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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1. Tunnistetiedot
Kunta:   905 Vaasa
Tila:   905-416-1-68

Suunnittelulaji:   Asemakaava ja tonttijako
Kaavan nimi:   Pilvilammen vesilaitos
Kaavan numero:   Ak 1111

Laatija:   Vaasan kaupunki, kaavoitus
  Kaavoitusarkkitehti Janina Lepistö
  Kirkkopuistikko 26 A, 2. kerros   PL 3, 65101 VAASA
  janina.lepisto@vaasa.fi

0400 846 7202

Käsittely: Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto  29.09.2020
Vireilletulosta ilmoittaminen 28.10.2020
Kaavoitusjohtaja 25.01.2022
Kaupunkiympäristölautakunta 22.06.2022
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

1.2. Kaava-alueen sijainti

Asemakaava koskee Pilvilammen vesilaitoksen aluetta Ristinummen kaupunginosan itäpuolella ja
Pilvilammen länsipuolella. Asutuksen ja vesilaitoksen alueen välissä kulkee pohjois-eteläsuuntainen
Vesilaitoksentie, joka on luokitukseltaan yhdystie.

Vaasan yleiskartta, vesilaitoksen alue ympyröitynä

mailto:timo.viitala@vaasa.fi
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Vesilaitoksen lähiympäristökartta

Asemakaavan suunnittelualueeseen kuuluu vesilaitoksen lisäksi vieressä oleva kahdesta
asuinrakennuksesta ja viidestä talousrakennuksesta koostuva kokonaisuus. Suunnittelualueella on
vesilaitoksen alueen ulkopuolella myös Anvian tietoliikennemasto sekä Vaasan Latu ry:n tukirakennus
toimintaa varten vuokratulla määräalalla sekä käyttöoikeusalueella. Asema-kaavoitettavan alueen
koko on noin 35 hehtaaria.

1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus

Asemakaavan nimi on Ak 1111, Pilvilammen vesilaitos. Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa
vesilaitoksen toiminnan jatkuva kehittäminen. Nykyinen vedenpuhdistusprosessi edellyttää
saneerausta ja uusi juomavesidirektiivi (2021) tuo uusia vaatimuksia puhdistusprosessiin. Uusi
prosessiyksikkö on rakennettava nykyisen rinnalle, jotta voidaan varmistaa katkeamaton
vedentuotanto. Alueella on myös varaus varavesilaitokselle, joka varmistaisi vedensaantia
tulevaisuudessa. Asemakaavalla mahdollistetaan alueen muukin kehittäminen ja Vaasan Veden
toimistotilojen mahdollinen siirtäminen alueelle.

Asemakaavalla varaudutaan mahdolliseen merkittävään vedentarpeen lisääntymiseen mm.
ennakoidun uuden teollisuuden takia. Alueen nykyisten, osin suojelumerkinnällä varustettujen
rakennusten lisäksi osoitetaan lisärakennusoikeus ja sen ohjeellinen sijoittuminen. Alueelle osoitetaan
maakuntakaavan mukaisesti yhteysvaraus liittymiselle toiseen vesijohtoverkkoon.

Alueella sijaitseville asuinrakennuksille piharakennuksineen määritellään oma tontti, kulkuyhteys ja
rakennusoikeus. Sijainti pohjavesialueella rajoittaa alueen käyttömahdollisuuksia.
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suunnittelu ja tekniikka Oy 30.12.2019. Maaperän pilaantuneisuustutkimus.
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2. TIIVISTELMÄ

2.1. Kaavaprosessin vaiheet

29.9.2020 Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto teki kaavoituspäätöksen ja hyväksyi
osallistumis-ja arviointisuunnitelman asetettavaksi nähtäville.

28.10.2020 Asemakaava tuli vireille kuulutuksella

28.10.-12.11.2020    Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) päivättynä nähtävillä.

25.01.2022 Kaavoitusjohtaja päättää valmisteluvaiheen kuulemisesta
Asemakaavaluonnos ja luonnosvaiheen selostus päivättynä 25.1.2022

10. – 25.2.2022 Asemakaavaluonnos nähtävillä
-Vähintään kaksi (2) viikkoa
-Lausunnot

xx.xx.2022 Asemakaavaehdotus nähtävillä
-Vähintään neljä (4) viikkoa
-Muistutukset

xx.xx.20xx Asemakaavan hyväksyminen

2.2. Asemakaava

Alueella ei ole ollut aikaisempaa asemakaavaa. Toiminnallisesti vesilaitoksen alue sijoittuu
lähivirkistysalueen keskelle rajoittuen länsireunaltaan Vesilaitoksentiehen. Erityisalueena on
vesilaitoksen alueen vierellä asuinrakennuspihapiiri kaupungilta vuokratulla määräalalla.
Asuinrakennuksen pihapiiristä muodostetaan oma tontti. Samoin tontti mahdollista Vaasan Veden
tulevaa toimistorakennusta varten Vesilaitoksentien kulmauksessa.

Liikenneyhteys aidatulle vesilaitoksen alueelle ET tulee Vesilaitoksentieltä erkanevalta kadulta.
Samalta kadulta on yhteys asuntokortteliin A/s ja toimistokortteliin KT.

Vesilaitoksentie on luokitukseltaan yhdystie 7173. Yleiskaavassa tietä ei ole merkitty yleisen tien
alueeksi, mutta lyhyen tieosuuden muuttaminen kaduksi johtaisi mm. ylläpidon ongelmiin, ja siksi se
on merkitty asemakaavaan yleisen tien alueeksi LT. Häiritsevän melun vaikutukset ympäristöön on
arvioitu vähäisiksi.

Eteläpään nykyinen tieyhteys jää nykyiselleen viheralueen VL sisäiseksi tieksi, josta erityistapauksissa on
yhteys portin kautta vesilaitoksen alueelle.

2.3. Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaavan alue pysyy entisenkaltaisessa käytössä. Aluevaraukset, asemakaavamääräykset ja
rakennusoikeudet määrittävät toimintojen laantumismahdollisuudet. Lisärakentamisessa on
noudatettava saman henkistä rakennustapaa sekä materiaalien, että muodonannon suhteen.

Katusuunnitelmassa määritellään rakennettavan kadun tekniset yksityiskohdat ja yleisten alueiden
suunnitelmassa lähivirkistysalueiden tekninen toteutus.

Rakentamisen aloitus kesällä 2021 on sovitettu kaavaprosessiin, eikä estä kaavoituksen toteutumista.
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3. LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Asemakaavan suunnittelualueen koko on 34,3 hehtaaria. Vesilaitoksen käytössä siitä on noin 8
hehtaaria, yksityisessä asumiskäytössä vesilaitoksen vieressä vajaa hehtaari. Alueen eteläosasta
noin 3 hehtaarin aluetta on käytetty muun muassa kiviaineksen varastointiin. Noin 0,6 hehtaarin alue
pohjoisosassa on peltoa ja sen vieressä noin kahden hehtaarin lampi. Loput asemakaavan alueesta on
eri- ikäistä ja -tyyppistä metsää.

Ilmakuva suunnittelualueesta
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Kartta pohjavesialueesta. Vesilaitos sijaitsee pohjavesien muodostumisalueen sisällä

3.1.2 Luonnonympäristö
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Luontoselvitys
Kaava-alueella on metsää tai muuta rakentamatonta ympäristöä noin 25 ha. Kevään ja kesän 2020
maastokäyntien perusteella luontoselvityksessä esitetään ao. huomiot alueen luonto-oloista. (Liite3)

 Alueen luontoinventoinnissa ei löydetty luonnonsuojelu-, metsä- tai vesilain mukaisia suojeltuja
luontotyyppejä. Kuviolla 1612 on muun arvokkaan luontotyypin ominaispiirteitä.

 Pesimälinnustoselvitys tehtiin 31.3.–8.7.2020. Selvitysalueella tavattiin 37 lintulajia, joiden
pesimisvarmuus viittasi pesintään (pesimisvarmuudet 3-4). Pesimälinnustossa laulujoutsen kuuluu
Euroopan unionin lintudirektiivin liitteen I (79/409/ETY) lajeihin. Suomen uhanalaisuus-
luokitukseen kuuluvia lintulajeja alueella havaittiin yhteensä 11.

 Kevään 2020 maastokartoituksessa selvitysalueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravan elinpiireistä
tai luonnonsuojelulain 49 § mukaisista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista. Yhden
papanajätöshavainnon perusteella arvioitiin lajin käyttävän länsi-itä-suuntaisena siirtymisreittinä
selvitysalueen pohjoisosassa sijaitsevaa metsää.

 Lepakkokartoituksessa tehtiin havaintoja pohjanlepakoista, viiksisiipoista ja vesisiipoista.
Havaintojen perusteella alueella ruokailee öisin muutamia lepakkoyksilöitä, mutta selvitysalueella
ei sijaitse lepakoille erityisen tärkeitä alueita. Alueen jatkosuunnittelu on mahdollista tehdä siten,
että se ei heikennä lepakoiden ruokailualueita tai siirtymäreittejä.

 Alueella sijaitsevat viitasammakoiden kutupaikat merkitään asemakaavakarttaan
 Maastossa tehtyjen havaintojen perusteella arvioitiin, että selvitysalueella ei esiinny muita

Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV (a) nisäkäs- tai matelijalajeja (92/43/ETY) (Nieminen
& Ahola 2017).

Maaperäkartta(violetti alue silttiä, Maaston korkeuskartta (korkeat kohdat sinisellä)
vihreä soraa)

Korkeusasema alueella on noin +5…+8m merenpinnasta. Maantien korko liittymän kohdassa +10.8.

Viheralueiden hoitoluokituksessa vesilaitoksen ET aluetta ympäröivien VL-alueiden merkintänä on C2
ulkoilu- ja virkistysmetsä.
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Ulkoilu- ja virkistysmetsät sijaitsevat kaupungissa asuinalueiden välisillä alueilla tai metsä-
kokonaisuuksina kauempana taajamista. Ulkoilu- ja virkistysmetsiä käytetään monin eri tavoin
ulkoiluun ja retkeilyyn. Metsän hoidossa painotetaan puuston elinvoimaisuutta ja uudistumista sekä
maisema- ja luonnon monimuotoisuusarvoja. Ulkoilureittien ja latuverkostojen turvallisuudesta
huolehditaan. Hoitotöitä tehdään 5-10- 20 vuoden välein.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Rakennusinventointi

Rakennusinventointi Pilvilammen vesilaitos, 29.1.2021. Ramboll Finland Oy (Liite 4)

Rakennusinventoinnin kohteiden arvoluokitukseen on Vaasan kaupungilta osallistunut
kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso, kaavoitusinsinööri Matti Laaksonen, toimitilajohtaja Tapio
Ollikainen sekä rakennustarkastaja Paula Frank ja Pohjanmaan museolta rakennustutkija Outi
Orhanen.

1900-luvun alussa rakennettiin Pilvilammen alueelle vesilaitos. Rakentaminen aloitettiin 1915 pohja-
vesikaivoista, pohjaveden käsittelylaitoksesta ja Pilvilammelta keskustaan yltävästä päävesijohdosta.
Vesilaitoksen yhteyteen rakennettiin 1914 asuin-, ulkohuone-ja varastorakennukset koneenhoitajaa
ja suodatinlaitoksen hoitajaa varten. Tämän lisäksi henkilökunnan tarpeisiin rakennettiin myös
sauna, halkovaja pieni navetta. Vesilaitoksen tarpeisiin alueelle rakennettiin tuolloin myös kellari ja
makasiini-rakennus. Muut rakennukset on rakennettu vesilaitoksen toimintojen laajentuessa.

Vesilaitoksen pihapiirissä vanhimpien vuonna 1914 rakennettujen rakennusten ryhmä sijoittuu
alueen pohjoispihaan varsin tiiviiseen ympäristöön. Rakennukset edustavat samaa rapattua
tiilirakentamisen tyyliä ja ne on helppo tunnistaa alueella. Vesilaitosrakennusta on laajennettu
useaan otteeseen, mutta vanhimmat rakennusosat ovat edelleen havaittavissa. Lisäksi pihapiirissä on
yksi vanhempi puuranka-rakenteinen varastorakennus, pihapiiriin liittyen. Nämä rakennukset on
suositeltu suojeltavaksi alueella.

Vesilaitoksen alueesta erillään olevan asuinrakennusten pihapiirin arvot liittyvät vesilaitoksen
historiaan siten, että ne on alun perin rakennettu vesilaitoksen työntekijöille asunnoiksi. Pihapiirissä
on kaksi asuinrakennusta (vanha ja uudempi) sekä lukuisia piharakennuksia, joista osa on arvotettu
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi.

Rakennusten arvotusperiaatteet rakennusinventoinnissa:

R = rakennusperinteinen arvo (arkkitehtuuri, rakennetekniikka)

H = historiallinen arvo (asutushistoriallisesti arvokas, teollisuus-, kauppa-ja liikennehistoriallisesti
arvokas, sivistyshistoriallisesti arvokas, aatehistoriallisesti arvokas, henkilöhistoriallisesti arvokas,
sosiaalihistoriallisesti arvokas)

M = maisemallinen arvo

Verkostot:

Alue on liitettynä kaukolämpöverkkoon, vesi-, viemäri-, sadevesiviemäri- sekä sähköverkkoon. Pohja-
vesialueesta johtuen edellytyksenä pohjavesialueella toimimiselle ovat alueen pintavesien viemäröinti
ja asianmukainen käsittely.

3.1.4 Maanomistus

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Suunnittelualue kuuluu tilaan 905-
416-1-68, joka on laaja, monipalstainen tila, johon kuuluu pääasiassa kaupungin virkistysalueita.
Tilasta asemakaavoitetaan vain osa. Pääosa asemakaavoitettavasta alueesta on vesilaitoksen aluetta.
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Tilasta osa kaava-alueella on vuokrattu määräalana asuinrakennusten myynnin yhteydessä.
Suunnittelualueella on myös VL-alueelle jäävät Anvian maston vuokra-alue sekä Vaasan Latu ry:lle
vuokrattu tukirakennuksen alue käyttöoikeusalueineen. Vuokratut alueet kartassa keltaisella.

Maanomistuskartta:
Keltaiset nykyisin vuokrattu ulkopuoliselle. Kaupungin maanomistus oranssilla
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3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Maakuntakaava

Pohjanmaan maakuntakaava 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 15.6.2020. Voimassa
olevassa maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueen (A=ruskea) ja
Virkistysalueen (V=vihreä) väliin.

Pohjois-eteläsuunnassa suunnittelualueen läpi kulkee päävesijohto. Koillisesta tulee päävesijohdon
yhteystarve.  Vedenhankinnan kannalta arvokkaat alueet reunustettu sinisellä pistekatkoviivalla (av)
pintavesi, Pilvilampi, (pv) pohjavesialue

Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040
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Yleiskaava

Vaasan kokonaisyleiskaava 2030 on vahvistettu 4.9.2014.

Suunnittelualueelle on osoitettu ET-merkintä mikä, tarkoittaa ”Yhdyskuntateknisen huollon alue”.
Alueen läpi on merkitty kulkevaksi pohjois-eteläsuuntainen moottorikelkkareitti.

Ote Vaasan yleiskaavasta 2030
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Asemakaava

Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa.

Pohjakartta

Pohjakartta on tarkistettu heinäkuussa 2021

Rakennusjärjestys

Vaasan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2019

Tonttijako ja tonttirekisteri

Suunnittelualueella ei ole tonttijakoa

Rakennuskielto

Suunnittelualueella ei ole rakennuskieltoa

Suojelupäätökset

Alueella ei ole suojelupäätöksiä. Pohjavesialueesta johtuvat rajoitukset koskevat koko suunnittelu-
aluetta.

Selvityksiä

 Luontoselvitys, Vaasan Kaavoitus (Liite 3)
 Rakennusinventointi, Ramboll Finland OY (Liite 4)
 Pohjavesialueen suojelu- ja kunnostussuunnitelma, Sepänkylä-Kappelinmäki 26.10.2011
 Vaasan Veden vesilaitoksen laajennuksen maaperätutkimukset, tutkimusraportti 2019, FCG

suunnittelu ja tekniikka Oy 30.12.2019. Maaperän pilaantuneisuustutkimus.
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja
sitä koskevat päätökset

Asemakaavan suunnittelutarve johtuu vesilaitoksen kehittämistavoitteista ja siitä, että alue on ollut
asemakaavoittamaton.

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto teki kaavoituspäätöksen ja hyväksyi osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman asetettavaksi nähtäville 29.9.2020. Asemakaava tuli vireille kuulutuksella 28.10.2020

Kaavoitusinsinööri Matti Laaksosen siirryttyä toisen työn antajan palvelukseen keväällä 2021 on OAS-
vaiheen jälkeen kaavatyötä jatkanut arkkitehti Timo Viitala. Kaavoitusarkkitehti Janina Lepistö jatkoi
kaavan laatimista toukokuusta 2022 lähtien. Kaava-assistenttina on toiminut Outi Jalava.

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) päivättynä 23.09.2020 on asetettu esille kommentointia
varten kahden viikon ajaksi 28.10.-12.11.2020.

4.2.1 Osalliset

 Vaasan Vesi
 Alueen asukkaat ja vuokralaiset
 Vaasan latu ry
 Kiinteistötoimi
 Kuntatekniikka
 Pohjanmaan museo
 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
 Pohjanmaan pelastuslaitos
 Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto)
 Vaasan Sähkö
 Vaasan Sähköverkko
 Kaupungin viranomaiset ja lautakunnat

4.2.2 Vireilletulo

Asemakaava tuli vireille kuulutuksella 28.10.2020

4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely

Kaavoituksen eteneminen:
Vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistua voi mielipiteellä tai lausunnolla OAS:n nähtävillä olon aikana. Osallisia kuullaan koskien
lähtökohtia ja selvityksiä, kaavatyön aikataulua, alustavia tavoitteita, osallisten määrittelyä sekä
vuorovaikutuksen järjestämistä
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Kaavaluonnos

Osallistuminen mielipiteellä tai lausunnolla kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana. Osallisia kuullaan
koskien kaavan tavoitteita, selvitystyötä ja kaavan luonnosta.

Kaavaehdotus

Osallistuminen muistutuksella tai lausunnolla kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana (30 vrk).
Osallisia kuullaan koskien kaavaehdotusta ja kaavan selostusta. Lausuntojen ja mahdollisten
muistutusten käsittelyn jälkeen kaavaehdotus etenee kaupunginhallituksen kautta kaupungin-
valtuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginvaltuuston tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä voi jättää valituksen Vaasan hallinto-
oikeuteen (MRL 188 §). Valitusoikeudesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 191 §:ssä.

Lisäksi tullaan tarvittaessa järjestämään vuorovaikutustilaisuuksia, joissa osallisilla on myös
mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun.

4.2.4 Viranomaisyhteistyö

Viranomaisyhteistyö järjestetään kuulemisten lisäksi tarpeen mukaan työn kuluessa erikseen
sovittavin neuvotteluin.

4.3 Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on osoittaa alueella mahdolliset lisärakentamisalueet, niin, että lisärakentaminen on
luontevaa ja säästää vanhan vesilaitosmiljöön arvoja antaen kuitenkin mahdollisuuden tulevien
rakennustarpeiden joustavan toteuttamisen.

Lakiviitteet

Maankäyttö- ja rakennuslaki: 52 §, 62-67 §, 188 §,   Maankäyttö- ja rakennusasetus: 27§ ja 30-32 §.
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4.3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1. huhtikuuta 2018.

Alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat:
 toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
 tehokas liikennejärjestelmä
 terveellinen ja turvallinen elinympäristö
 elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja
 uusiutumiskykyinen energiahuolto.

4.3.2 Kunnan asettamat tavoitteet

Rajattu alue varataan vesilaitoksen toimintaa varten. Alue tulee säilymään nykyisessä käytössä
tarpeen mukaan lisärakentaen. Vesilaitoksen toiminta alueella on pysyvää ja uudet mahdollisuudet
vedenhankinnan suhteen turvataan. Kaavaan merkitään Vaasan Vesi-liikelaitoksen kanssa
selvitettyjen tulevien rakentamistarpeiden toteuttamismahdollisuudet.

Vedensaannin turvaamiseksi häiriötilanteissa on esitetty myös suunta liittymälle toiseen vesijohto-
verkkoon.

Vesilaitoksen ympärillä oleva metsäalue säilyy kaupunkilaisten lähivirkistysalueena VL.

4.3.3 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Varikkoalueen sijoittaminen vesilaitoksen yhteyteen ei ole tarkoituksenmukaista pohjavesialueesta
johtuen. Varikkoalueen liikennöinti edellyttävä myös riittävän kokoisen piha-alueen. Varikon
sijoittamispaikka valitaan jatkossa niin, ettei se sijaitse pohjavesialueella.

