Kun linkkitorni poistetaan kuvasta, jäljelle jäävät torniaiheet liittyvät 

selkeästi teollisuusalueisiin, ja ydinkeskustan alueelta torniaihe jää pois.  



  
Sepänkyläntieltä Sampo-kampuksen edestä 

Kauempaa tarkasteltaessa linkkitorni asettuu näkymän päätteeksi esimerkiksi Sepänkyläntiellä paikoittain. 

Etäisyydestä johtuen sen maisemallinen merkitys on kuitenkin pieni. Linkkitornin poistumista ei juuri 

huomaa. 

  
Maasillalta 



  
Laivakadulta 

Vöyrinkaupungilla linkkitorni jää useimmissa paikoissa rakennusten taakse, mutta esimerkiksi Laivakadun 

korkeimmalta kohdalta se näkyy hyvin. Tässä näkymässä linkkitorni asettuu osaksi Wärtsilän 

teollisuusaluenäkymää. Maiseman pääosana ovat kuitenkin Vöyrinkaupungin rakennukset, ei linkkitorni. 

 

 



  
Wolffintieltä 

Palosaarelta Wolffintieltä sekä keskustasta Ratakadulta päin tarkasteltaessa linkkitorni asettuu näkymän 

päätteeksi ja sen asema maisemassa on hallitseva. Linkkitornin poistaminen vaikuttaa näkymään 

merkittävästi. 

  
Ratakadulta 



  
Hovioikeudenpuistikolta 

Ydinkeskustan suunnalta tarkasteltaessa linkkitorni näkyy hyvin esimerkiksi Hovioikeudenpuistikon ja 

Raastuvankadun risteysalueelta. Enimmäkseen linkkitorni jää rakennusten taakse. Linkkitornin asema tässä 

näkymässä ei ole hallitseva. 

 

Yhteenveto: 

Avoimen maiseman reunalla tai kadun päätteenä puhelinmasto on paikoitellen näkyvä maisemallinen 

elementti. Tällaisissa näkymissä, joissa puhelinmasto on näkyvä ja olennainen osa maisemaa, purkamisen 

maisemallinen vaikutus on merkittävä. Joissakin näkymissä voidaan todeta, että maisema tasapainottuu, 

kun puhelinmasto puretaan, tai purkamista ei juurikaan edes huomaa. Rantamaisemassa on läsnä muitakin 

korkeita piippuja tai mastoja, joiden joukossa yhden maston purkaminen ei ole niin merkittävä muutos kuin 

jos se olisi yksin. 
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