Toimistorakennuksen sijoittuminen lähelle Vesilaitoksentien liittymää mahdollistaisi asiakas- ja
toimistohenkilöliikenteen rajaamisen aitauksen ulkopuolelle. Toimintojen siirtyminen ao. tontille ei
ole tällä hetkellä ajankohtaista.

4.3.4 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet

Pohjavesialueen huomioiminen kaikessa toiminnassa edellyttää sitä koskevan ohjeistuksen
noudattamista. Vahinkoriskit on minimoitava vesilaitoksen häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi.
Pohjavesialueiden suojaustoimet:

Vaasan kaupungin rakennusjärjestyksen sekä päivitettävän pohjavesien suojelusuunnitelman,
”Sepänkylän-Kappelinmäen pohjavesialueen suojelu-  ja kunnostussuunnitelman” 26.10.2011
mukaisesti.

4.3.5 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen

Kuljetusten turvallisuuden varmistaminen:

Vaarallisten aineiden kuljetukset laadittavan turvallisuussuunnitelman mukaan. Traficomin (Liikenne-
ja viestintävirasto) VAK 2021-määräyksen liitteet sisältävät yksityiskohtaiset säännökset mm.
vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksista, tarvittavista asiapapereista, ajoneuvojen
hyväksynnästä ja varusteista, ajolupakoulutuksesta, vapaarajoista sekä rahtikirjan, pakkausten ja
ajoneuvon merkinnöistä.
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Rakennustekniset ratkaisut:

Maaperän kantavuuden ollessa heikko, joudutaan perustamisratkaisuna silttialueella
todennäköisimmin paalutukseen. Ohjeellisten rakennusalojen toteutuminen ET-alueen itäreunalla
edellyttää avo-ojan siirtoa.

Vaasan rakennusjärjestys 1.2.2019, ote:
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4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.4.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus

Vesilaitoksen toiminta alueella jatkossakin on ollut lähtökohtana.  Alueen rajaamisessa on käyty läpi
eri vaihtoehtoja. Liikenneyhteyksien osalta on selvitetty eri vaihtoehtoja, joista päädyttiin
mahdollisimman yksinkertaiseen ratkaisuun.

Liikenne

Vesilaitoksen alueen tavoitettavuus oli selvitettävänä Vesilaitoksen tien kautta myös etelästä
varastoaluekenttien kautta. Katuyhteyden rakentamiselle ei nähty perusteita. VL-alueen läpi säilyy
kuitenkin nykyinen erityistapauksissa käytettävä reitti. Tieyhteys asuinkortteliin järjestetään nykyisen
kaltaisesti. Mahdollinen VL-alueen kautta kulkeva reitti muuttaisi pihapiirin luonnetta ja edellyttäisi
metsikön läpi kulkevan uuden väylän rakentamista.

ET-alueen rajaus:

et-1, imeytysalue säilyy toiminnallisesti nykyisellään. Alue kytkettiin osaksi ET-aluetta ja sitä voidaan
hyödyntää teknisten tarpeiden mukaisesti.

Varastoalue vesilaitoksen eteläpuolella on ollut nykyisen Kuntatekniikan hyödyntämä alue maa-
ainesten ja reunakivien varastointiin. Alue jakautuu kaavassa kahteen osaan, joista vesilaitoksen
tarpeisiin on varattu et –2 osa, jonka käyttö tulee suunnitella pohjavesialueen asettamien rajoitusten
mukaisesti.  Loput alueesta jää VL-alueeksi, jolla varastointi ei enää ole sallittua. Alueen käyttäjän on
purettava siellä olevat rakenteet ja siistittävä alue.
Alueen käytön rajoitukset:

Alustavasti selvitettiin vesilaitoksen varikkoalueen sijoittamista alueelle. Pohjavesialueesta johtuen
sen sijoittamisesta alueelle luovuttiin

4.4.2 Asemakaavaluonnoksen kuvaus

Nykyisin alueella toimivalle vesilaitokselle on kaavassa alue, joka on varattu lisärakentamiselle ja
vesilaitoksen tuleville, ennustettavissa oleville muutostöille. Varattu alue sijaitsee lähivirkistys-
alueiden ympäröimänä. Kaavaluonnoksessa VL-alue säilyy pääosin ennallaan.

Koska vesilaitoksen alue sijoittuu yhdystien 7173 erottamana irti kaupungin asuinalueista, ja sitä
reunustavat joka puolelta viheralueet käsittäen luontoselvityksen mukaiset suojelualueet, ei
ympäristölle ole odotettavissa toiminnasta johtuvia häiriöitä.

Asemakaavan vaihtoehtoiset ratkaisut ovat liittyneet lähinnä aidatun vesilaitoksen alueen kokoon ja
siihen liittyvien saostusalueiden ja varastointialueiden määrittelyyn. Aidatun alueen ulkopuolelle
jäävät myös asuinrakennusten korttelialue sekä toimistorakennuksen korttelialue, joiden kevyt
liikenne on järjestetty raskas liikenne huomioon ottaen.

Maa-alaisen teknisen verkoston tiheyden vuoksi rakennusalat on esitetty osittain ohjeellisena.
Verkostojen muutokset voidaan toteuttaa rakennustyön yhteydessä, mutta pääperiaatteena on ollut
olemassa olevan väistäminen.

Pohjavesialueen huomioiminen sekä kuljetusten, että varastoinnin ja suojelun osalta on järjestettävä
päivitetyn pohjavesien suojelusuunnitelman sekä pohjavesialueista annettujen määräysten ja
ohjeistusten mukaisesti. Ohjeelliset rakennusalat mahdollistavat myös erilaisten rakennuskohtaisten
turvaetäisyysvaatimusten täyttämisen
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4.4.3 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Asemakaavassa on esitetty vesilaitoksen toiminnallinen alue rakennusoikeuksineen, ja lisäksi alueet,
joilla ei ole rakennusoikeutta, mutta jotka liittyvät oleellisesti vesilaitoksen toimintaan. Vesilaitoksen
alueen aitaaminen on turvallisuustekijä.

Uusi katu Vesilaitoksentiehen liittyen on yhteytenä vesilaitoksen alueen lisäksi asuinrakennuskortteliin
ja toimistokortteliin. Vesilaitoksentieltä on VL-alueeseen sisältyvät yhteydet Anvian mastolle sekä
Vaasan Latu ry:n latutukirakennukselle. Vesilaitoksen eteläpuoliselle varastointialueelle on nykyinen
VL-alueeseen sisältyvä yhteys hautausmaan vieritse.

Luonnosvaiheen neuvottelut ja yhteydenotot

Luonnosvaiheen aikana alueelle on aloitettu rakennustöitä, joiden vaikutus on ollut asemakaavan
tavoitteiden mukainen, eikä rakennusluvan myöntämiselle katsottu olevan esteitä.

Vaasan Vesi

Vesilaitoksella ei tällä hetkellä ole tarvetta toimistorakennukselle, mutta varautuminen toimintojen
keskittämiseen Pilvilammelle on perusteltavissa. Nykyisten osittain suojeltujen rakennusten käyttö-
mahdollisuuksia aidatun alueen sisäpuolella rajoittavat mm. turvallisuusjärjestelyt.

Liikennejärjestelyissä on lähtökohtana turvallisuus, raskaan ja kevyen liikenteen erottaminen sekä
vesilaitoksen sisäisten liikennealueiden joustavat katuyhteydet.

Vaasan Latu ry.

Vaasan Latu ry on jatkamassa toimintaa vuokrasopimuksensa mukaisesti Vesilaitoksentien vierellä
olevassa latutukirakennuksessa. Tarvetta toiminnan uudelleenarvioinnille ei ole. Vaasan latu ry on
lisätty osalliseksi kaavahankkeeseen Ak 1111.

Moottorikelkkareitti

Yleiskaavan mukainen moottorikelkkareitti sivuaa vesilaitoksen aluetta itäpuolella.

Asuinpihapiiri

Mahdollisuus vuokramääräalan muodostamisesta tontiksi ja sen mahdollinen lunastaminen
selvitetään Kiinteistötoimessa.  Samalla esitettiin toive lisärakentamismahdollisuudesta pihapiirin
ulkorakennusten osalle. Kaavakarttaan on merkitty lisäkerrosala.

4.4.4 Vaikutusten arviointi ja vaikutusten merkittävyys

Koska vesilaitoksen alue on kokonaan pohjavesialueen muodostumisalueella, maanmuokkaustyöt,
rakentaminen sekä toimintojen järjestäminen turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen on tärkeää.
Luontoselvityksen määrittelemät toimet ja maaston ja kulkureittien jäsentely siten, että
pintarakenteille ei aiheudu vaurioita mahdollistavat lähivirkistysaluekäytön.

Rakennettu ympäristö on maantien erottamana kaupungin asuinalueista ja sen tavoitteena oin olla
yhtenäinen ajan myötä täydentyvä kokonaisuus, jonka toiminta näkyy selkeänä myös ulospäin.

Liikenne alueelle lisääntyy jonkin verran alueen rakentuessa. Meluhaitat arvioidaan vähäisiksi.
Vaarallisten aineiden kuljetusreittinä on Vesilaitoksentie. Traficomin (Liikenne- ja viestintävirasto)
VAK 2021-määräyksen liitteet sisältävät yksityiskohtaiset säännökset mm. vaarallisten aineiden luo-
kituksesta, pakkauksista, tarvittavista asiapapereista, ajoneuvojen hyväksynnästä ja varusteista, ajo-
lupakoulutuksesta, vapaarajoista sekä rahtikirjan, pakkausten ja ajoneuvon merkinnöistä.
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Taulukko: Kaavaluonnoksen vaikutukset.

4.4.5 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) oli nähtävillä 28.11. – 12.12.2020 välisen ajan,
jolloin siitä annettiin 3 lausuntoa.

Lausuntojen huomioonottaminen on selvitetty lausunnon yhteydessä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

”Hankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on yleisluontoinen, eikä valmistelu-
asiakirjoihin ole liitetty alueen luonto- tai kulttuuriympäristöselvityksiä, jotka luonnosvaiheessa tulee
toimittaa ELY-keskukselle.

Alue on kokonaisuudessaan tärkeää pohjavesialuetta, ja kaavoituksen yhteydessä tulee ottaa kantaa
erikoiskuljetusreittinä toimivan Vesilaitoksentien suojaustoimenpiteisiin.

Vesilaitoksentiehen, eli maantiehen 7173 on yleiskaavassa osoitettu koko matkaltaan katualueen, ja
ELY-keskus katsoo, että se tulee liittää vähintään koko aluerajauksen leveydeltä osaksi kaava-aluetta.
Mikäli mahdollista maantie olisi kuitenkin hyvä liittää kaavarajaukseen aina Kappelinmäentien
risteysalueelle saakka. ELY-keskuksella ei ole hankkeista tässä vaiheessa muuta huomautettavaa”

Vesilaitoksentien kaava-alueen kohdalla oleva osuus on merkitty LT-alueeksi, koske se on vain
lyhyehkö osuus maantiestä, yhdystie 7173. Perusteluna ratkaisulle todennäköiset ylläpidon ongelmat.

Luontoselvitys ja kulttuuriympäristöselvitys on tehty ja ne ovat luonnosvaiheen liitteinä 3 ja 4.

Vaikutuksen kohde
Ihmisten elinolot + /- Vesilaitoksen alue on irti asuinalueista
ja elinympäristö + Suurin osa metsiköstä säilyy edelleen virkistysalueena.
Maa- ja kallioperä,
vesistöt, ilma ja il-
masto

+ / -
-

-

Kaavan toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi pienilmastoon.
Pohjavesialueella oleva sijainti sekä maaperän heikko kantavuus
edellyttävät erityistoimia
Kovat pinnat (rakennukset, päällysteet) lisääntyvät jonkin verran
ja lisäävät pääosin viemäröitävien hulevesien määrää.

Kasvi- ja eläinlajit, + Luontoselvityksen mukaan suojellaan alueen lajeja
luonnon monimuo-
toisuus ja luonnon-
varat
Alue- ja yhdyskun-
tarakenne, energia-
talous ja liikenne

+

+ /-

Vesilaitoksen alueen jäsennöinti esitettyine liikenneväylineen luo
selkeän toimintaympäristön
Vähäiset vaikutukset alueelle tuleviin liikennemääriin.

kaupunkikuva, mai- + Vähäiset vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja rakennet-

sema, kulttuuripe- tuun ympäristöön. Suojelu on kohdistettu arvottamisryhmässä
rintö ja rakennettu pääasiassa ympäristöarvojen mukaan A/s ja (sr-5). Sisätilojen
ympäristö osalta suojelu koskee vain vanhimpia rakennusyksiköitä (sr-3)
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Pohjanmaan Pelastuslaitos

”Kappelinmäentien teollisuusalueella toimiva yritys on määrätty hakemaan toimintaansa lupaa
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes). Prosessi on kesken, mutta oletettavaa on, että alueen
ympärille muodostuu vyöhyke, joka saattaa ulottua suunnittelualueelle, ja tulee huomioitavaksi
kaavatyössä. Tukes on syytä lisätä kaavahankkeen osallisiin”.

Vaarallisten aineiden kuljetusten on edellytetty tapahtuvan Traficomin VAK 2021- määräysten
mukaisesti.

Tukes on liitetty asemakaavahankkeen Ak 1011 osalliseksi.

Pohjanmaan museo

”Pohjanmaan museo toteaa, että alueella on säilynyt vesilaitoksen historiaan ja laitoksen
kehitysvaiheista kertovaa rakennuskantaa. Museo on tyytyväinen alueen rakennuskannan
inventointiin, jonka kautta voidaan määritellä mahdollinen yksittäisten rakennusten suojelutarve.
Pohjanmaan museolle ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta”

Rakennuskannan arvotukseen on rakennusinventoinnin laatijan, arkkitehti Stina Karhunmaan lisäksi
osallistuneet Vaasan kaupungilta kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso, kaavoitusinsinööri Matti
Laaksonen, Tapio Ollikainen sekä rakennustarkastaja Paula Frank, sekä Pohjanmaan museolta
rakennustutkija Outi Orhanen.

ASEMAKAAVALUONNOS liitteineen oli nähtävillä 10. – 25.2.2022 välisen ajan, jolloin siitä annettiin
11 lausuntoa ja yksi mielipide. Mielipide on lausuntojen jälkeen viimeisenä.

Lausuntojen sekä mielipiteen huomioonottaminen on selvitetty kunkin lausunnon sekä mielipiteen
yhteydessä

2. logistiikkarykmentti

Puolustusvoimilla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnokseen. Jatkotoimina lausunnossa
kehotetaan huomioimaan maanrakennus ja kaivuutöitä tehdessä alueella ja läheisyydessä olevat
kaapelilinjat.

Lausunto merkitään tiedoksi.

ELY-keskus

ELY-keskus kertoo lausunnossaan antaneensa OAS-vaiheessa lausuntonsa, jossa se on ottanut kantaa
muun muassa seuraaviin kaavan laadintaan liittyviin maankäytöllisiin kysymyksiin. Lisäksi ELY-keskus
ottaa kantaa kaavaluonnoksiin seuraavista näkökulmista tarkasteltuna:

Rakennettu ympäristö

Vuonna 2021 laadittu rakennusinventointi on asemakaavan ohjaustarve huomioiden riittävä ja antaa
hyvän käsityksen rakennusten arvoista. Selvityksen suositukset on huomioitu lukuun ottamatta
rakennus nro 20. ELY-keskus esittää, että asemakaavaselostuksessa perustellaan tarkemmin
inventoinnista poikkeavia ratkaisuita, myös alueellisen suojelumerkinnän A/s kohdentumista on syytä
tarkentaa.

Luontoympäristö

ELY-keskus toteaa alueelle laaditun luontoselvityksen v.2020 sekä alueelta löytyneiden viita-
sammakoiden vuoksi asemakaavaan osoitetut s-2-alueet. Alueet olivat luonnonsuojelulain 49 §:n
perusteella osoitettava rauhoitettaviksi viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi, jotka tulee
huomioida maankäytön suunnittelussa. Lisäksi ELY-keskus toteaa, että erillistä hulevesiselvitystä ei
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ole laadittu, mutta se ei olekaan välttämätön alueen luonne huomioiden. Hulevesien käsittelyä
koskevia kaavamääräyksiä tulisi kuitenkin tarkentaa korttelialueiden ja viitasammakon
lisääntymisalueen osalta.

Alueiden käyttö ja liikenneympäristö

ELY-keskus lausuu, että kaava-alue sekä sen ympäristö on kokonaisuudessaan tärkeää
pohjavesialuetta ja hankkeen yhteydessä tulee arvioida tarkemmin erikoiskuljetusreittinä toimivan
Vesilaitoksentien suojaustoimenpiteiden riittävyyttä. Erikoiskuljetusreitin vaatimaa tilantarvetta ja
toimivuutta tulee arvioida kaavaselostuksessa ja se tulee huomioida tulevissa aluevarauksissa. ELY-
keskus katsoo yhä, että maantie 7173 tulee sisällyttää kaava-alueeseen suunnitelmassa esitettyä
laajempana. ELY-keskus siis esittää edelleen, että tie liitetään vähintään koko aluerajauksen
leveydeltä osaksi asemakaava-aluetta, mutta mikäli mahdollista tiealue ulotetaan Kappelimäentien
risteysalueelle saakka.

Kaavamääräykset

- Katualueen liittyminen liikennealueeseen tulee osoittaa kaavakarttaan merkityllä
liittymänuolella

- Vaikka vesilaitoksen ympäristöluvassa otetaan kantaa laitosalueen suojaustoimiin, kaava-
määräyksiä on hyvä täydentää alueen aitaamista yms. suojaamista ja/tai käyttöä koskevilla
ohjeilla.

- Rakennussuojelua koskevaan määräykseen (sr-5) tulee liittää kohteen purkamista koskeva
kielto

Kaavoitus toteaa Vesilaitoksentien olevan oma kokonaisuutensa, missä on runsaasti lisäselvitys-
tarvetta. Tämän kaavaprosessin aikataulun katsotaan venyvän liiaksi, mikäli Vesilaitoksentie
otettaisiin kaava-alueeseen laajemmin mukaan. Täten päätettiin jatkaa tältä osin luonnoksen
osoittamassa laajuudessa.

Kortteli- ja aluemerkintöjä ET, VL, A/s, s-2- ja et-alueet on selkeytetty ja tarkennettu, jotta mm.
kaavan säilyttävä tahtotila tulisi entistä paremmin ilmi. Alueen suojeltaviksi merkityt rakennukset on
tarkoitus säilyttää ja siten kaavamääräykseen kirjattiin, että arvot tulee säilyttää (muodon pyrittävä
säilyttämään sijaan). Tämän katsottiin olevan tarpeeksi säilyttävä muoto myös alueen rakennus-
suojelun kannalta.

Fingrid

Kaava-alueella ei ole Fingrid Oyj:n voimajohtoja eikä muita toimintoja. Fingridillä ei ole siten tarvetta
ottaa kantaa asemakaavan sisältöön. Muiden kuin Fingridin omistamien voimajohtojen osalta teidän
tulee pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omistajalta.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto päätti pitämässään yleiskokouksessaan, että he eivät näe tällä kertaa tarvetta
kirjoittaa lausuntoa kyseisestä asemakaavasta. Yleiskokouksessa nostettiin kuitenkin alueen
virkistysalueiden tärkeys esille, että kaavoituksessa pidetään alueella ja yleisemminkin huolta
virkistysalueista.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Pohjanmaan liitto

Pohjanmaan liitto toteaa, että kaavaluonnos on tehty yleiskaavan mukaisesti. Alue on
kokonaisuudessaan tärkeä pohjavesialue, mikä on luonnoksessa huomioitu. Jatkosuunnittelussa on
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tärkeää tutkia määräyksiä tarkasti, jotta pohjavesialueen merkitykset tulevat selviksi kirkkaasti.
Liitolla ei muuten ole huomautettavaa kaavasta.

Lausunto merkitään tiedoksi.

Pohjanmaan museo

Pohjanmaan museon lausunnossa todetaan kaavaluonnoksen suojelumerkintöjen olevan hyvin
epämääräiset. Määräyksestä (/s) ei käy ilmi, mitkä ovat ne maisemalliset ja rakennushistorialliset
arvot, mitkä halutaan säilyttää. Koskeeko säilyttäminen kaikkia pihapiirin rakennuksia, vai vain osaa?

Museo esittää, että suojelumääräyksen ”pyrittävä säilyttämään” tulee korvata sanamuodolla ”tulee
säilyttää”.

Pihapiirin entinen karjasuojarakennus (inventoinnissa nro 20) on arvioitu kulttuurihistoriallisesti
arvokkaaksi ja suositeltu suojeltavaksi. Asemakaavaluonnoksen asiakirjoista ei käy ilmi, miksi
rakennukselle ei ole annettu suojelumerkintää kaavaluonnoksessa.

Museo esittää, että myös tämä rakennus tulee suojella kaavassa, koska se on osa pihapiirin 1900-
luvun alun alkuperäistä rakennuskantaa.

Kortteli- ja aluemerkintöjä ET, VL, A/s, s-2- ja et-alueet on selkeytetty ja tarkennettu, jotta mm.
kaavan säilyttävä tahtotila tulisi entistä paremmin ilmi. Alueen suojeltaviksi merkityt rakennukset on
tarkoitus säilyttää ja siten kaavamääräykseen kirjattiin, että arvot tulee säilyttää (muodon pyrittävä
säilyttämään sijaan). Tämän katsottiin olevan tarpeeksi säilyttävä muoto myös alueen rakennus-
suojelun kannalta.

Pohjanmaan pelastuslaitos

Pohjanmaan pelastuslaitoksen lausunnossa kiinnitetään huomiota kolmeen asiaan:

1. Vesilaitoksen alue sijaitsee pohjavesialueella. 390/2005 §18 määrää pohjavesialueella
sijaitsevan laitoksen osoittamaan, ettei aiheuta kemikaaleillaan vaaraa pohjavedelle. Lisäksi
määräyksen mukaan vaarallisia kemikaaleja tai räjähtäviä aineita sisältävien laitosten
täytyy huolehtia pohjaveden puhtaana säilymisestä.

2. Tukes on pyytänyt Pohjanmaan pelastuslaitokselta lausuntoa koskien Pilvilammen
vesilaitoksen lupaa varastoida ja käsitellä vaarallisia kemikaaleja.

3. Pilaantuneen jäteveden käsittelyn täytyy kokonaisuutena (ei vain ulkoalueilla) suunnitella
siten, ettei se valu luontoon tai kontrolloimatta kunnalliseen hulevesiviemäriputkistoon.
856/2012 77§:ssä on määritelty erilailla laitoksissa käytetyn veden hoitamisesta siten, ettei
käytetty vesi pääse pilaamaan maata tai vesistöä eikä vahingoita puhdistamon toimintaa.

Kaavamääräyksiä ja merkintöjä on selkeytetty ja tarkennettu. Kaavaan on lisätty yleismääräyksiin
kohta pohjavesialueen huomioiminen alueella. Määräyksessä sanotaan, että kaava-alue on
pohjavesialuetta, mikä tulee huomioida kaikessa alueen rakentamisessa ja toimintojen
järjestämisessä. Lisäksi kohdassa annetaan esimerkkejä, mitkä asiat tulee erityisesti ottaa alueella
huomioon. Tämän katsotaan ohjaavaan laitosta, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa pohjavedelle.

Tukes

Vesilaitoksella on lupa pienimuotoiseen vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin.
Tukesissa on vireillä Pilvilammen vesilaitoksen laajempaan vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja
varastointiin.

Kaavaselostuksessa ei ole otettu kantaa vaarallisten kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn.
Kaavaselostuksessa on mainittu, että vaarallisten aineiden kuljetus alueella on järjestettävä Tukesin
määräysten ja ohjeiden mukaan. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä sääntely ja valvonta
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kuuluu Traficomille.

Tukes suosittelee, että vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin mahdollisuus alueella
mainitaan kaavamääräyksissä, koska laitoksen kemikaalimäärät voivat kasvaa tai tulla uusia
kemikaaleja.

Traficom lisättiin kuljetusasianomaisin ja kaavamerkintään ET lisättiin määräys ”Alueella saa
varastoida ja käsitellä vaarallisia kemikaaleja”.

Vaasan Latu ry

Vaasan Latu ry toteaa lausunnossaan, että heidän ja kaupungin välillä on maanvuokrasopimus ja
alueella sijaitsee heidän kevyt rakennus, ns. latumaja. Vuokrasopimukseen kuuluu 2,8 ha alueen
käyttöoikeus ulkoiluun. Lausunnossa todetaan, että rakennuksen edellytys on, että nykyinen liittymä
yleiseltä tieltä säilyy entisellään.

VL-merkintään lisättiin teksti ”Alueella sijaitsevaa liikuntareittien tukirakennusta (Vaasan Latu)
voidaan pitää kunnossa sovitun vuokra-ajan mukaisesti. Ei autopaikkoja.” Ajoyhteyttä rakennukseen
ei ole osoitettu muualle.

Vaasan Sähköverkko

Vaasan Sähköverkko lausuu, että Korttelialueella 2 (KT) sähkötehon tarve tulee olemaan suuri, joten
alueelle on hyvä pystyä rakentamaan muuntamo. Lisäksi johdot tulee huomioida koko kaava-
alueella.

Kaava-alueen määräyksiä ja kaavamerkintöjä tarkistettiin, selkeytettiin ja täsmennettiin. KT-
merkintään lisättiin teksti: ”Rakennusoikeuden lisäksi korttelialueelle voidaan sijoittaa teknistä
huoltoa palvelevia rakennuksia (esim. muuntamot).”

Vaasan Vesi

Vaasan Veden lausunnossa todettiin, että luonnos huomioi hyvin alueelle sijoittuvan toiminnan
luonteen ja ympäristön haasteet. Lausunnossa nostettiin esiin muutama kehitystoive ja tarkennus.
Yleisesti toivovat väljempää rakennusalojen rajausta ja väljyyttä kerroskorkeuksiin sekä lisää
rakennusoikeutta. Lisäksi toivovat teknisiä täsmennyksiä, jotka helpottaisivat tulevien rakennusten
rakentamista alueelle.

Vaasan Veden toiveet huomioitiin kaavaehdotuksessa. Ohjeelliset rakennusalat sekä kerros-
korkeuden poistettiin ET-alueelta, vain suojelurakennuksiin osoitettiin kerroskorkeudet. Lisäksi
aluetta laajennettiin länteen ja osoitettiin koko laajennusalue istutettavaksi tontinosaksi, jotta alue
voidaan aidata, mutta jotta alueen kasvillisuus säilyisi.

Yksityishenkilöt A, B ja C

Mielipiteessään kommentoidaan KT-alueen olevan huono ratkaisu, koska siihen osoitettu rakennus
tulisi liian lähelle A, B ja C:n rakennusten muodostamaa pihapiiriä sekä poistaisi vanhan kulkutien
arvokkaalle alueelle. Mielipiteessä ehdotetaan KT-alueen siirtoa katualueen eteläpuolelle. Lisäksi
mielipiteessä todetaan, että he olisivat halunneet kertoa mielipiteensä aiemmin, mutta että heiltä ei
olla sitä kysytty. Mielipiteessä todetaan, että alueella on aloitettu rakennustyöt heidän siitä
tietämättä. Mielipiteessä kysytään, voiko kaavaluonnoksessa suojelluksi osoitettuun rakennukseensa
tehdä remonttia, missä poistetaan käyttämättömät ja huonokuntoiset savupiiput.

KT-aluetta pienennettiin paitsi näkymien säilymisen, myös alueen runsaiden johtojen vuoksi. Lisäksi
rakennusalaa väljennettiin ja kattosuuntaviivaa käännettiin, jotta KT-alueelle osoitettu rakennus
häiritsisi mahdollisimman vähän olemassa olevaa asutusta ja arvokasta pihapiiriä.

Kaavoitus informoi osallisia ainoastaan kaavaprosessiin liittyvistä asioista. Rakennustöistä informoi
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yleensä niistä vastaava taho.

Kaavoitus on pyytänyt A, B ja C:ltä mielipiteitä kaavaprosessin jokaisessa vaiheessa.
Kaavaluonnoksessa kaavakuva asetetaan nähtäville ensimmäistä kertaa ja mielipiteensä kaavasta on
tullut prosessin tarkoittamaan ajankohtaan.

Sr-5-merkinnällä osoitettuihin rakennuksiin on osoitettu määräys: ”Rakennuksessa suoritettavien
korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen ulkoasun luonne säilyy.” Rakennus-
valvonnassa otetaan kantaa kyseisessä lupavaiheessa, millaiset toimenpiteet säilyttävät rakennuksen
ulkoasun luonteen.
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5.ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

Asemakaavan peruslähtökohta on turvata alueella nykyisin olevan vesilaitoksen toiminta ja
kehittämismahdollisuudet.

Yleiskaavan mukaan vesilaitoksen alueella on ET-merkitä, joka tarkoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa
palvelevien rakennusten aluetta.

5.1.1 Mitoitus

Aluerajaukset on tehty nykyisten aidattujen alueiden mukaisesti vähäisin tarkennuksin, joilla
mahdollistetaan tulevien rakennusten luonteva sijoittaminen.

Alueen itäreunan nykyisestä avo-ojasta johtuen kaava-alueen reunaan mahdollisesti osoitettavat
uudisrakennukset vaativat toteutuakseen ojan siirtoa aidan viereen. Maastotyöt edellyttävät
suunnitelmien hyväksymistä ELY:ssä.

Toimistorakennuksen uusi korttelialue on mitoitettu mahdollistamaan nykyisin Klemettilässä
sijaitsevan toimistoyksikön siirto vesilaitoksen välittömään läheisyyteen, kuitenkin niin, että se on
sijoitettu aidatun alueen ulkopuolelle. Toisaalta KT-alueelle voidaan osoittaa Vesilaitokseen
liittymätöntäkin toimistorakentamista.

5.1.2 Palvelut

Vaasan Veden toimistotilojen mahdollinen sijoittuminen toimistorakennukselle osoitettuun kortteliin
mahdollistaa vesilaitoksen toimistoasiakasliikenteen pysymisen aidatun alueen ulkopuolella.

Vesilaitoksentien viereinen metsäkaistale hoidetaan puustoisena luontoselvityksen mukaiset
viitasammakoiden lisääntymisalueet huomioiden. Metsäkaistale toimii sekä näkö- että melu-
suojana asutuksen suuntaan.

Maaston kulumista vältetään kieltämällä pysäköintialueet VL-alueen sisällä. Alueen liikkumista
palvelevien sekä teknisten rakennusten ympäristöt on pidettävä siistinä.

Pohjavesien muodostumisalue rajoittaa toimintoja ja velvoittaa noudattamaan ao. määräyksiä ja
ohjeistusta. ET-alueelta maaperään imeytyvien aineiden ja hulevesien osalta edellytetään
viemäröintiä ja asianmukaista puhdistusta.

Vaarallisten aineiden kuljetus alueella on järjestettävä Tukesin ja Traficomin ja määräysten ja
ohjeiden mukaan. Maaperän pilaantuneisuustutkimuksen mukaan nykyisen vesilaitoksen ja
Vesilaitoksentien välissä ei ole todettu haitta-ainepitoisuuksia maaperässä.

Vesilaitoksen liittymätien ympäristössä ei tiheän maanalaisen verkoston vuoksi voitu tehdä koe-
kuoppia, mutta eteläpuolen varastokentillä todettiin asfaltista ja öljysorasta johtuen kohonneita
raskaiden öljyhiilivetyjen pitoisuuksia, jotka eivät edellytä kuitenkaan välittömiä puhdistustoimia.

”Mikäli kohteessa todettua pilaantunutta maata kaivetaan ja poistetaan kiinteistöltä, tehdään
ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.” FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Vesilaitosta varten varataan aidattu alue rakennuksia varten sekä imeytysalue sen koillispuolella ja
varastointialue sen eteläpuolella. Vaasan Veden toimistorakennukselle varataan kaavassa alue
sisääntulokadun varrelta.

Yksityisomistuksessa oleva asuinrakennusten pihapiiri ulkorakennuksineen sijaitsee
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vuokramääräalalla. Muodostettavalle tontille on liittymä nykyisessä kohdassa tulevalle katualueelle.

Vaasan Latu ry:llä on Vesilaitoksentien vierellä lautarakenteinen tukirakennus, jonka toistaiseksi
voimassa oleva vuokrasopimus, sisältää käyttöoikeusalueen rakennuksen ympäristössä.

Anvian tietoliikennemasto on sopimuksen mukaisesti VL-alueella. Liittymä maston sijaintipaikalle on
Vesilaitoksentieltä. Huoltorakennuksen rakennusoikeus on merkitty kaavakarttaan.

Vesilaitoksen kortteli muodostetaan nykyisen vesilaitoksen alueesta ET ja siihen liittyvistä et-1 ja et-
2 alueista. ET-alue tulee olemaan aidattu.

Asuinkortteli muodostetaan nykyisin kaupungilta vuokratusta määräalasta rajojen pienillä
tarkennuksilla.

Toimistokortteli mahdollista vesilaitoksen toimistorakennusta, tai muuta toimistotilaa varten
muodostetaan uutena yksikkönä.

5.1.3 Muut alueet

Vesilaitoksentie on yhdystie 7173, jossa ei ole pohjavesisuojauksia pohjavesialueen kohdalla.
Vaarallisten aineiden kuljetus on tiellä kuitenkin vähäistä. Tietä ei suolata pakkaskeleillä.

Vesilaitoksentieltä erkanee yksi katu, jonka kautta on yhteys toimistokortteliin, asuinkortteliin sekä
vesilaitoksen piha-alueille aitauksen porttien kautta. Katu tulee lähes nykyisen tielinjauksen kohdalle.

Katualue on mitoitukseltaan sellainen, että se voidaan totuttaa toimisto- ja asuinkorttelien puolelle
sijoitetulla kevyenliikenteen kaistalla. Tämä on tärkeää liikenneturvallisuuden kannalta.

Raskaan liikenteen portit sijoitetaan niin, että alueen sisällä mahdollistetaan joustava kiertoliikenne.

Ohjeellinen katupoikkileikkaus. Kevyt liikenne tulee toimisto- ja asuinkortteleiden puolelle.

VL-alue on edelleen nykyisessä lähivirkistysaluekäytössä luontoselvitys huomioon ottaen.

5.1.4 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Vesilaitoksen rakennukset on inventoitu ja osalla niistä on kaavassa suojelumerkinnät sr-3 tai sr-5.
Täydennysrakentaminen tiivistää vanhaa pihapiiriä vain vähän ja uudisrakentaminen sijoittuu pääosin
käytöstä poistuvien hidassuodatusaltaiden alueelle. Asuinrakennuskorttelissa on lisäksi merkintä A/s,
joka edellyttää pihapiirin säilyttämistä.

Rakennustavan on jatkossa tavoiteltava alueen yhtenäistä yleisilmettä. Toimistorakennus
edellytetään suunniteltavaksi arkkitehtonisesti tavoitteellisesti.

Asuinpihapiiri säilyy nykyisellään pienin lisärakentamismahdollisuuksin ja suojelemattomien huono-
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kuntoisten rakennusten uusimisin saman henkisinä.

5.1.5 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

VL-alue reunustaa vesilaitoksen aluetta. Rakentaminen on rajattu aitauksen sisäpuolelle ja erillisiin
asuin- ja toimistorakennuksen kortteleihin. Luontoselvityksen mukaisesti suojellaan viita-
sammakoiden lisääntymisalueet.

Pohjavesialueen vuoksi rajoitetaan alueen pysäköintiä ja huoltoliikennettä alueelle. Huoltoliikenne
järjestetään pääportin kautta mahdollisimman lyhyin reitein.

Kaavan VL-alueelle ei sallita pysäköintiä.

Pohjavesialueen aiheuttamat suojaustoimenpiteet on tehtävä pohjavesien suojelusuunnitelman
mukaan.

Maapohjaiset piha-alueet pohjavesialueella tulee päällystää. Pysäköinti ja varastointi sekä autojen ja
koneiden säilytys on sallittua vain päällystetyillä alueilla.

5.1.6 Muut vaikutukset

Lähivirkistysalueiden käyttö ei muutu asemakaavan myötä. Luokan 1 pohjavesialueilla ei tule tehdä
lannoituksia puuston kasvun lisäämiseksi tai käyttää torjunta-aineita.

Lentoturva-alue: Trafi:n lupa 40m korkealle mastolle lentoestemaalaus ja -valovaatimuksin.
Vesilaitoksen oma masto on 40m korkea, rakennuslupa vuodelta 2015. Muutokset mastoon
edellyttävät uutta lentoestelausuntoa ja -lupaa.

Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsevan hautausmaan ja vesilaitoksen alueen välillä on ollut
nälkävuosina 1866-68 hautausmaa-alue, johon nälkään ja kulkutauteihin kuolleita ihmisiä on
haudattu. Varsinaista muinaishautaa alueelle ei ole. Alueella tehtävien mahdollisten maastotöiden
yhteydessä tämä on kuitenkin huomioitava.

5.2 Ympäristön häiriötekijät

Asemakaava-alue on maantien sekä VL-alueen erottamana asuinalueista, eikä toiminnasta aiheudu
melu- eikä hajuhaittoja.

Liikenne alueelle säilyy nykyisellään toimintojen tulevan kasvun mukaisesti. Vaarallisten aineiden
kuljetukset laadittavan turvallisuussuunnitelman mukaan. Traficomin (Liikenne- ja viestintävirasto)
VAK 2021-määräyksen liitteet sisältävät yksityiskohtaiset säännökset mm. vaarallisten aineiden
luokituksesta, pakkauksista, tarvittavista asiapapereista, ajoneuvojen hyväksynnästä ja varusteista,
ajolupakoulutuksesta, vapaarajoista sekä rahtikirjan, pakkausten ja ajoneuvon merkinnöistä.

Pysäköintialueet ja koneiden säilytysalueet pohjavesialue huomioon ottaen, rakennettuna ja
varustettuna.

Kaavamerkinnät selityksineen ja kaavamääräykset kaavakartan lisäksi myös tämän selostuksen
liitteenä. (Liite 1)

Vesilaitoksentie säilyy ennallaan. Siitä erkanee nykyisen vesilaitokselle tulevan tien paikalle tuleva
uusi katu Vesikatu-Vattengatan.
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Kaavamääräyksillä sekä tällä selostuksella on pyritty havainnollistamaan kaavan tarkoitus sekä sisältö
tarvittavalla tavalla.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus

Pilvilammen vesilaitoksen ET-alueen uudis-/täydennysrakentaminen on toteutumassa vaiheittain
useamman vuoden aikana. Ensimmäiset uudisrakennustyöt alueen eteläosan hidassuodatusaltaiden
vierellä on aloitettu vuonna 2021.

Asemakaavan toteutuessa rakentuu uusi katu katusuunnitelmien mukaisesti nykyisen kulkuväylän
kohdalle. Liittymät kadulta vesilaitoksen alueelle porttien kautta tarpeen mukaan raskaan liikenteen
mitoituksin. Lisäksi liittymät asuinkortteliin sekä toimistorakennuksen kortteliin tulevat Vesi-
laitoksentieltä erkanevalta uudelta kadulta.

Vesilaitoksen aidatun alueen rakentuminen toteutuu täydennysrakentamalla vanhan osan pihapiiriä
sekä nykyisten hidassuodatusaltaiden aluetta uudisrakentamalla.

Toimistokorttelin toteutus riippuu vesilaitoksen toimintojen järjestelystä, tai muusta toimistotilojen
tarpeesta alueelle ja on kaavassa varauksena. VL-alueiden hoitoluokitus on C2, ulkoilu ja virkistysmetsä.
Alueen rajoitukset liittyvät luontoselvitykseen sekä pohjavesialueesta johtuviin toimiin.

LIITE 1   Asemakaavaluonnos

LIITE 2   Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LIITE 3   Luontoselvitys

LIITE 4   Rakennusinventointi

LIITE 5   Asemakaavan seurantalomake
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Merkintä Selitys 

  

Asuinrakennusten korttelialue, jolla rakennusten muodostaman pihapiirin maisemalliset ja 
rakennushistorialliset arvot on 
pyrittävä säilyttämään. 
Kvartersområde för bostadshus, där de landskapsmässiga och byggnadshistoriska värdena hos 
gården som byggnaderna 
bildar bör i mån av möjlighet bevaras. 
 

  

Toimistorakennusten korttelialue. 
Kvartersområde för kontorsbyggnader. 

  

Lähivirkistysalue. 
Område för närrekreation. 

  

Yleisen tien alue. 
Område för allmän väg. 

  

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue. 
et-1 imeytysalue 
et-2 varastoalue 
Kvartersområde för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning. 

  

Vesialue. 
Vattenområde. 

  3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 
Linje 3 m utanför planområdets gräns. 
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  Osa-alueen raja. 
Gräns för delområde. 

  Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.  
Riktgivande gräns för område eller del av område. 

  
Kaupunginosan numero. 
Stadsdelsnummer. 



  
Korttelin numero. 
Kvartersnummer. 

  Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 
Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta. 

  Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen 
osan suurimman sallitun kerrosluvun. 
Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del 
därav. 

  Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman 
kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 
Ett bråktal efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största våning man 
får använda i vindsplanet för utrymme som inräknas i våningsytan. 

  

Rakennusala. 
Byggnadsyta. 

  

Ohjeellinen rakennusala. 
Riktgivande byggnadsyta. 

  

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. 
Linje som anger takåsens riktning. 

  

Ohjeellisen rakennusalan harjansuunta. 
Riktgivande riktning på byggnadsytans takås. 

  

Istutettava alueen osa. 
Områdesdel som ska planteras. 

  

Ajoyhteys. 
Körförbindelse. 

  

Pysäköimispaikka. 
Parkeringsplats. 

  

Ohjeellinen pysäköimispaikka. 
Riktgivande parkeringsplats. 

  

Rakennusala, jolle saa sijoittaa maston ja max 10m² tukirakennuksen. 
Byggnadsyta där mast får placeras. 



  

Johtoa varten varattu alueen osa. 
z=sähkö , v=vesi, j=viemäri 
För ledning reserverad del av område. 
z=elektrisitet, v=vatten, j=avlopp 

  Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 
Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden. 

  

Suojeltava rakennus. 
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen 
ulkoasun luonne säilyy. 
Byggnad som ska skyddas. 
De reparations- och ändringsarbeten, som utförs i byggnaden bör vara sådana, att utseendets 
karaktär bevaras. 
 

  

Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltu 
viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikka. Alueella suoritettavat 
metsänhoitotoimenpiteet eivät saa vaarantaa viitasammakon elinympäristöä. 
Områdesdel där åkergrodan har en enligt 49 § i naturvårdslagen skyddad 
föröknings-och rastplats. De skogsvårdsåtgärder som vidtas på området får inte 
äventyra åkergrodans livsmiljö. 
 

  Moottorikelkkareitti. 
Snöskoterled. 
 

  

Tämän asemakaavan alueella oleville tonteille on laadittava erillinen sitova tonttijako.  
För tomter på detta detaljplaneområde skall en separat bindande tomtindelning göras. 

  

 
YLEISMÄÄRÄYKSIÄ 
 
Autopaikat 
A-tontti: Autopaikkojen määrä 2 ap/asunto. 
KT-tontti: Autopaikkojen määrä 1 ap/70m² 
ET vanha alue päärakennus 1 ap/300m² 
Lisärakentamisalue yhteensä 16 ap, rakennusten toteutumisen mukaan 
Lähivirkistysalueelle ei saa sijoittaa autopaikkoja. 
Pyöräpaikat 
KT-tontti: 1pp/70m² 
ET-tontti: 1pp/300m² 
 

  

Rakennusoikeudet 
Kerrosala on merkitty kaavakarttaan nykyisten ja vanhalle alueelle sallittujen lisärakennusten 
osalta. 
Kerroslukumäärä vanha alue maksimissaan 3 (päärakennus). 
Rakennusoikeus merkintänä: nykyinen+laajennusmahdollisuus 
Lisärakentamiselle altaiden poistuessa varattu alue 1 1/5, jolloin osa rakennuksen pohjan alasta 
voidaan rakentaa kaksikerroksisena työhuone-/toimistopäätynä. Rakennusalalle on merkitty 



ohjeelliset rakennusten paikat, jotka sovitetaan maanalaisia linjastoja väistäen. 
Liikuntareittien tukirakennus VL-alueella, Vaasan Latu, voidaan pitää kunnossa sovitun vuokra-
ajan mukaisesti, ei autopaikkoja. 
Asuinrakennusten pihapiirin nykyinen vuokra-alue erotetaan omaksi tontiksi. Samoin 
toimitorakennusta varten osoitettu KT-tontti. 

  

Muut rajoitukset 
Vesilaitoksen rakennettu alue aidataan. Portit kulkutarpeiden mukaan. 
Mastot alle 100m maasta ilman tarvittavaa jääsuoja-aluetta. Nykyinen masto 40m. 
Viitasammakoiden suojeltava kutualue on merkitty kaavakarttaan. Alue on VL-alueella, aidatun 
vesilaitoksen alueen ulkopuolella.  
 
Pohjavesialue 
Kaivuu ja rakentaminen edellyttävät ao. suunnitelmia ja niistä ELY:n lausuntoa, ELY-keskuksen 
pohjavesiryhmä. 
Alueen itäreunan merkittyjen ohjeellisten rakennusten alojen toteutuminen edellyttää avo-ojan 
siirtoa ET-alueen rajalle. 
Ajoneuvojen huolto, säilytys ja autopaikat edellyttävät ao. alueen tiiviin pintarakenteen ja 
hulevesien sadevesiviemäröinnin. 
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
Pilvilammen vesilaitos (ak1111) 

Suunnittelualue 

Asemakaava koske Pilvilammen vesilaitoksen aluetta Ristinummen itäpuolella. Asemakaavan suunnittelu-

alueeseen kuuluu vesilaitoksen lisäksi vieressä oleva kahdesta asuinrakennuksesta ja viidestä talousraken-

nuksesta koostuva kokonaisuus. Asemakaavoitettavan alueen koko on noin 3,5 hehtaaria.   

Suunnittelualueen sijainti 
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Suunnittelualueen rajaus 
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Suunnittelun tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa vesilaitoksen kehittäminen. Laitos vaatii isomman huollon, jonka 

ajaksi tarvitaan varalaitos puhdistamaan käyttövesi. Laitos jää varalaitokseksi varmistamaan veden saantia 

myös nykyisen laitoksen kunnostuksen jälkeen. Asemakaavalla mahdollistetaan alueen muukin kehittämi-

nen ja Vaasan Veden muiden toimintojen mahdollinen siirtäminen alueelle. Asemakaavalla varaudutaan 

mahdollisesti merkittävään vedentarpeen lisääntymiseen esimerkiksi teollisuuden takia.  

Alueella sijaitseville asuinrakennuksille on tavoitteena määritellä tontit, kulku ja ra-kennusoikeus. Sijainti 

pohjavesialueella vesilaitoksen vieressä rajoittaa alueen käyt-tömahdollisuuksia. Sijainnista johtuvat rajoi-

tukset tutkitaan asemakaavalla 

Vireille tulo 

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 

päätti asemakaavan vireille tulosta 

29.9.2020. Asemakaava tuli vireille kuu-

lutuksella x.x.xxxx. 

Lähtötiedot  

Yleiskaavat 

Alueella on voimassa Vaasan yleiskaava 

2030.  Kaavoitettava alue on yleiskaa-

vassa varattu yhdyskuntatekniselle huol-

lolle. Alueen itäpuolella on Vesilaitok-

sentien tiealue ja länsipuolella kulkee 

moottorikelkkareitti. 

  

Asemakaavat 

Aluetta ei ole asemakaavoitettu. Vesilai-

toksentien länsipuolella on Ristinummen 

pientaloaluetta, joka on asemakaavoi-

tettu.  

Maanomistus  

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan 

kaupungin omistuksessa. Suunnittelu-

alue kuuluu tilaan 905-416-1-68, joka on 
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laaja, monipalstainen tila, johon kuuluu pääasiassa kaupungin virkistysalueita. Tilasta asemakaavoitetaan 

vain osa. 

Osalliset  

Osallisia kaavatyössä ovat: 

 Vaasan vesi 

 Alueen asukkaat 

 Kiinteistötoimi 

 Kuntatekniikka 

 Etelä-Pohjanmaan ely-keskus 

 Pohjanmaan pelastuslaitos 

 Vaasan Sähkö 

 Vaasan Sähköverkko 

Osallistuminen 

Asemakaavan muutoksen vireille tulosta ja nähtävillä 

olosta ilmoitetaan Ilkka-Pohjalaisessa ja Vasabladetissa 

sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla kansalaisin-

fossa, pääkirjastossa, Kirjastonkadulla 13, sekä kaavoi-

tuksen internetsivuilla www.vaasa.fi/kaavoitus. Kaava-

alueen maanomistajille ja -haltijoille lähetetään kirje. 

Osalliset voivat osallistua kaavan valmisteluun seuraa-

valla tavalla: 

Vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Osallistuminen mielipiteellä tai lausunnolla osallistumis- 

ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana. Osallisia 

kuullaan koskien lähtökohtia ja selvityksiä, kaavatyön ai-

kataulua, alustavia tavoitteita, osallisten määrittelyä sekä vuorovaikutuksen järjestämistä. 

Kaavaluonnos 

Osallistuminen mielipiteellä tai lausunnolla kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana. Osallisia kuullaan kos-

kien kaavan tavoitteita, selvitystyötä ja kaavan luonnosta. Kaavaehdotus 

Osallistuminen muistutuksella tai lausunnolla kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana. Kaavaehdotus pide-

tään nähtävillä 30 päivää. Osallisia kuullaan koskien kaavaehdotusta ja kaavan selostusta. Lausuntojen ja 

mahdollisten muistutusten käsittelyn jälkeen asemakaavan muutosehdotus menee suunnittelujaoston hy-

väksyttäväksi. 
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Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvotteluin.        

Aikataulu 

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos asetetaan nähtäville lokakuussa 2020. 

Tavoitteena on saada asemakaava kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2021.  

Vaikutusten arviointi 

Asemakaavaa varten alueen rakennukset inventoidaan ja niistä tehdään alustavat arvotukset. Alueella on 

tehty aikaisemmin luontoselvityksiä. Luontoselvityksiin tehdään pienempi tarkistus ja päivitys tätä työtä 

varten. Asemakaavalla ei muuteta alueen käyttötarkoitusta, joten vaikutukset jäänevät vähäisiksi. Vaikutuk-

set arvioidaan asemakaavan selostuksessa.  

Yhteystiedot 

Valmistelusta vastaa kaavoitusinsinööri Matti Laaksonen, puh. 040 8468379, sähköposti matti.laakso-

nen@vaasa.fi. Lisätietoja antaa myös kaavoituksen kanslia, puh. 325 1160. 

Vierailuosoite: Kirkkopuistikko 26A HUOM! Kaavoitus etätyöskentelee koronaviruksen vuoksi  

Kaavaprosessin etenemistä voi myös seurata kaavoituksen internetsivuilta: www.vaasa.fi/kaavoitus 

 

Lakiviitteet 

Maankäyttö- ja rakennuslaki: 52 §, 62-67 §, 188 § 

Maankäyttö- ja rakennusasetus: 27§ ja 30-32 §. 
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JOHDANTO 

 

Vaasan Vesi suunnittelee Pilvilammen vesilaitoksen esikäsittelylaitoksen siirtoa sekä laatii samalla 

tilatarveselvitystä uudis- ja täydennysrakentamisesta toimintojensa tehostamista varten. Suunnit-

telu on aloitettu vuoden 2019 aikana. Alustavasti suunnittelualueeksi on varattu vesilaitoksen hi-

dassuodatusaltaiden eteläpuolinen alue sekä Vesilaitoksentien–hidassuodatusaltaiden välinen alue. 

Suunnittelu etenee siten, että alueen asemakaavan laadinta aloitetaan vuoden 2020 aikana.  

 

Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa 

määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaiku-

tukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvi-

tykset on tehtävä koko siltä alueelta, johon kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §). Lisäksi Euroopan unionin luontodirektiivillä (92/43/ETY) ja lintu-

direktiivillä (79/409/ETY) on luontoarvojen selvittämiseen ohjaava vaikutus maankäytön suunnitte-

lun yhteydessä. Direktiivien tavoitteita on kirjattu luonnonsuojelulakiin sekä metsä- ja vesilakiin.  

 

Suunnittelualuetta voidaan pitää laaja-alaisena asemakaavana sen pinta-alan ja vaikutusalueen sekä 

mahdollisten tulevien maankäyttöä muuttavien toimenpiteiden vuoksi. Ympäristöhallinnon ohjeis-

tuksen mukaan laaja-alaisena asemakaavana pidetään esimerkiksi uutta asunto- tai työpaikka-alu-

etta sekä yleensä aluetta, jossa on laajoja luonnontilaisia alueita. (Huttunen & Pahtamaa 2002.)  

 

Laaja-alaisen asemakaavan ollessa suunnittelualueena luontoarvot on selvitettävä asiantuntijan te-

kemän maastoselvityksen perusteella. Luontoselvityksen tulee sisältää yleistietoa alueen luonnosta 

ja rakennettavuudesta, olemassa olevista suojelukohteista ja aiemmista inventoinneista, luonnon-

suojelu-, metsä- ja vesilain mukaisista luontotyypeistä sekä esiintymistietoa uhanalaisista ja erityi-

sesti suojeltavista lajeista. (Huttunen & Pahtamaa 2002.)  

 

Pilvilammen kuviotiedot metsäalueilta koottiin kaupungin metsäsuunnitelmasta. Lisäksi maastossa 

inventoitiin pesimälinnusto sekä liito-oravan, lepakoiden ja viitasammakon esiintyminen alueella. 

Raportissa esitellään maastotöiden tulokset. Raportin ovat laatineet ympäristöinsinöörit Laura Lahti 

ja Jan Nyman Vaasan kaupungin kaavoituksesta. Ympäristöinsinööri Tuomas Kiviluoma on osallistu-

nut viitasammakko- ja lepakkokartoituksen tekemiseen sekä analysoinut AudioMoth -ultraäänital-

lentimella kerätyt tiedot. 
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1. SUUNNITTELUALUE 

 
1.1. Sijainti 

 

Pilvilammen vesilaitos sijaitsee sijaitsee Vaasan keskustasta noin 6 km itään. Selvitysalue sijoittuu 

vesilaitoksen lähiympäristöön. Selvitysalue rajautuu idässä Pilvilammen metsäalueeseen, etelässä 

kaupungin varikkoalueeseen, lännessä Vesilaitoksentiehen ja pohjoisessa sijaitsevaa vesialueeseen. 

Pinta-alaltaan luontoselvitysalue on noin 28 hehtaaria. Selvitysalueen sijainti ja rajaus on esitetty 

kartoilla 1–4.  

 

 

Kartta 1. Suunnittelualueen sijainti. 
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Kartta 2. Suunnittelualue ilmakuvassa esitettynä. 
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Kartta 3. Suunnittelualue pohjakartalla esitettynä. 
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Kartta 4. Suunnittelualue peruskartalla esitettynä. 



Vaasan kaupunki | Pilvilammen vesilaitoksen luontoselvitys 2020 

 

 

 

 

8 

 

 

1.2. Kaavoitustilanne 

 
Selvitysalueella on voimassa oikeusvaikutteinen Vaasan yleiskaava 2030. Yleiskaavassa selvitysalue 

on kokonaisuudessaan osoitettu aluevarausmerkinnällä ET yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. 

Alue on varattu yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville laitoksille ja rakennelmille. Yleiskaavassa 

alue on myös pohjavesialuerajauksen sisällä. Vesilaitoksen alueella ei ole voimassaolevaa asema-

kaavaa. Ote yleiskaavasta kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Ote alueen kokonaisyleiskaavasta 2030. 
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1.3. Yleistietoa alueen luonnosta 

 
Selvitysalueen pinta-ala on noin 28 hehtaaria. Suunnittelualueella sijaitsee Vaasan kaupungin vesi-

laitos. Alueella on lisäksi yksi asuinrakennus vesilaitokselle johtavan tien varrella. Kallioalueella on 

aiemmin hiihtomajana toiminut rakennus. Muutoin selvitysalue on metsäinen lukuunottamatta alu-

een eteläosassa sijaitsevaa varikkoaluetta, joka on osittain pensoittunut. Suunnittelualueen itäosan 

lehtimetsät ovat vanhaa peltoa. Alueen itäosassa sijaitsee valtaoja. 

 

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämän tietokannan mukaan suunnittelualueella tai sen 

välittömässä läheisyydessä ei sijaitse merkittäviä uhanalaisten tai erityisesti suojeltavien lajien esiin-

tymisalueita. Lisäksi selvitysalueen läheisyydessä ei ole valtakunnallisia luonnonsuojelualueita tai 

paikallisia luonnonsuojelu-, metsä- tai vesilain mukaisia kohteita. (syke.fi/avoindata)  

 

 

Kuva 2. Valtaoja selvitysalueen itäosassa. 
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2. SUUNNITTELUALUEEN ERITYISPIIRTEET 

 

2.1. Maaperä 

 
Suunnittelualueen länsiosan vallitsevat maalajit ovat moreeni ja sora. Alueen keskiosaa pohjois-ete-

läsuuntaisesti halkoo laaksopainanne, jossa maalaji on silttiä. Vesilaitoksen länsipuolella on lisäksi 

kallioinen harjanne. Selänteellä vallitseva maalaji on soraa ja alue kuuluukin lähes kokonaisuudessa 

pohjaveden muodostumisalueeseen. Selvitysalueen maaperätiedot on esitetty kartalla 5. 

 

 

Kartta 5. Suunnittelualueen maaperäkartta. 

 
2.2. Valuma-alueet 

 
Selvitysalue sijaitsee Vanhan Vaasan ja Höstveden selänteen välissä. Pilvilammen vesilaitoksen lähi-

alueen valumavedet virtaavat laskuojaa pitkin Karperöjärvelle. Laskuoja yhdistyy hulevesiä kerää-

vään kaivantoon vesilaitoksen koillispuolella. Selvitysalueen länsiosassa alavimmalla kohdalla on 

kaksi pientä lampea. Lampien ympäristö toimii hulevesiä viivyttävänä kosteikkona. Lisäksi pohjois-

osassa on laajempi vesialue. Alueen maanpinnan korkeudet ovat havainnollistettu kartalla 6.  



Vaasan kaupunki | Pilvilammen vesilaitoksen luontoselvitys 2020 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Kartta 6. Laserkeilausaineisto alueen korkeuseroista.  
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2.3. Viheraluejärjestelmä 

 

Viheraluejärjestelmään kuuluvat erilaiset viheralueet, virkistysalueet, puistot ja ulkoilureitit. Vaasan 

kaupungin viheraluejärjestelmän osakokonaisuudet on määritelty retkeilyalueiksi, ulkoilualueiksi, 

lähipuistoiksi, kaupunginosapuistoiksi, merenrantapuistoiksi, maa- ja metsätalousalueiksi sekä vi-

herreiteiksi. (Vaasan yleiskaava–Vasa generalplan 2030.)  

 

Vaasan kaupungin viheraluejärjestelmä sitoutuu maisemarakenteeseen ja muuhun luontoperus-

taan ja viheraluejärjestelmän suunnittelulla pyritään säilyttämään luonto monimuotoisena, ter-

veenä ja tuottokykyisenä. Samalla viheraluejärjestelmä myös jäsentää kaupunkia ja pyrkii täyttä-

mään asukkaiden virkistykselliset ja elämykselliset tarpeet. (Vaasan yleiskaava–Vasa generalplan 

2030.) 

 

Vaasan kaupungin viheraluejärjestelmän perusrungon muodostavat rakentamisen ulkopuolelle jää-

vät alueet. Niitä ovat selänteiden lakiosat, laaksojen pohjat, jyrkät ja kivikkoiset rinteet sekä lähde-

paikat ja niistä lähtevät kosteikot. (Vaasan viheraluejärjestelmä 2030.) Rakentamisen ulkopuolelle 

jäävät myös luonnonsuojelu-, metsä- tai vesilaissa määritellyt luontotyypit sekä tiukasti suojeltujen 

eläinlajien reviirien ydinalueet. Selvitysalueen sijoittuminen Vaasan viheraluejärjestelmässä on ku-

vattu kartalla 7. 

 

 

Kuva 3. Viherreitit ovat osa viheraluejärjestelmää. 
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Kartta 7. Viheraluejärjestelmä. 



Vaasan kaupunki | Pilvilammen vesilaitoksen luontoselvitys 2020 

 

 

 

 

14 

 

 

3. MAASTOSELVITYS 

 
3.1. Tausta-aineistot 

 

Selvitysalueen tuntumasta on aiemmin tehty luontoselvitys Kappelinmäen alueelta, joka kattaa osan 

nykyisestä suunnittelualueesta. Tausta-aineistona käytettiin lisäksi Vaasan kaupungin metsäsuunni-

telman kuviotietoja, jotka on kartoitettu vuosien 2019-2020 aikana. Raporttia laadittaessa metsä-

suunnitelma oli luonnosvaiheessa. Kaupungin luontotietokannasta tarkastettiin alueelta olevat tie-

dot erityisesti suojelluista lajeista. Lisäksi alueen aiemmat luontotiedot on koottu syksyllä 2019 laa-

dittuun raporttiin ”Vesilaitoksen luontokartoitus 2019”.  

 

3.2. Maastokäynnit 2020 

 

Suunnittelualueelle tehtiin yhteensä 16 maastokäyntiä 31.3.–31.8.2020. Maastossa kaikilla yleisillä 

alueilla sijainneet viheralueet kuljettiin jalkaisin läpi ja havainnot kirjattiin muistiin. Maastokäynnit 

tehtiin sateettomana ja tuulettomina aamuina, jolloin näkyvyys ja kuuluvuus olivat hyviä. Elokuun 

käynnit tehtiin iltayöstä lepakkokartoitukseen sopivassa sateettomassa säässä.  

 

Maastotyöt ajoitettiin siten, että ajankohta oli paras mahdollinen eri lajiryhmien esiintymisen sel-

vittämiseen (Huttunen & Pahtamaa 2002). Pesimälinnustokartoitus tehtiin 31.3.–1.7.2020, liito-ora-

vakartoitus 31.3. ja 22.4.2020 sekä lepakkokartoitus neljällä käyntikerralla 8.7.–31.8.2020. Lisäksi 

lepakoiden liikkeitä alueella selvitettiin 27.5.-11.6.2020 kahden AudioMoth -ultraäänitallentimen 

avulla. Viitasammakkokartoitus tehtiin 4.5. ja 7.5. 

 

Maastoinventoinneissa sovellettiin ohjeistuksia, joita on annettu eri eliöryhmien kartoituksiin (Sö-

derman 2003). Lajiryhmien inventoinnissa käytetyt menetelmät on kuvattu tarkemmin tämän ra-

portin osiossa tulokset. 
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4. TULOKSET 

 
4.1. Luontotyypit  

 
Vesilaitoksen ympäristö on ollut voimakkaan ihmistoiminnan vaikutuspiirissä jo pitkään. Alueen itä-

osan ojanvarren lehtomaiset kankaat ovat entistä maatalousmaata. Vesistöt ovat osin ihmisen te-

kemiä ja ruoppauksilla tai kaivuilla edelleen ylläpidettyjä. Selvitysalueen länsiosa on toiminut aika-

naan soranottopaikkana ja myöhemmässä vaiheessa mm. motocrossratana. Alueen eteläosaan on 

muodostunut pensoittuva joutomaa-alue, jossa säilytetty mm. kiviainesta. 

 

Selvitysalueen länsiosan metsätyypit ovat pääosin tuoreita tai kuivahkoja kankaita. Alueella sijaitsee 

yksi kalliopaljastuma-alue, joka osin on syntynyt kovan kulutuksen myötä. Alueen itäosa on suurelta 

osin entistä metsittynyttä maatalousmaata, jossa metsätyyppinä on lehtomainen kangas. 

 

Kaupungin metsätaloussuunnitelman kuviotiedoista alueelta on määritetty yhteensä 21 metsäku-

viota, joiden tarkemmat tiedot on esitetty raportin liitteessä 2.  Luontotyyppi-inventoinnissa ei löy-

detty luonnonsuojelu-, metsä- tai vesilain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Muun arvokkaan 

elinympäristön piirteitä löytyy kuviolta 1612. Selvitysalueen metsäkuvioiden rajaukset on esitetty 

kartalla 8. 

 

 

Kuva 4. Näkymä kuviolta numero 1612. 
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Kartta 8. Alueen metsätyyppikuviot. 
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Kuva 5. Kenttäkerros kuviolla 1658 on ollut kovan kulutuspaineen alla. 

 

 
Kuva 6. Varikkoalue selvitysalueen eteläosassa on osittain alkanut jo pensoittua. 



Vaasan kaupunki | Pilvilammen vesilaitoksen luontoselvitys 2020 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 
Kuva 7. Lampi vesilaitoksen pohjoispuolella. 

 

 
Kuva 8. Selvitysalueen itäreuna vesilaitoksen kohdalla. 
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4.2. Pesimälinnusto 

 
Pesimälinnusto selvitettiin atlasmenetelmällä, jonka tuloksena saatiin alueella havaituista lintula-

jeista pesimisvarmuusindeksit (Väisänen, Lammi & Koskimies 1998). Pesimisvarmuusindeksit on luo-

kiteltu seuraavasti: 

 

1. Havaittu pesimäaikana, ei todennäköisesti pesi alueella 

2. Mahdollinen pesintä (havaittu yksittäinen lintu tai lintupari kerran sopivassa pesimäympäris-

tössä 

3. Todennäköinen pesintä (pysyvä reviiri, lintu rakentamassa pesää, varoittelemassa, hyökkäile-

mässä, näyttelemässä siipirikkoa) 

4. Varma pesintä (nähty pesä, havaittu linnun menevän pesään tai lähtevän pesästä, nähty juuri 

lentokykyiset poikaset tai untuvikot, emo kantamassa ruokaa, hautova emo, poikasten ääntelyä 

pesässä)  

 

Selvitysalueelta pyrittiin löytämään erityisesti EU:n lintudirektiivin liitteen I lintulajit (79/409/ETY) ja 

Suomen uhanalaisuusluokituksen lintulajit (Hyvärinen, Juslén, Kemppainen, Uddström & Liukko 

2019). Linnustokartoituksen maastotyöt teki ympäristöinsinööri Jan Nyman Vaasan kaupungin kaa-

voituksesta. 

 

Linnustokartoitukset tehtiin varhaisina aamun tunteina 31.3.–1.7.2020. Lisäksi yöaktiivisistä lajeista 

tehtiin havaintoja lepakkokartoituksen yhteydessä 8.7.2020. Yhteensä pesimälinnuston kartoittami-

seen tehtiin 11 maastokäyntiä alueelle. Havaittujen lajien kokonaismäärä selvitysalueen tuntumassa 

oli yhteensä 56. Näistä 37 lajin pesimisvarmuusindeksi viittasi pesintään (pesimisvarmuudet 3-4). 

Pesimälajistoon luettiin kuuluvaksi myös selvitysalueen välittömässä läheisyydessä eli alle 50 metrin 

päässä selvitysalueen rajasta havaitut lintulajit. Lajimäärä alueella oli Vaasan olosuhteissa tavan-

omainen huomioiden alueen pinta-ala ja vallitsevat elinympäristöt. Pesimälajisto koostui pääosin 

rakennettujen alueiden sekä havu- ja sekametsien lintulajeista. Lajiston monimuotoisuutta lisäsivät 

vesistöjen äärellä pesivät sorsalinnut ja kahlaajat. Vesistöjen äärellä viihtyivät laulujoutsen, telkkä, 

sinisorsa, kalalokki, pikkutylli ja metsäviklo. Kevään aikana alueella tehtiin havainto Vaasassa  har-

valukuisesta viitakerttusesta ja järripeiposta, mutta nämä lajit eivät jääneet pesimään alueelle. 
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Pilvilammen lajistossa laulujoutsen kuuluu Euroopan unionin lintudirektiivin liitteen I (79/409/ETY) 

lajeihin. Suomen uhanalaisuusluokituksen lintulajeista alueella tavattiin erittäin uhanalaiseksi (EN) 

luokitellut tervapääsky,  viherpeippo ja hömötiainen. Pesimälajistossa vaarantuneeksi (VU) arvioitu 

lintulaji alueella oli töyhtötiainen, joka tyypillinen havumetsien laji Suomessa. Silmälläpidettäviä 

(NT) lajeja linnustossa olivat västäräkki, pensaskerttu, närhi, harakka, järripeippo ja punavarpunen. 

Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien määrä on lisääntynyt vuonna 2019 valmistuneen uuden 

arvioinnin myötä verrattuna vuoden 2014 uhanalaisten lajien listaan. (Hyvärinen, Juslén, Kemppai-

nen, Uddström & Liukko 2019.).  

 

Vesilaitoksen tuntumassa havaituista kahdestatoista uhanalaisesta lajista pesintä varmistettiin vain 

kuuden lajin osalta (pesimisvarmuusindeksit 3–4). Nämä lajit olivat laulujoutsen (4), västäräkki (3), 

hömötiainen (4), töyhtötiainen (4), viherpeippo (3) ja punavarpunen (3). Lajien pesimisvarmuusin-

deksi suluissa. 

 

 

Kuva 9. Punavarpunen on Suomessa luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi. 
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Taulukko 1a. Vesilaitoksen pesimälinnusto kesällä 2020. Taulukossa lajien pesimisvarmuudet ja suo-

jelustatukset. Taulukossa käytetyt lyhenteet. Pesimisvarmuusindeksit: 1 = Havaittu alueella, 2 = 

Mahdollinen pesintä, 3 = Todennäköinen pesintä, 4 = Varma pesintä. Euroopan unionin lintudirektii-

vin liitteen I laji (79/409/ETY) = EU DI. Suomen uhanalaisuusluokituksen suojelustatukset: EN = erit-

täin uhanalainen laji, NT = silmälläpidettävä laji. 

 

Laji Tieteellinen nimi Pesimisvarmuusindeksi Suojelustatus 

Laulujoutsen  Cygnus cygnus 4  EU DI 

Tavi Anas crecca 3   

Sinisorsa Anas platyrhynchos 3   

Telkkä Bucephala clancula 3   

Pikkutylli Charadrius dubius 3   

Lehtokurppa Scolopax rusticola 2   

Metsäviklo Tringa ochropus 3   

Rantasipi  Actitis hypoleuca 3   

Kalalokki Larus canus 4   

Sepelkyyhky Columba palumbus 3   

Tervapääsky Apus apus 1  EN 

Käpytikka Dendrocopos major 2   

Metsäkirvinen Anthus trivialis 3   

Västäräkki Motacilla alba 3  NT 

Peukaloinen Troglodytes troglodytes 1   

Rautiainen Prunella modularis 2   

Punarinta Erithacus rubecula 4   

Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 4   

Mustarastas Turdus merula 3   

Räkättirastas Turdus pilaris 4   

Laulurastas Turdus philomelos 3   

Punakylkirastas Turdus iliacus 4   

Viitakerttunen Acrocephalusdumetorum 1   

Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 3   

Lehtokerttu Sylvia borin 3   

Hernekerttu Sylvia curruca 3  
Lajeja taulukossa 26 x 4  

Lajeja yhteensä 56 x 11  
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Taulukko 1b. Vesilaitoksen pesimälinnusto kesällä 2020. Taulukossa lajien pesimisvarmuudet ja suo-

jelustatukset. Taulukossa käytetyt lyhenteet. Pesimisvarmuusindeksit: 1 = Havaittu alueella, 2 = 

Mahdollinen pesintä, 3 = Todennäköinen pesintä, 4 = Varma pesintä. Suomen uhanalaisuusluokituk-

sen suojelustatukset: EN = erittäin uhanalainen laji, VU = vaarantunut laji, NT = silmälläpidettävä 

laji. 

 

Laji Tieteellinen nimi Pesimisvarmuusindeksi Suojelustatus 

Pensaskerttu Sylvia communis 2 NT 

Sirittäjä  Phylloscopus sibilatrix 3  
Tiltaltti Phylloscopus collybita 3  
Pajulintu Phylloscopus trochilus 4  
Hippiäinen Regulus regulus 3  
Harmaasieppo Muscicapa striata 3  
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 4  
Hömötiainen Parus montanus 4 EN 

Töyhtötiainen Parus cristatus 4 VU 

Sinitianen Parus caeruleus 4  
Talitiainen Parus major 3  
Puukiipijä Certhia familiaris 2  
Närhi Garrulus glandarius 1 NT 

Harakka Pica pica 3 NT 

Naakka Corvus monedula 1  
Varis Corvus corone cornix 1  
Peippo Fringilla coelebs 3  
Järripeippo Fringilla montifringilla 1 NT 

Viherpeippo Carduelis chloris 3 EN 

Tikli Carduelis carduelis 1  
Vihervarpunen Carduelis spinus 3  
Urpiainen Carduelis flammea 1  
Punavarpunen  Carpodacus erythrinus 3 NT 

Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 3  
Keltasirkku Emberiza citrinella 3  
Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 1  
Lajeja taulukossa 26 x 8 

Lajeja yhteensä 56 x 11 
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Kuva 10. Laulujoutsen ja kalalokki pesivät naapureina selvitysalueen sijaitsevalla lammella.  

 

 

Kuva 11. Hömötiainen. 
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4.3. Liito-orava 

 
Suomen luonnonsuojelulain 49 § toteuttaa Euroopan Unionin luontodirektiivin listan IV (a) kuulu-

vien lajien suojelua. Lain mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen eläinlajien yksilöiden 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Liito-orava (Pteromys 

volans) kuuluu Euroopan Unionin luontodirektiivin listaan IV (a). Kategorian lajit ovat tiukan suoje-

lun piirissä. Tämän vuoksi liito-oravan esiintymisalueet tulee selvittää maankäytön suunnittelun yh-

teydessä. 

 

Liito-oravakartoitus tehtiin jälkijätöksiin perustuvalla menetelmällä, joka on yleisesti käytössä selvi-

tettäessä lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (Sierla, Lammi, Mannila & Nironen 2004). Selvitys-

alueen kaikki habitaatiltaan liito-oravalle soveltuvat alueet tutkittiin systemaattisesti maastokäyn-

tien yhteydessä 31.3. ja 22.4.2020.  

 

Liito-oravareviirien inventoinnissa tarkistettiin lajille sopivilla elinpiireillä sijaitsevat kolopuut sekä 

vanhat oravanpesät. Jälkijätöksiä etsittiin lisäksi suojapuina toimivien vanhojen kuusien alta sekä 

ravintoalueilta lehtipuuvaltaisista metsänosista. 

 

 

Kuva 12. Selvitysalueen mäntykankaat eivät sovellu liito-oravan elinympäristöksi. 



Vaasan kaupunki | Pilvilammen vesilaitoksen luontoselvitys 2020 

 

 

 

 

25 

 

 

Kevään maastokartoituksessa selvitysalueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravan lisääntymis- ja leväh-

dyspaikoista. Alueen pohjoisosasta löytyi yhden varttuneen kuusen alta pieni määrä liito-oravan pa-

panoita ja havainto viittasi lajin käyttävän metsänreunaa siirtymäreittinä elinpiiriltä toiselle. Lähi-

alueella liito-oravan tunnettuja elinpiirejä sijaitsee Vesilaitoksentien sekä länsi- että itäpuolella. Liit-

teessä 3 on havainnollistettu liito-oravan jätöshavaintopaikka sekä selvitysalueelta löytynyt yksittäi-

nen käpytikan vanha pesäpuu.  

 
4.4. Lepakot 

 
Lepakot ovat olleet rauhoitettuja Suomessa jo vuodesta 1923 lähtien. Nykyinen suojelu perustuu 

Euroopan unionin luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteeseen IV (a). Suomessa EU:n luontodirektiiviä 

toteuttaa luonnonsuojelulain 49 §, jonka nojalla luontodirektiivin liitteessä IV (a) määriteltyjen eläin-

lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.  

 

Suomessa kaikki vakituisesti tavattavat lepakkolajit kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin. 

Lisäksi lepakot ovat rauhoitettuja luonnonsuojelulain 38 § nojalla, minkä johdosta niiden tahallinen 

pyydystäminen, tappaminen tai häiritseminen on kielletty. 

 

Selvitysalueen lepakkokartoitus tehtiin reittikartoitusmenetelmällä. Tätä menetelmää käytettäessä 

selvitysalue inventoidaan vähintään kolme kertaa maastokauden aikana, etukäteen suunnitellun 

reitin mukaan.  

 

Reitin tulee kattaa mahdollisimman tarkasti lepakoiden käyttämät alueet kuten metsät, puistot ja 

rakennetut alueet. Lisäksi reitin tulee kulkea alueen eri biotooppien halki lukuun ottamatta laajoja 

pelto- ja hakkuualueita sekä taimikoita. Reitti suunnitellaan kulkemaan esimerkiksi polkuja pitkin, 

jolloin kartoituksen toistettavuus on helpompaa jatkossa. Lepakkokartoitusreitti on havainnollis-

tettu kartalla 9. (Hagner–Wahlsten 2007.) 

 

Lepakkokartoituksen maastokäynnit tehtiin neljänä iltana 8.7., 17.8., 25.8. ja 31.8. Kartoitusiltoina 

sääolot olivat ohjeistuksen mukaiset. Kartoitusohjeistuksen mukaan inventointi tulee tehdä vähin-

tään +5 celsiusasteen lämpötilassa, jotta lepakoiden ravintoeläimet eli lentävät hyönteiset olisivat 

ilmassa. Sateisessa, tuulisessa ja viileässä säässä lepakot eivät ole aktiivisia. (Hagner-Wahlsten 2007, 

Sierla ym. 2004.)  
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Kartta 9. Lepakkokartoitusreitti. 
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Selvitysalueen reittikartoituksissa havaittiin yhteensä 14  lepakkoa, joista kuusi määritettiin pohjan-

lepakoiksi, yksi viiksisiippalajiksi, kaksi vesisiipaksi, kaksi siippalajiksi ja kolme jäi määrittämättä tar-

kemmin lajilleen. Reittikartoituksissa havaittujen lepakoiden määrää voidaan pitää kohtalaisen vä-

häisenä. Alueen reittikartoituksissa tehdyt lepakkohavainnot on esitetty taulukossa 2. Havaintopai-

kat ovat esitetty kartalla 10. 

 

Taulukko 2. Selvitysalueen lepakkokartoituksen tulokset. 

PVM. Pohjanlepakko Viiksisiippalaji Vesisiippa Siippalaji Lepakkolaji Yhteensä 

8.7.2020 2 1 1 0 0 4 

17.8.2020 1 0 0 0 2 3 

25.8.2020 0 0 0 1 1 2 

31.8.2020 3 0 1 1 0 5 

Yhteensä 6 1 2 2 3 14 

 

Reittikartoituksien lisäksi suunnittelualueelle vietiin kaksi AudioMoth-ultraäänitallenninta. Ultraää-

nitallentimet nauhoittivat lepakoiden yöllisiä liikkeitä alueella kahdessa jaksossa 27.5.-3.6.2020 ja 

4.6.-11.6.2020. Pohjoisimmat tallennuslaitteet sijaitsivat kuvion 1612 alueella ja ne nimettiin pai-

koiksi A1 ja A2. Eteläisimmät tallennuslaitteet sijaitsivat vesilaitoksen hidassuodatusaltaiden länsi-

puolen havumetsäalueella ja ne nimettiin paikoiksi B1 ja B2 (eteläisin tallennuspiste). Nauhoituksen 

aikaikkunaksi säädettiin kesäyön hämärin hetki, joka osui touko-kesäkuussa noin klo 01:00-03:30 

väliselle ajalle. AudioMoth -ultraäänitallentimien sijainnit on havainnollistettu kartalla 10.  

 

AudioMoth on Open Acoustic Devices -tutkijaryhmän kehittämä edullinen ja pienikokoinen akusti-

nen tiedonkeruulaite, jolla voidaan nauhoittaa ihmisen korvan kuultavan taajuusalueen lisäksi ult-

raääniä (> 20 kHz). Laite nauhoittaa lepakoiden tuottamia kaikuluotausääniä, joita ne käyttävät 

suunnistamiseen ja saalistamiseen.  

 

Laitteeseen asennettiin kolme litium AA-paristoa, joilla on parempi kapasiteetti ja kylmänsietokyky 

kuin tavallisilla alkaliparistoilla. Äänet tallennettiin viiden minuutin pätkissä näytteenottotaajuu-

della (sample rate) 192 kHz. Korkeammalla näytteenottotaajuudella olisi saatu parempilaatuisia ää-

nitiedostoja, mutta ne kuluttavat paristojen virtaa nopeammin ja vievät enemmän tilaa muistikor-

tilta. Äänitallenninta ei tarvinnut huoltaa tai paristoja vaihtaa nauhoitusjakson aikana. 
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Kartta 10. Reittikartoituksen lepakkohavaintopaikat ja AudioMoth -ultraäänitallentimen sijainti. 
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AudioMothin luomat äänitallenteet seulottiin microSD-muistikortilta Wildlife Acoustics kehittämällä 

Kaleidoscope-ohjelmalla. Ohjelma piirsi jokaisesta äänitiedostosta spektrogrammin, mikäli siinä 

esiintyi ääniä samoissa taajuuksissa ja pulsseissa kuin lepakoiden äänet.  

 

Jos nauhan äänet eivät täytä vaadittuja parametrejä, niin spektrogrammi on tyhjä. Spektrogrammit 

käytiin läpi ja lepakon ääntelyä muistuttavat nauhat otettiin jatkokäsittelyyn. Äänitallenteet käytiin 

läpi ja lepakoiden tuottamille äänitteille tehtiin lajimääritykset.  

 

 

Kuva 13. AudioMoth -ultraäänitallentimen nauhoittamaa dataa. 

 

Jatkokäsittelyyn otetut nauhat venytettiin Audacity-ohjelmalla 10-kertaisesti, jotta lepakon äänet 

saadaan kuuluviin sekä näkyviin spektrogrammille. Lajimääritykset tehtiin spektrogrammin avulla 

Audacity-ohjelmassa. 
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Kuva 14. BatSound-ohjelman spektrogrammilla näkyy kaksi pohjanlepakon tuottamaa ääntä. 

 

Ajanjaksolla 27.5.–11.6.2020 AudioMoth -ultraäänitallennin nauhoitti yhteensä neljällä paikalla 960 

äänitystä. Nauhoituksista 93:lla analysoitiin olevan lepakoiden ääniä.  

 

Paikalla A1 saalisteli 27.5.–3.6. välisenä aikana pohjanlepakko, viiksisiippa, vesisiippa ja yksi lajilleen 

määrittämätön siippalaji. Lepakoiden kokonaismääräksi arvioitiin 1-4 yksilöä/yö. Paikalla A2 havait-

tiin 4.6.–11.6. pohjanlepakko sekä viiksi- ja vesisiippa. Lepakoiden määräksi arvioitiin 2-3 yksilöä/yö.  

 

Eteläisemmällä metsäalueella B1 havaittiin 27.5.–3.6. kahtena yönä vain yksi viiksisiippalaji/yö. Pai-

kalla B2 nauhoitettiin 4.6.–11.6. pohjanlepakon ja viiksisiipan ääniä. Lepakoiden kokonaismääräksi 

arvioitiin 1–2 lepakkoa/yö. AudioMoth -ultraäänitallentimen nauhoittamat lepakkohavainnot ovat 

esitetty taulukoissa 3–6. 
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Taulukko 3. AudioMoth-ultraäänitallentimella havaitut lepakot paikalla A1 27.5.-3.6.2020. 

PVM. Pohjanlepakko Viiksisiippalaji Vesisiippa Siippalaji Yhteensä 

27.5. 1 1 1 1 4 

28.5. 0 0 1 0 1 

29.5. 0 0 1 0 1 

30.5. 0 1 1 0 2 

31.5. 1 0 0 0 1 

1.6. 0 1 1 0 2 

3.6. 1 1 1 0 3 

Yhteensä 3 4 6 1 14 

 

Taulukko 4. AudioMoth-ultraäänitallentimella havaitut lepakot paikalla A2 4.6.-11.6.2020 

PVM. Pohjanlepakko Viiksisiippalaji Vesisiippa Siippalaji Yhteensä 

4.6. 0 1 1 0 2 

5.6. 1 1 1 0 3 

6.6. 1 1 1 0 3 

7.6. 1 1 0 0 2 

8.6. 0 1 1 0 2 

9.6. 1 1 1 0 3 

10.6. 1 1 1 0 3 

11.6. 0 1 1 0 2 

Yhteensä 5 8 7 0 20 

 

Taulukko 5. AudioMoth-ultraäänitallentimella havaitut lepakot paikalla B1 27.5.-3.6.2020. 

PVM. Pohjanlepakko Viiksisiippalaji Vesisiippa Siippalaji Yhteensä 

31.5. 0 1 0 0 1 

1.6. 0 1 0 0 1 

Yhteensä 0 2 0 0 2 

 

Taulukko 6. AudioMoth-ultraäänitallentimella havaitut lepakot paikalla B2 4.6.-11.6.2020. 

PVM. Pohjanlepakko Viiksisiippalaji Vesisiippa Siippalaji Yhteensä 

4.6. 0 1 0 0 1 

5.6. 1 1 0 0 2 

6.6. 1 1 0 0 2 

11.6. 1 0 0 0 1 

Yhteensä 3 3 0 0 6 

 

AudioMoth-ultraäänitallennin todettiin tehokkaaksi yöllisten äänien kerääjäksi, mutta datapaketin 

analysointi osoittautui kohtalaisen työlääksi. Vaasan vesilaitoksen havainnot tukevat reittikartoi-

tuksesta saatuja tuloksia.  
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4.5. Viitasammakko 

 
Suomen luonnonsuojelulain 49 § toteuttaa EU:n luontodirektiivin listan IV (a) kuuluvien lajien suo-

jelua. Lain mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen eläinlajien yksilöiden lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Viitasammakko (Rana arvalis) kuu-

luu EU:n luontodirektiivin listaan IV (a). Kategorian lajit ovat tiukan suojelun piirissä. Tämän vuoksi 

viitasammakon esiintymisalueet tulee selvittää maankäytön suunnittelun yhteydessä. 

 

Viitasammakko elää kosteissa elinympäristöissä, etenkin rehevillä rannoilla ja soilla. Paikkauskolli-

suus on viitasammakolle tyypillistä. Viitasammakko saattaa pysytellä muutamien neliömetrien laa-

juisella alueella koko kesän ja palata samalle alueella seuraavanakin kesänä. Viitasammakko talveh-

tii vesien pohjissa, niin makeassa kuin murtovedessäkin. (Sierla ym. 2004)  

 

Viitasammakkokartoitus tehdään keväällä, lajin kerääntyessä kutupaikoille. Kutupaikkoina ovat 

useimmin lammet, järvenpohjukat tai meren lahdet. Kutupaikat kartoitetaan parhaiten kiertämällä 

vesistön rannat ja laskemalla ääntelevät koiraat. Viitasammakon ääni on pulputtava, tavallisen sam-

makon ääni on jatkuvaa hyrinää. (Sierla ym. 2004)  

 

Viitasammakkokartoitus tehtiin 4.5. ja 7.5. illan hämärtyessä noin klo 23.00 jälkeen. Molemmilla 

kerroilla suunnittelualueen länsiosan kahdella lammella oli yhtä aikaa äänessä yhteensä noin 3-10 

viitasammakkoa. Myöhemmin lammilta löydettiin kutua, mikä tulkittiin viitasammakon kuduksi. Sel-

vitysalueen muilta vesialueilta ei lajia löydetty. Havaintopaikat on esitetty liitteessä 4. 

 

 

Kuva 15. Viitasammakon kutua. 
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5. MAANKÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAT TEKIJÄT 

 
Vaasan vesilaitoksen suunnittelualueelle laadittiin luontoselvitys maastokauden 2020 aikana. Suun-

nittelualueelle tehtiin yhteensä 16 maastokäyntiä 31.3–31.8.2020. Maastossa kartoitettiin alueen 

luontotyypit, pesimälinnusto sekä etsittiin liito-oravan ja lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaik-

koja. Maastotöiden yhteydessä arvioitiin lisäksi EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) nisäkäs-, mate-

lija- ja sammakkoeläinten esiintymistä alueella.  

 

 

Kuva 16. Viitasammakon kutulampi 8.5.2020. 

 

Luontokartoituksen taustalla on Suomen maankäyttö- ja rakennuslaki, jonka 9 § velvoittaa teke-

mään riittävät selvitykset ennen maankäytön suunnittelua. Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi EU:n 

luontodirektiivi (92/43/ETY), lintudirektiivi (79/409/ETY) sekä Suomen luonnonsuojelu-, metsä- ja 

vesilaki ohjaavat luontoselvityksen laadintaa. 
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Kevään ja kesän 2020 maastokäyntien perusteella voidaan esittää seuraavat huomiot alueen luon-

nonoloista: 

 

 Alueen luontoinventoinnissa ei löydetty luonnonsuojelu-, metsä- tai vesilain mukaisia suojeltuja 

luontotyyppejä. Kuviolla 1612 on muun arvokkaan luontotyypin ominaispiirteitä. 

 Pesimälinnustoselvitys tehtiin 31.3.–8.7.2020. Selvitysalueella tavattiin 37 lintulajia, joiden pe-

simisvarmuus viittasi pesintään (pesimisvarmuudet 3-4). Pesimälinnustossa laulujoutsen kuuluu 

Euroopan unionin lintudirektiivin liitteen I (79/409/ETY) lajeihin. Suomen uhanalaisuusluokituk-

seen kuuluvia lintulajeja alueella havaittiin yhteensä 11. 

 Kevään maastokartoituksessa selvitysalueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravan elinpiireistä tai 

luonnonsuojelulain 49 § mukaisista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista. Yhden pa-

panajätöshavainnon perusteella arvioitiin lajin käyttävän länsi-itä-suuntaisena siirtymisreittinä 

selvitysalueen pohjoisosassa sijaitsevaa metsää. 

 Lepakkokartoituksessa tehtiin havaintoja pohjanlepakoista, viiksisiipoista ja vesisiipoista. Ha-

vaintojen perusteella alueella ruokailee öisin muutamia lepakkoyksilöitä, mutta selvitysalueella 

ei sijaitse lepakoille erityisen tärkeitä alueita. Alueen jatkosuunnittelu on mahdollista tehdä si-

ten, että se ei heikennä lepakoiden ruokailualueita tai siirtymäreittejä.  

 Alueella sijaitsevat viitasammakoiden kutupaikat tulee ottaa huomioon asemakaavaa laaditta-

essa. 

 Metsäsuunnitelman kuviotietojen mukaan kuviolla 1699 sijaitsee mahdollisesti muinaishauta. 

Kuvio on tosin vain pieneltä osin suunnittelualueen sisällä. Muinaishaudan tarkempi paikka tu-

lee selvittää kaavoituksen edetessä.  

 Maastossa tehtyjen havaintojen perusteella arvioitiin, että selvitysalueella ei esiinny muita Eu-

roopan unionin luontodirektiivin liitteen IV (a) nisäkäs- tai matelijalajeja (92/43/ETY) (Nieminen 

& Ahola 2017). 

 

Aiempien tietojen ja maastokauden 2020 aikana tehdyillä kartoituksilla saatiin tietoa Pilvilammen 

suunnittelualueen metsätyypeistä ja eläinlajistosta asemakaavoituksen pohjatiedoksi. Jatkossa 

luontoselvitystä voidaan hyödyntää asemakaavan luontovaikutusten arvioinnissa sekä mahdollisesti 

asemakaavan toteutumisen jälkeen tehtävässä seurannassa. 

 

 



Vaasan kaupunki | Pilvilammen vesilaitoksen luontoselvitys 2020 

 

 

 

 

35 

 

 

6. LÄHTEET 

 

Hagner–Wahlsten, N. 2007. Lepakot ja maankäytön suunnittelu. Koulutustilaisuus Vaasassa 

8.5.2007.  

 
Huttunen, A. & Pahtamaa, T. 2002. Luontoselvitykset yleis- ja asemakaavoissa. Pohjois-Pohjan-

maan ympäristökeskuksen moniste. Oulu 2004. 

 
Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U-M. (toim.) 2019. Suomen lajien 

uhanalaisuus–Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 704 

s. 

 
Nieminen, M. & Ahola, A. (toim.) 2017: Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. le-

pakot) esittelyt. - Suomen ympäristö 1/2017: 1–278. 

 
Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004. Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnit-

telussa. Suomen ympäristö 742. Ympäristöministeriö. Helsinki 2004. 

 
Söderman, T. 2003. Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menette-

lyssä ja Natura-arvioinnissa. Edita 2003.  

 
Vaasan kaupunki 2011. Vaasan kaupungin metsäsuunnitelma vuosille 2011–2020. Kustens 

skogcentral 10.2.2011. 

 
Vaasan kaupunki 2011. Vaasan yleiskaava 2030–Vasas generalplan 2030. Hyväksytty kaupunginval-

tuustossa 13.12.2011. 

 
Vaasan kaupunki 2011. Vaasan viheraluejärjestelmä 2030–Vasas grönområdesstruktur 2030. Hyväk-

sytty kaupunginvaltuustossa 13.12.2011. 

 
Väisänen, R. A., Lammi, E. & Koskimies, P. 1998. Muuttuva pesimälinnusto. Otava, Helsinki. 567 s. 

 
Ympäristöministeriö 2017. Liito-oravan huomioon ottaminen kaavoituksessa. Ohje YM Dnro 

YM/1/501/2017. Ympäristöministeriö 6.2.2017. 

 



Vaasan kaupunki | Pilvilammen vesilaitoksen luontoselvitys 2020 

 

 

 

 

36 

 

 

7. LIITTEET 

 
Liite 1. Suunnittelualueen kasvupaikkatyypit. Kuvaus kasvupaikkatyypeistä liitteessä 2. 
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Liite 2. Suunnittelualueen kuvioluettelo. 

 

Kuvio 1582. Tuore kangas, pinta-ala 1,2 ha 

 

 

Kuvio 1587. Lehtomainen kangas, pinta-ala 1,6 ha 
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Kuvio 1593. Lehtomainen kangas, pinta-ala 0,6 ha 

 

 

Kuvio 1593.1. Lehtomainen kangas, pinta-ala 0,9 ha 

 

 

Kuvio 1612. Kuivahko kangas, pinta-ala 0,7 ha 

 

 

 



Vaasan kaupunki | Pilvilammen vesilaitoksen luontoselvitys 2020 

 

 

 

 

39 

 

 

Kuvio 1616. Tuore kangas, pinta-ala 1,5 ha 

 

 

Kuvio 1617. Lehtomainen kangas, pinta-ala 0,6 ha 

 

 

Kuvio 1618. Lehtomainen kangas, pinta-ala 0,3 ha 

 

 

Kuvio 1620.1. Tuore kangas, pinta-ala 0,6 ha 
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Kuvio 1627. Lehtomainen kangas, pinta-ala 0,4 ha 

 

 

Kuvio 1628. Lehtomainen kangas, pinta-ala 1,1 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vaasan kaupunki | Pilvilammen vesilaitoksen luontoselvitys 2020 

 

 

 

 

41 

 

 

Kuvio 1656.1. Tuore kangas, pinta-ala 0,4 ha 

 

 

Kuvio 1658. Kitumaa, pinta-ala 0,6 ha 

 

 

Kuvio 1659. Kuivahko kangas, pinta-ala 1,0 ha 
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Kuvio 1659.1. Tuore kangas, pinta-ala 2,4 ha 

 

 

Kuvio 1664. Lehtomainen kangas, pinta-ala 0,5 ha 

 

 

Kuvio 1664.1. Lehtomainen kangas, pinta-ala 0,5 ha  
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Kuvio 1665. Lehtomainen kangas, pinta-ala 1,7 ha 

 

 

Kuvio 1697. Tuore kangas, pinta-ala 2,1 ha  

 

 

Kuvio 1699. Kuivahko kangas, pinta-ala 5,0 ha 
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Kuvio 1705. Lehtomainen kangas, pinta-ala 5,2 ha 
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Liite 3. Suunnittelualueen liito-oravan yksittäinen papanapuu sekä alueelta löytynyt kolopuu. 
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Liite 4. Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikat. 
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1. JOHDANTO 

Pilvilammen vesilaitoksen alueelle ollaan laatimassa asemakaavaa. Inventoinnin tavoitteena on 

ohjata asemakaavaprosessia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaisesti niin, 

että maankäytön suunnittelussa edistettäisiin kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperin-

nön alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.   

 

Rakennusinventointi suoritettiin marraskuun 2020 aikana Ramboll Finland Oy:n toimesta. Käyte-

tyt menetelmät ja lähtökohdat on esitelty kappaleessa kaksi.  

 

Alueen merkittävimmät kulttuurihistorialliset arvot liittyvät Pilvilammen vesilaitoksen vanhoihin 

rakennuksiin sekä vesilaitoksen historiaan. 

 

2. LÄHTÖKOHDAT JA KÄYTETYT MENETELMÄT 

Työryhmä: 

Tämän rakennusinventoinnin on laatinut arkkitehti Stina Karhunmaa sekä rakennusarkkitehti 

Tanja Tarkkanen Ramboll Finland Oy:stä. Rakennusinventoinnin kohteiden arvoluokitukseen on 

Karhunmaan lisäksi osallistunut Vaasan kaupungilta kaavoituspäällikkö Päivi Korkealaakso, kaa-

voitusinsinööri Matti Laasonen, Tapio Ollikainen sekä rakennustarkastaja Paula Frank. 

 ja Pohjanmaan museolta Outi Orhanen. 

 

Lähtökohdat: 

Inventoitavat rakennukset sijaitsevat Vaasan yleiskaavassa 2030 (hyväksytty kaupunginvaltuus-

tossa 13.12.2011) yhdyskuntateknisen huollon alueella (ET). Alueen itäpuolelle on osoitettu 

moottorikelkkailureitti. 

 

 
Kuva 1. Ote Vaasan yleiskaavasta 2030 (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.12.2011).  

 

Käytetyt menetelmät: 

Rakennusinventoinnin pohja-aineistona ovat toimineet alueelta laaditut kartat ja historiikit. Lisäk-

si Vaasan kaupungin rakennusvalvontaan tehtiin kysely rakennusten rakennus- ja toimenpidelu-

vista. Alueelle on tehty totaali-inventointi eli alueen kaikki rakennukset on valokuvattu. Raken-

nuslista on tämän raportin liitteenä 1. Alueen vanhasta rakennuskannasta on lisäksi laadittu ra-



 

2 

 

 

kennusinventointikortit, joiden pohjalta voidaan määritellä rakennusten arvo. Rakennusinventoin-

tikortit ovat tämän raportin liitteenä 2. 

 

Tarkastelualueelle tehtiin maastokäynti Ramboll Finland oy:n, Vaasan kaupungin kaavoituksen 

sekä Vaasan museon Outi Orhasen toimesta 5.11.2020, jonka aikana rakennukset sekä ympäröi-

vää maisemaa valokuvattiin ulkopuolisesti sekä tarpeelliset tiedot rakennuksista ja ympäristöstä 

kirjattiin muistiin. Rakennusten tiedot on kirjattu inventointikortteihin, jotka ovat tämän selvityk-

sen liitteenä 2. Rakennusten muutoshistoriaa on tutkittu ulkopuolisesti maastokäynnin yhtey-

dessä sekä saatavilla olevista rakennuspiirustuksista- ja luvista ja kirjallisista lähteistä. 

 

3. INVENTOINTIALUEEN YLEISKUVAUS 

Inventointialue sijaitsee Pilvilammen ja Vesilaitoksentien välisellä alueella ja käsittää kaksi inven-

toitavaa kokonaisuutta, jotka on ympyröity alle. Kartan numerointi viittaa rakennusinventointi-

korttien numerointiin:  

 

• Asuinrakennusten pihapiiri 

• Vesilaitosrakennusten pihapiiri 

 

  
 
Kuva 1. Inventointikohteet numeroituna. Taustakartta, 11/2020 © MML. 

 

Vaasan kaupungin vesiongelmat olivat menneinä vuosisatoina yleisiä ja niiden ratkaisemiseksi 

rakennettiin 1900-alussa Pilvilammen alueelle vesilaitos. Rakentaminen aloitettiin 1915 pohjave-

sikaivoista, pohjaveden käsittelylaitoksesta ja Pilvilammelta keskustaan yltävästä päävesijohdos-

ta. Pilvilammen vesilaitoksen yhteyteen rakennettiin 1914 asuin-, ulkohuone- ja varastoraken-

nukset koneenhoitajaa ja suodatinlaitoksen hoitajaa varten. Tämän lisäksi henkilökunnan tarpei-

siin rakennettiin myös sauna, halkovaja pieni navetta. Vesilaitoksen tarpeisiin alueelle rakennet-

tiin tuolloin myös kellari ja makasiinirakennus. Muut rakennukset on rakennettu vesien vesilai-

toksen toimintojen kehittyessä. 

1. 

2. 

3. 

5. 

4. 
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Kuva 2. Otteet MML vanhoista painetuista kartoista, vasemmalla vuosilta 1959 ja 1960 oikealla 1970.  

 

   

Kuva 2. Otteet MML vanhoista painetuista kartoista vuosilta 1981 ja 1998.  

 

 

 

Kuva 3. Ote MML peruskartasta vuodelta 2020. 
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Kuva 4. Vuoden 2020 ilmakuva © MML sekä inventointikohteet numeroituna.  

 

4. YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 

Alla on yhteenvetotaulukko rakennusten arvoista ja suosituksista: 

 

R = rakennusperinteinen 

H = historiallinen (asutushistoriallisesti arvokas, teollisuus-, kauppa- ja liikennehistoriallisesti  
arvokas, sivistyshistoriallisesti arvokas, aatehistoriallisesti arvokas, henkilöhistoriallisesti ar-

vokas,  

sosiaalihistoriallisesti arvokas)  

M = maisemallinen  
 

Värikoodit: 

 

Suositellaan suojelua  

Ei suositella suojelua  

 

 

Num. Kohdenimi Kriteerit Määrittely Suositellaan suo-

jeltavan 

R H M Yksittäinen 

rakennus 

Pihapiiri Autio  

1. Vesilaitos x x x    Kyllä, vanhat ra-

kennusosat 

2. Vanha  

vesilaitosrakennus 

x x x    Kyllä 

3.  Paja x x     kyllä 

4. Varastorakennus x x x    Kyllä, osana pi-

1. 

4. 

3. 

5. 

1. 
2. 



 

5 

 

 

hapiiriä 

5. Asuinrakennusten 

ryhmä 

    x   

(14) 50-luvun asuinraken-

nus 

x x     Huomioitava osa-

na pihapiiriä, si-

ten että mitta-

kaava säilyy 

(15) Asuinrakennus x x x    Kyllä 

(16) Ulkorakennus x x x    Kyllä 

(17) Ulkorakennus       Ei 

(18) Leikkimökki       Ei 

(19) Ulkorakennus       Ei 

(20) Ulkorakennus x x x    Kyllä 

(21) Ulkorakennus x      Ei 

 

Vesilaitoksen pihapiirissä vanhimpien vuonna 1914 rakennettujen rakennusten ryhmä sijoittuu 

pohjoispihaan varsin tiiviiseen ympäristöön. Rakennukset edustavat samaa rapattua tiilirakenta-

misen tyyliä ja ne on helppo tunnistaa alueella. Vesilaitosrakennusta on laajennettu useaan ot-

teeseen, mutta vanhimmat rakennusosat ovat tunnistettavissa. Lisäksi pihapiirissä on yksi van-

hempi rankarakenteinen varastorakennus, joka kertoo pihapiirin hierarkiasta. Nämä rakennukset 

on suositeltu suojeltavan alueella. Asuinrakennusten pihapiirin arvot liittyvät vesilaitoksen histo-

riaan, sillä ne on alun perin rakennettu vesilaitoksen työntekijöille asunnoiksi. Pihapiirissä on 

kaksi asuinrakennusta (vanha ja uudempi) sekä lukuisia piharakennuksia, joista osa on tunnistet-

tu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi ja osa ei. 

5. LÄHTEET 

Vaasan kaupungin karttapalvelu: 

https://kartta.vaasa.fi/IMS, Viitattu 3.11.2020 

 

Vaasan yleiskaava 2030 (kv 13.12.2011). Vaasan kaupunki 

 

Paikkatietoikkuna: 

http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi, Viitattu 3.11.2020 

 

Maanmittauslaitos 

https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/karttapaikka, Viitattu 3.11.2020 

 

MML vanhat kartat 

http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ Viitattu 3.11.2020 

 

Vaasan vedet – Vasa och dess Vatten. 2006. Petri Juuti, Tapio Katko. 

 

 
 
 

http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi
https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/karttapaikka
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
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PILVILAMMEN VESILAITOS 

RAKENNUSLISTAUS 

 

 

Kuvaan on numeroitu rakennuslistauksen rakennukset. 

 

 

 

 



1 
 

Vesilaitoksen alue  
 

1. Rakennelma 
 

 
  
2. Paja 
    
Laitoksen vanhaa rakennuskantaa noin 

vuodelta 1914. 

 
Pajasta on laadittu inventointikortti 
 

 
  
3. Rakennelma 

 
  
4. Vanha varastorakennus 

 
Vesilaitoksen vanhimpaan rakennuskantaan 
kuuluva varastorakennus 1900-luvulta. 
 
Rakennuksesta on laadittu inventointikortti. 
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5. Varastorakennus 

 
  
6. Halli 

 
  
7. Vanha laitosrakennus 
 
Rakennus on vesilaitoksen vanhaa 
rakennuskantaa noin vuodelta 1914. 
 

Rakennuksesta on laadittu inventointikortti. 

 
  
8. Vesilaitos 

 
Vesilaitosrakennuksesta on laadittu 
inventointikortti. 
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9. Öljysäiliö 

 
  
10. Pohjavesikaivo 
 
Ensimmäiset pohjavesikaivot otettiin 
käyttöön 1915. 

 
 
 

 

11. Hidassuodatus venttiilirakennus 

 
Rakennusvuosi 1990. 
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12. Hidassuodatus   
      

kierrätysvesipumppaamo. Rakennusvuosi 
1990. 

 
  
13. Laitosrakennus 

 
  

Asuinalue  

Asuinalueen rakennuksista on laadittu inventointikortti. 
 
 
14. Asuinrakennus 1950-luvulta 

 
  
15. Asuinrakennus 
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16. Ulkorakennus 

 
  
17. Ulkorakennus/katos 

 
  
18. Leikkimökki 

 
  

19. Ulkorakennus 
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20. Ulkorakennus/entinen karjasuoja 

 
  
21. Ulkorakennus/katos 

 

 

 



LIITE 2 

 

 

 

 

 

PILVILAMMEN VESILAITOS 

RAKENNUSINVENTOINTIKORTIT 

 

 
 



INVENTOINTIKORTTI Nr. 1 
 

KOHTEEN SIJAINTI 

Kohteen osoite Vesilaitoksentie 243 

Kiinteistönumero 905-416-1-68 

 
PIHAPIIRIN KUVAUS  

 
Rakennuksen sijainti osoitettu MML taustakar-
talla ja koordinaattitieto rakennusrekisteristä. 
 

 
Vaasan Pilvilammen alueella sijaitsevaa vesilaitosaluetta 

on alettu rakentamaan 1900-luvun alusta lähtien. Pie-

nimmät rakennuksista on pieniä pohjavesikaivojen mök-

kejä ja suurin on vesilaitosrakennus ja sen yhteydessä 

olevat hidassuodatusaltaat. Alueen luoteispuolella sijait-

see vesilaitoksen työntekijöiden asuntojen ja ulkoraken-

nusten ryhmä. Vesilaitos on alueen keskeisin rakennus. 

Alue on puistomainen, siistien rakennusten, pihateiden ja 

vesiaiheiden muodostama kokonaisuus, jossa on eri aika-

kausien ja tyylisuuntien vesilaitosrakennuksia ja raken-

nelmia. 

 

 

RAKENNUKSEN KUVAUS 

Nykyinen käyttötarkoitus vesilaitos 

Entinen käyttötarkoitus vesilaitos 

Rakennusvuosi alkuperäiset rakenteet 1914, laajennettu useaan otteeseen. 

Suunnittelija - 

Kerroskorkeus 1-3 

Perustus betoni 

Runkomateriaali betoni, tiili 

Katon muoto ja materiaali tasa-, taite-, satulakattoja 

Julkisivun väri ja materiaali poltettu- ja kalkkihiekkatiili, rappaus, betoni, profiloitu pelti, lasi 

Muuta - 
RAKENNUSHISTORIA 

Vesilaitos sijaitsee keskellä rakennusryhmää. Se koostuu useista eri aikaan rakennetuista osista. Vanhim-
pia osia ovat 1914 rakennettu suodatinlaitos (vuoden 1971 piirustuksissa osa 5, vanhat puhdasvesialtaat). 
Rakennusta on laajennettu mm. 1938 tehdyllä käsittelylaitoksen laajennuksella, joka edustaa samaa tyyliä 
vanhimman osan kanssa (vuoden 1971 viivarasteri osien 3 ja 4 välissä.) Vuonna 1945-1947 saostusaltaita 

suurennettiin ja uusia puhdasvesialtaita rakennettiin. Pystyselkeyttimet rakennettiin 1957-1958 sekä 
1965 (rakennuksen korkea oranssi osa). Vuonna 1972-1973 rakennusta laajennettiin kolmessa vaiheessa  
(vuoden 1971 piirustuksista osat 3 ja 1). Laajennussuunnitelmat rakennuksen keskiosissa (lasinen sisään-
käynti ja toimisto-osa) ovat vuodelta 1988. Vuoden 1971 piirustuksissa vanhimpien rakennusosien välissä 
on sijainnut vanhat selkeytysaltaat (vuoden 1971 piirustuksissa osa 4). Vuoden 1990 viistoilmakuvassa 
rakennusten välissä oleva samainen rakennusosa on purettu. Tilalle on tämän jälkeen rakennettu uusi 
samaa tyyliä vanhimpien rakennusosien kanssa edustava uusi rakennusosa. Kyseisen rakennusosan sisä-

tiloissa on säilytetty vanhat selkeytysaltaat ja uusi rakenne on tehty niiden päälle. Hidassuodatuslaitos on 
valmistunut 1991. (lähde: Vaasan vedet) 
 

Rakennuksen vanhin osa, suodatinlaitos, on tiilirakenteinen, ja seinäpinnat on rapattu valkoisiksi. Nurkat 
ja räystäät on punatiilisiä, ja räystäillä on tiiliset kissanpenkit. Taitekatossa on saumattu peltikate. Ikkunat 
ovat valkopuitteisia ruutuikkunoita, ja ikkunoiden kaarevaa yläpuitetta reunusta holvikaari.  Rakennusosan 

harmaa sokkeli on ikkunoiden alapintaan saakka ja se on tasaiseksi rapattu. Pohjoisimpana rakennuksessa 
on vanha uusklassismia edustava puhdasvesialtaan rakennusosa, joka on tiilirakenteinen, ja sen seinä-
pinnat on rapattu valkoisiksi. Nurkat ja räystäät on punatiilisiä, ja räystäillä on tiiliset kissanpenkit. Satu-
lakatossa on saumattu peltikate. Ikkunat ovat valkopuitteisia ruutuikkunoita ja ikkunoiden kaarevaa ylä-
puitetta reunusta holvikaari.  Rakennusosan harmaa nostettu sokkelilinja on toisen kerroksen ikkunoiden 
alapintaan saakka ja se on tasaiseksi rapattu. Räystään punatiilikoristelu yltää ikkunoiden yläreunaan. 



Sokkeliosan ikkunat ovat suorakaiteen muotoisia ruutuikkunoita. Rakennusten välissä on myöhemmin 
tehty punatiilinen osa. Vanhojen rakennusosien väliin jäävä ulompi harmaa seinä muodostaa viereisten 
sokkeleiden kanssa yhtenäisen seinälinjan. Muut myöhemmistä laajennusosista edustavat rakennusaiko-

jensa rakennustapaa ja tyylipiirteitä.  
 

KAAVATILANNE 

 
Vaasan yleiskaavassa 2030 vesilaitoksen alueelle on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET).  

 
SUOJELUPERUSTE 

  
Vesilaitos on pitkällä aikavälillä vesilaitostoimintojen tarpeiden pohjalta rakentunut rakennus, joka on ra-
kennustaiteellisesti ja historiallisesti ainutlaatuinen ja kerroksellinen kokonaisuus. Laajennukset ja muu-
tokset on tehty aikaisempi rakennuskanta huomioiden, ja ne ovat säilyttäneet rakennusajankohdan tyyli-
piirteet verrattain hyvin. Pihapiirin rakennushistoriallisesti ja historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaim-
man osan muodostavat vesilaitosrakennuksessa oleva vanha suodatinlaitos sekä puhdasvesialtaat ja nii-

den kanssa pihapiiriin rakennetut muut vanhat rakennukset 1910-1940-luvuilta. Ne sisältyvät vanhojen 
tiilirakentamista edustavien vanhojen vesilaitosrakennusten yhtenäiseen kokonaisuuteen. 
 
Vesilaitoksen vanhimmat rakennusosat, vanha suodatinlaitos sekä puhdasvesialtaat, suositel-
laan suojeltavan (vuoden 1971 piirustuksissa osa 5 sekä viivarasteri). Suodatinlaitokseen ja 

puhdasvesialtaisiin tehtävien peruskorjauksien, muutosten tulisi olla rakennuksen vanhojen 

osien kulttuurihistoriallisesti arvokkaan luonteen säilyttäviä. Rakennuksen muihin osiin koh-
distuvien muutosten, korjausten ja laajennusten tulisi olla suojeltavan rakennusosan huomioi-
vaa. 
 

Rakennushistoriallisesti 
arvokas 

x Historiallisesti arvokas x Maisemallisesti arvokas x 

 

 VALOKUVIA 

 
Näkymä idästä. Keskellä vanhinta osaa oleva suodatinlaitos ja oikealla puhdasvesialtaita. Korkeimpana 
oranssina massana näkyvät pystyselkeyttimet. 



 
Vesilaitos etelästä, lähinnä vedenkäsittelylaitos ja hidassuodatusaltaita. 

 
Vedenkäsittelylaitoksen länsisivua. 

 
Vedenkäsittelylaitoksen sivua itään. Taustalla poh-

joisosan puhdasvesialtaat ja keskellä vanha vesi-

laitosrakennus. Oikealla öljysäiliön kulmaa. 

 
Laajennusosa pihan puolelta pohjoisesta. 

 
Näkymä idästä. Sisäänkäynti, toimisto-osa 
vasemmalla laajennusosaa, oikealla vanhassa 
rakennuksessa puhdasvesialtaat. 



   
Näkymä idästä selkiytysaltaista ja taimmaisena puhdasvesiallas sekä yksityiskohta 
selkiytysaltaanpäädystä. 

 
Puhdasvesialtaan sivua idästä. 

 
Etualalla paja, taustalla puhdasvesiallas 
pohjoisesta. 

  
Vasemmalla näkymä pohjoisesta vesilaitoksen pihapiiristä pohjoisesta, vasemmalla vanha laitosrakennus, 
etualalla puhdasvesiallas. Oikealla yksityiskohta pohjoispäädystä. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



VANHOJA VALOKUVIA/PIIRUSTUKSIA 

  
Vesilaitosrakennukset vuonna 1990 (lähde. Vaasan vedet).  

 
Otteita vesilaitoksen laajennuksen rakennuspiirustukista, 1971 (Vesi-Hydro). Sivu koilliseen. 

 
Luoteeseen. 

 
 

 



Lounaaseen. 

 
 

1. Laajennus käsittää mm. suodattimet allastiloja ja pumppaamon 

  
 

 
Raakavedenpumppaamon laajennus, 1979 . 

 
Julkisivu koilliseen. 



 
Toimisto-osan laajennus 1988, (asemapiirros) 

 
Julkisivu itään. 

 
Julkisivu etelään. 

 

LÄHTEET 

Vaasan yleiskaava 2030 (kv 13.12.2011). Vaasan kaupunki 

Rakennusrekisteri. 2020. Vaasan kaupunki 

Rakennuspiirustuksia 1971-1988. Vaasan kaupungin rakennusvalvonta 

Vaasan vedet, 2006. Juuti, Katko. 

NIMI JA PÄIVÄMÄÄRÄ 

Stina Karhunmaa ja Tanja Tarkkanen 29.1.2021. 

 

 



INVENTOINTIKORTTI Nr. 2 
 

KOHTEEN SIJAINTI 

Kohteen osoite Vesilaitoksentie 243 

Kiinteistönumero 905-416-1-68 

 
PIHAPIIRIN KUVAUS  

 
 
Rakennuksen sijainti osoitettu MML taustakar-
talla ja koordinaattitieto rakennusrekisteristä. 

 
Vaasan Pilvilammen alueella sijaitsevaa vesilaitosaluetta 

on alettu rakentamaan 1900-luvun alusta lähtien. Pie-

nimmät rakennuksista on pieniä pohjavesikaivojen mök-

kejä ja suurin on vesilaitosrakennus ja sen yhteydessä 

olevat hidassuodatusaltaat. Alueen luoteispuolella sijait-

see vesilaitoksen työntekijöiden asuntojen ja ulkoraken-

nusten ryhmä. Vanha laitosrakennus sijaitsee pihapiirin 

keskiosassa sisäpihan laidalla. Vesilaitoksen alue on 

puistomainen, siistien rakennusten, pihateiden ja vesi-

aiheiden muodostama kokonaisuus, jossa on eri aika-

kausien ja tyylisuuntien vesilaitosrakennuksia ja raken-

nelmia. 

 

RAKENNUKSEN KUVAUS 

Nykyinen käyttötarkoitus verstas 

Entinen käyttötarkoitus laitosrakennus, vanha pumppuhuone 

Rakennusvuosi noin vuonna 1914 

Suunnittelija - 

Kerroskorkeus 1 

Perustus kivi 

Runkomateriaali tiili 

Katon muoto ja materiaali harja, harmaa, saumattu peltikate. 

Julkisivun väri ja materiaali valkoinen rapattu 

Muuta valkopuitteiset ruutuikkunat, punatiiliset räystäs ja nurkkakoristeet. 

RAKENNUSHISTORIA 

 
Vanha laitosrakennus on vesilaitosalueen vanhimpia rakennuksia ja se on rakennettu samaan aikaan 
muun vanhimman rakennuskannan kanssa noin vuonna 1914. Rakennus on valkoiseksi rapattu tiilira-

kennus. Muuta kattoa korkeammilla päädyillä on porraspäätypiirteitä ja punatiiliset räystäskorostukset 
sekä ruutuikkunat. Ikkunoissa on kaarevat yläpuitteet niiden päällä punatiilinen kaariholvi. Julkisivun 
ala- ja yläpuoliset osat sekä nurkat ovat punatiiltä.  Rakennuksessa on kiviperustus. Rakennuksen ikku-
nat ja ovet ovat alkuperäiset. 

 
KAAVATILANNE 

 
Vaasan yleiskaavassa 2030 vesilaitoksen alueelle on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET). 

 

SUOJELUPERUSTE 

  

Vesilaitosalueen vanhimpaan rakennuskantaan kuuluva uusklassismia edustava paja on säilyttänyt ra-
kennusajankohdan tyylipiirteet ja ulkoasun verrattain hyvin. Rakennuksella on rakennushistoriallista ja 

historiallista ja maisemallista arvoa ja se sisältyy vanhojen tiilirakenteisien uusklassismia edustavien 
vanhojen vesilaitosrakennusten yhtenäiseen kokonaisuuteen. 
 
Vanha laitosrakennus suositellaan suojeltavan. Rakennukseen tehtävien korjausten tulisi olla 
rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan luonteen säilyttäviä. 
 



Rakennushistoriallisesti 
arvokas 

x Historiallisesti arvokas x Maisemallisesti arvokas x 

 

 VALOKUVIA 

 
Vanha laitosrakennus, sivu länteen, pääty etelään. 

 
Pääty etelään, sivu itään. 

 
Pääty pohjoiseen sivu länteen. 



 
Yksityiskohta ovesta. 

 

 

LÄHTEET 

Vaasan yleiskaava 2030 (kv 13.12.2011). Vaasan kaupunki 

Rakennusrekisteri. 2020. Vaasan kaupunki 

Vaasan vedet, 2006. Juuti, Katko. 

NIMI JA PÄIVÄMÄÄRÄ 

Stina Karhunmaa ja Tanja Tarkkanen 29.1.2021. 

 



INVENTOINTIKORTTI Nr. 3 
 

KOHTEEN SIJAINTI 

Kohteen osoite Vesilaitoksentie 243 

Kiinteistönumero 905-416-1-68 

 
PIHAPIIRIN KUVAUS  

 
Rakennuksen sijainti osoitettu MML taustakartalla ja 
koordinaattitieto rakennusrekisteristä. 

 
Vaasan Pilvilammen alueella sijaitsevaa vesilaitos-

aluetta on alettu rakentamaan 1900-luvun alusta 

lähtien. Pienimmät rakennuksista on pieniä pohja-

vesikaivojen mökkejä ja suurin on vesilaitosraken-

nus ja sen yhteydessä olevat hidassuodatusaltaat. 

Alueen luoteispuolella sijaitsee vesilaitoksen työn-

tekijöiden asuntojen ja ulkorakennusten ryhmä. 

Paja sijaitsee pihapiirin pohjoisosassa sisääntulo-

tien läheisyydessä etäämmällä muusta pihapii-

ristä. Vesilaitoksen alue on puistomainen, siistien 

rakennusten, pihateiden ja vesiaiheiden muodos-

tama kokonaisuus, jossa on eri aikakausien ja tyy-

lisuuntien vesilaitosrakennuksia ja rakennelmia.  

 

RAKENNUKSEN KUVAUS 

Nykyinen käyttötarkoitus varastokäytössä 

Entinen käyttötarkoitus paja 

Rakennusvuosi 1914 

Suunnittelija - 

Kerroskorkeus 1 

Perustus kivi 

Runkomateriaali tiili 

Katon muoto ja materiaali harja, musta saumattu peltikate 

Julkisivun väri ja materiaali valkoinen rapattu 

Muuta punatiiliset kissanpenkit ja räystäskoristeet. Ruskeapuitteiset 6-ruutui-
set ikkunat. 

RAKENNUSHISTORIA 

Paja on vesilaitoksen alueen vanhimpia rakennuksia ja se on rakennettu samaan aikaan muun vanhimman 
rakennuskannan kanssa noin 1914. Valkoiseksi rapatussa tiilirakennuksessa on punatiiliset räystäskoros-
tukset sekä ruutuikkunat. Sokkelissa on harmaa pinnoite.  

 
KAAVATILANNE 

 

Vaasan yleiskaavassa 2030 vesilaitoksen alueelle on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET). 
 

SUOJELUPERUSTE 

  
Vesilaitosalueen vanhimpaan rakennuskantaan kuuluva uusklassismia edustava paja on säilyttänyt ra-
kennusajankohdan tyylipiirteet ja ulkoasun verrattain hyvin. Rakennuksella on rakennushistoriallista ja 

historiallista ja maisemallista arvoa ja se sisältyy vanhojen tiilirakenteisien uusklassismia edustavien 

vanhojen vesilaitosrakennusten yhtenäiseen kokonaisuuteen. 
 
Vanha paja suositellaan suojeltavan. Rakennukseen tehtävien korjausten tulisi olla rakennuk-
sen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan luonteen säilyttäviä. 
 

Rakennushistoriallisesti 
arvokas 

x Historiallisesti arvokas x Maisemallisesti arvokas  

 
 



 VALOKUVIA 

 
Paja, sivu länteen, pääty etelään. 

 
Pääty pohjoiseen, sivu länteen.  

 
Sivu itään, Pääty pohjoiseen. 

 

 

LÄHTEET 

Vaasan yleiskaava 2030 (kv 13.12.2011). Vaasan kaupunki 

Rakennusrekisteri. 2020. Vaasan kaupunki 

Vaasan vedet, 2006. Juuti, Katko. 

NIMI JA PÄIVÄMÄÄRÄ 

Stina Karhunmaa ja Tanja Tarkkanen 20.12.2020. 

 



INVENTOINTIKORTTI Nr. 4 
 

KOHTEEN SIJAINTI 

Kohteen osoite Vesilaitoksenkatu 243 

Kiinteistönumero 905-416-1-68 

 
PIHAPIIRIN KUVAUS  

 
Rakennuksen sijainti osoitettu MML 

taustakartalla ja koordinaattitieto on 
rakennusrekisteristä. 

 
Vaasan Pilvilammen alueella sijaitsevaa vesilaitosaluetta on ru-

vettu rakentamaan 1900-luvun alusta lähtien. Pienimmät raken-

nuksista on pieniä pohjavesikaivojen mökkejä ja suurin on vesi-

laitosrakennus ja sen yhteydessä olevat hidassuodatusaltaat. 

Alueen luoteispuolella sijaitsee vesilaitoksen työntekijöiden 

asuntojen ja ulkorakennusten ryhmä. Varastorakennus sijaitsee 

pihapiirin pohjoisosassa sisääntulotien läheisyydessä. Vesilaitok-

sen alue on puistomainen, siistien rakennusten, pihateiden ja ve-

siaiheiden muodostama kokonaisuus, jossa on eri aikakausien ja 

tyylisuuntien vesilaitosrakennuksia ja rakennelmia. 

 

RAKENNUKSEN KUVAUS 

Nykyinen käyttötarkoitus varastorakennus 

Entinen käyttötarkoitus varastorakennus 

Rakennusvuosi 1900 

Suunnittelija - 

Kerroskorkeus 1 

Perustus kivi 

Runkomateriaali puu 

Katon muoto ja materiaali harja, saumattu harmaa peltikate 

Julkisivun väri ja materiaali punainen pystyrimoitettu laudoitus 

Muuta Valkoiset nurkka- ja vuorilaudat  
RAKENNUSHISTORIA 

 

Rakennus on kiviperusteinen varastorakennus, jossa on punainen kapealla pystyrimoituksella verhoiltu 
julkisivu. Rakennuksen kivijalkaa on korjattu etelä sivulla betonilla. Rakennuksessa on molemmilla sivuilla 
ruskeat pariovet, ja ruskeapuitteiset ruutuikkunat ovien päällä.  Kivijalkaa, nurkkia ja ovi- ja ikkuna-auk-
koja kiertää yksinkertainen leveä vuorilauta. Rakennuksen ikkunat ja ovet ovat alkuperäiset. Katemateri-
aali on uusittu. Vuoden 1990 viistoilmakuvasta sekä vanhoista vuoden 1971 piirustuksista voidaan havaita, 

että pihapiirissä on ollut myös toinen puurakenteinen varastorakennus tai katos, joka on myöhemmin 
purettu. 
 

KAAVATILANNE 

 

Vaasan yleiskaavassa 2030 vesilaitoksen alueelle on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET). 
 

SUOJELUPERUSTE 

 
Vesilaitosalueen vanhimpaan rakennuskantaan kuuluva varastorakennus on edustava esimerkki isomman 
mittakaavan varastorakentamisesta. Se on säilyttänyt rakennusajankohdan tyylipiirteet ja ulkoasun ver-

rattain hyvin. Rakennuksella on rakennushistoriallista ja historiallista ja maisemallista arvoa ja se sisältyy 

vanhojen tiilirakenteisien vanhojen vesilaitosrakennusten yhtenäiseen kokonaisuuteen samalle aikakau-
delle sijoittuvana rakennuksena. 
 
Vanha varastorakennus suositellaan suojeltavan osana vanhaa pihapiiriä. Peruskorjauksien, 
muutosten tulisi olla rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan luonteen säilyttäviä. 

 

Rakennushistoriallisesti 
arvokas 

x Historiallisesti arvokas x Maisemallisesti arvokas x 

 



 
 
 

 VALOKUVIA 

 
Pääty länteen ja sivu pohjoiseen. 

 
Pääty länteen ja sivu etelään. 

  
Oven ja ikkunan yksityiskohta. 

 

LÄHTEET 

Vaasan yleiskaava 2030 (kv 13.12.2011). Vaasan kaupunki 

Rakennusrekisteri. 2020. Vaasan kaupunki 

Vaasan vedet, 2006. Juuti, Katko. 

NIMI JA PÄIVÄMÄÄRÄ 

Stina Karhunmaa ja Tanja Tarkkanen 29.1.2021. 

 



INVENTOINTIKORTTI Nr. 5 
 

KOHTEEN SIJAINTI 

Kohteen osoite Vesilaitoksentie 243 a ja 243 b 

Kiinteistönumero 905-416-1-68 

 
PIHAPIIRIN KUVAUS  

 
 
Rakennuksen sijainti osoitettu MML ilmakuvakartalla. Ra-
kennukset on numeroitu ilmakuvaan. 

 
Vaasan Pilvilammen alueella sijaitsevaa ve-
silaitosaluetta on alettu rakentamaan 1900-
luvun alusta lähtien. Pienimmät rakennuk-
sista on pieniä pohjavesikaivojen mökkejä 

ja suurin on vesilaitosrakennus ja sen yh-
teydessä olevat hidassuodatusaltaat. Alu-
een luoteispuolella sijaitsee vesilaitoksen 
työntekijöiden asuntojen ja ulkorakennus-
ten ryhmä.  
 
Asuinrakennusten pihapiirissä on kaksi 

asuinrakennusta piha-alueen kaakkois-
osassa vesilaitokselle johtavan tien var-

ressa. Piha-alueen pohjoisosissa on ulkora-
kennuksia. Rakennukset sijaitsevat omana 
ryhmänään läheisen vesilaitosalueen luo-
teispuolella metsäisellä tontilla.  
 

Vesilaitoksen alue on puistomainen, siistien 
rakennusten, pihateiden ja vesiaiheiden 
muodostama kokonaisuus, jossa on eri ai-
kakausien ja tyylisuuntien vesilaitosraken-
nuksia ja rakennelmia. 

 

RAKENNUKSEN KUVAUS 14. 

Nykyinen käyttötarkoitus asuinrakennus 

Entinen käyttötarkoitus asuinrakennus 

Rakennusvuosi 1950 

Suunnittelija - 

Kerroskorkeus 1½, kellari 

Perustus Betoni 

Runkomateriaali puu 

Katon muoto ja materiaali harja, vihreä saumattu peltikate 

Julkisivun väri ja materiaali vaalea kellertävä vaakapanelointi 

Muuta - 
RAKENNUSHISTORIA 

 
1950 rakennettu asuinrakennus on tyypillinen jälleenrakennusaikakauden asuinrakennus. Siinä on harja-

katto, ja ikkunat ovat kakkois- ja lounaisnurkissa, muutoin etäämmällä nurkasta. Rakennus on verhoiltu 
vaaleankeltaisella vaakapaneloinnilla. Räystäillä on pienet ajalle tyypilliset kissanpenkit. Rakennuksessa 
on betonisokkeli ja kellarikerros. Rakennukseen ei ole kohdistunut juurikaan ulkoisia muutoksia rakenta-
misajankohdan jälkeen. Rakennus on saatettu lisälämmöneristää, ikkunat vähän syvällä ja sokkeli syvällä, 
räystäs lyhyt. Asuinrakennus on rakennettu vesilaitoksen korkeampi arvoiselle työntekijälle, jonka on ollut 
tarpeen päästä paikalle tarvittaessa nopeasti. 
 

KAAVATILANNE 

 

Vaasan yleiskaavassa 2030 vesilaitoksen alueelle on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET). 
 

SUOJELUPERUSTE 

  
Rakennus on tyypillinen jälleenrakennusaikakauden asuinrakennus ja se on säilyttänyt rakentamisajan-
kohdalle piirteensä verrattain hyvin. Rakennuksen historialliset arvot liittyvät vesilaitoksen historiaan. 
 
Asuinrakennus suositellaan huomioitavan osana pihapiirin kokonaisuutta, siten että mitta-
kaava säilyy.  



Rakennushistoriallisesti 
arvokas 

x Historiallisesti arvokas x Maisemallisesti arvokas  

 

 VALOKUVIA 

 
Asuinrakennus etelästä, taustalla pihapiirin vanhempi asuinrakennus. 

 
Julkisivu pohjoisesta 

 
Pihapiirin asuinrakennukset 

VANHOJA VALOKUVIA/PIIRUSTUKSIA 

 
Otteita rakennuspiirustuksista, 1949. Julkisivuja 



   
Julkisivu                                                                  1. kerroksen pohja 
 

 
Kellarin pohja. 

 
Asemapiirros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAKENNUKSEN KUVAUS 15. 

Nykyinen käyttötarkoitus asuinrakennus 

Entinen käyttötarkoitus asuinrakennus 

Rakennusvuosi 1914  

Suunnittelija - 

Kerroskorkeus 2½ 

Perustus kivi 

Runkomateriaali puu, (ranko) 

Katon muoto ja materiaali harja, vihreä saumattu peltikate 

Julkisivun väri ja materiaali vaalea kellertävä vaakapanelointi 

Muuta Pohjoissivulla harjalle ulottuva frontoni, pulpettikattoinen kuisti, jossa 

parveke.  
RAKENNUSHISTORIA 

1914 rakennettu asuinrakennus on kaksikerroksinen ja siinä on tyylipiirteitä talonpoikaisesta rakentami-
sesta sekä 1920-30 -lukujen klassismista. Rakennusta on korotettu myöhemmin yhdellä kerroksella. Ik-
kunat ovat T-ikkunat, joissa yläikkunat ovat pieniruutuiset. Puitteissa on sekä ruskeita että valkoisia 

puitteita. Todennäköisesti alimmat ikkunat on kunnostettu hiljattain. Vuorilaudoitus on yksinkertainen.  
Rakennuksessa on kiviperustus. Mittasuhteiltaan erikoinen yksikerroksinen pulpettikattoinen kuisti on 
rakennuksen pohjoissivulla. Kuisti on lisätty rakennukseen 1950-luvulla. Ulko-ovi ja kuistin ikkunat ovat 
myöhemmältä ajalta. Rakennus on mahdollisesti lisälämmöneristetty. Rakennuksen vuorilaudoitus on 
mahdollisesti uudistettu noin 50-luvulla. Rakennus on rakennettu vesilaitoksen työntekijöille asuinraken-

nukseksi. 

 
KAAVATILANNE 

 
Vaasan yleiskaavassa 2030 vesilaitoksen alueelle on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET). 
 

SUOJELUPERUSTE 

 

Asuinrakennus on tyypillinen useamman asunnon asuinrakennus 1900-luvun alkupuolelta. Rakennukseen 
on tehty muutoksia mutta, se on säilyttänyt rakentamisajankohdan hahmon ja tyylipiirteitä. Rakennuksen 
historialliset arvot liittyvät vesilaitoksen historiaan. 
 
Asuinrakennus suositellaan suojeltavan. Rakennukseen tehtävien korjausten tulisi olla raken-
nuksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan luonteen säilyttäviä. 
 

Rakennushistoriallisesti 
arvokas 

x Historiallisesti arvokas x Maisemallisesti arvokas x 

 

 VALOKUVIA 



 
Julkisivu itään. 

 
Julkisivu, koillispääty ja luoteissivu. 

 
Kuisti ja parveke. 

 
Julkisivu itään. 

  
Syöksytorvi ja sokkeli. 



  
Ikkunoita. 
 
 

 

                            

VANHOJA VALOKUVIA/PIIRUSTUKSIA 

 

    
Otteita muutossuunnitelmasta vuodelta 1951, Nordman 



      
 

 

 

 

 

ULKORAKENNUKSET; KUVAUS JA RAKENNUSHISTORIA 16. 

 
Rakennusrekisteritiedon mukaan rakennusajoitus on 1900 ja siinä on muutoksia tehty 1953. Rakennusta 
on jatkettu etelään (rankarakenteinen osa) saunan jälkeen. Historiikin mukaan rakennus ajoittuu vuo-

delle 1914. Ulkorakennus on yksikerroksinen ja siinä on vihreä saumattu peltikate. Seinät ovat pu-
naiseksi maalattu ja hirsipinnalla. Nurkkalaudat ja följärit ja vuorilaudoitus ovat valkoiset Rakennus 
edustaa 1900-luvun alkupuolen hirsirakentamista. Rakennuksessa on ovi ja osa ruutuikkunoista toden-
näköisesti vaihdettu. Rakennuksessa on kiviperustus. 

 
SUOJELUPERUSTE 

 

Ulkorakennus on tyypillinen 1800-1900-luvun vaihteen ulkorakennus. Rakennukseen on kohdistunut 
muutoksia, mutta se on säilyttänyt rakennusajankohdan hahmon ja tyylipiirteitä. 
 
Ulkorakennus suositellaan suojeltavan (merkittävimpänä alkuperäinen hirsiosa). Peruskor-
jauksien, muutosten tulisi olla rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan luonteen säi-

lyttäviä ja palauttavia. 
 

Rakennushistoriallisesti 
arvokas 

x Historiallisesti arvokas x Maisemallisesti arvokas x 

 
 
 
 

 



VALOKUVAT  

  
Julkisivu itään. 

  
 

ULKORAKENNUKSET; KUVAUS JA RAKENNUSHISTORIA 17. 

Ulkorakennus on pystylaudoituksella verhoiltu, osin verhoilematon ja siinä on saumattu peltikate. Ra-
kennuksessa on betonipilariperustus.  

SUOJELUPERUSTE 

  
Ulkorakennukseen on kohdistunut jonkun verran muutoksia. Muutosten vuoksi rakennukselle ei suosi-
tella suojelua. Rakennuksen voi korvata mittakaavallaan samankaltaisella rakennuksella. 

Rakennushistoriallisesti 
arvokas 

 Historiallisesti arvokas  Maisemallisesti arvokas  

 

VALOKUVAT  

  
 



 

ULKORAKENNUKSET; KUVAUS JA RAKENNUSHISTORIA 18. 

Leikkimökki on pihapiirin uusi pienrakennus.  

 
 

VALOKUVAT  

 

 

 
 

ULKORAKENNUKSET; KUVAUS JA RAKENNUSHISTORIA 19. 

 
Ulkorakennus on rakennusrekisteriajoituksen mukaan vuodelta 1900. Se on harjakattoinen yksikerroksi-

nen talousrakennus, ja julkisivut on verhottu kapealla pystyrimoituksella.  Ruutuikkunoissa valkoiset 
vuorilaudat. Rakennuksen alkuperäisissä piirustuksissa oleva katos-osa on rakennettu umpeen ja raken-
nukseen on myöhemmin lisätty pariovet sekä toinen ovi. Rakennus on perustettu luonnonkivipilarein.  
 
SUOJELUPERUSTE 

 
Rakennus ehdotetaan suojeltavan alueen osana. Rakennusta tulisi korjata ennallistavalla tavalla tai ra-

kennus voidaan korvata mittakaavaltaan samankokoisella rakennuksella. 

Rakennushistoriallisesti 
arvokas 

 Historiallisesti arvokas  Maisemallisesti arvokas  

 

VALOKUVAT  

  
 



 
 

VANHAT VALOKUVAT/PIIRUSTUKSET 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ULKORAKENNUKSET; KUVAUS JA RAKENNUSHISTORIA 20. 

Ulkorakennus ajoittuu samalle aikakaudelle vanhemman asuinrakennuksen kanssa (1914). Siinä on har-
jakatto, ja päädyissä on aumat. Katon lappeilla on tuuletushormit.  Rakennuksessa on symmetrisesti kaa-
rin koristellut solat. Aumojen ja lappeen välisissä päätykolmioissa on ruutuikkunat. Rakennuksessa on 
vaakaponttilaudoitus, valkoiset nurkkalaudat, vaakasuuntaiset ruutuikkunat sekä vuorilaudat. Rakennus 
on perustettu luonnonkivipilareille ja osin betoniperustukselle. Osa rakennuksesta on toiminut karjasuo-
jana. 

 

SUOJELUPERUSTE 

  
Ulkorakennus on tyypillinen 1900-luvun alkupuolen ulkorakennus. Rakennukseen on kohdistunut muutok-
sia, mutta se on säilyttänyt rakennusajankohdan hahmon ja tyylipiirteitä. 
 

Ulkorakennus suositellaan suojeltavan. Peruskorjauksien, muutosten tulisi olla rakennuksen 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan luonteen säilyttäviä ja palauttavia. 
 

Rakennushistoriallisesti 
arvokas 

x Historiallisesti arvokas x Maisemallisesti arvokas x 

 

VALOKUVAT  

  
Pihan puolen julkisivu. 



  
Julkisivu 

 
Solan kattorakenteita. 

 
Lahovaurioita. 

 

ULKORAKENNUKSET; KUVAUS JA RAKENNUSHISTORIA 21. 

Ulkorakennuksessa on aumakatto ja huopakate. Julkisivut ovat pystylaudoitettu. Rakennuksen perustuk-

set ovat painuneet maahan.  
 

SUOJELUPERUSTE 

  
Aumakattoiseen ulkorakennukseen on kohdistunut jonkun verran muutoksia. Rakennuksen huonon kun-
non vuoksi rakennukselle ei suositella suojelua.  

Rakennushistoriallisesti 
arvokas 

x Historiallisesti arvokas  Maisemallisesti arvokas  

 

VALOKUVAT  

  
 



 
Kattorakenteet alapuolelta. 

 

 

LÄHTEET 

Rakennusrekisteri. 2020. Vaasan kaupunki 

Rakennuspiirustuksia 1971-1988. Vaasan kaupungin rakennusvalvonta 

Vaasan vedet, 2006. Juuti, Katko. 

Vaasan yleiskaava 2030 (kv 13.12.2011). Vaasan kaupunki 

NIMI JA PÄIVÄMÄÄRÄ 

Stina Karhunmaa ja Tanja Tarkkanen 29.1.2021. 

 



Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 905 Vaasa Täyttämispvm 13.06.2022
Kaavan nimi Pilvilammen vesilaitos
Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 28.10.2020
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 1111
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 35,3350 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 35,3350
Maanalaisten t ilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 35,3350 100,0 30930 0,09 35,3350 30930
A yhteensä 0,6473 1,8 1430 0,22 0,6473 1430
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä 0,2763 0,8 1500 0,54 0,2763 1500
T yhteensä
V yhteensä 19,3602 54,8 19,3602
R yhteensä
L yhteensä 1,9985 5,7 1,9985
E yhteensä 11,1489 31,6 28000 0,25 11,1489 28000
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä 1,9038 5,4 1,9038

Maanalaiset tilat Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 6 7620 0 0

Alamerkinnät



Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 35,3350 100,0 30930 0,09 35,3350 30930
A yhteensä 0,6473 1,8 1430 0,22 0,6473 1430
A 0,6473 100,0 1430 0,22 0,6473 1430
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä 0,2763 0,8 1500 0,54 0,2763 1500
KT 0,2763 100,0 1500 0,54 0,2763 1500
T yhteensä
V yhteensä 19,3602 54,8 19,3602
VL 19,3602 100,0 19,3602
R yhteensä
L yhteensä 1,9985 5,7 1,9985
Kadut 0,3003 15,0 0,3003
LT 1,6982 85,0 1,6982
E yhteensä 11,1489 31,6 28000 0,25 11,1489 28000
ET 11,1489 100,0 28000 0,25 11,1489 28000
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä 1,9038 5,4 1,9038
W 1,9038 100,0 1,9038

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä 6 7620 0 0
Asemakaava
Ei-asemakaava 6 7620 0 0
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