Öjenin Natura-alueen laajennukset

Pinta-ala: 49,3 ha (eteläinen osa-alue) + 9,7 ha (pohjoinen osa-alue)
Omistaja: Vaasan kaupunki
Kaavat: Vaasan yleiskaavassa 2030 eteläinen osa-alue on teollisuusaluetta (TY),
yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET) ja ulkoilumetsää (MU). Lisäksi alueelle on merkitty uusi
tieväylä. Pohjoinen osa-alue on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP).
Kuvaus: Öjenin Natura-alueeseen liittyy välittömästi kaksi Vaasan kaupungin omistamaa
metsäaluetta Myrgrundintien varrella.
Eteläinen rajaus on laaja, yhden tien halkaisema metsäalue, joka koostuu suurimmalta
osaltaan vanhoista luonnontilaisen kaltaisista kuusta ja mäntyä kasvavista havumetsistä sekä
vanhoista kuusikoista. Koivua kasvaa alueella lähinnä harvakseltaan ja haapoja van muutamien
puiden keskittyminä, isoimmalla korpialueella kasvaa runsaammin sekä koivua että tervaleppää.
Lahopuun määrä on 5-30 m3 hehtaarilla ja joillakin kuvioilla jopa 50-100 m 3 hehtaarilla. Olennaista
on erittäin kattava kuusilahopuun jatkumo eli alueella lahoaa kaikenikäistä kuusta. Lahopuuna
löytyy myös vähän muita alueella kasvavia puulajeja.
Tuulivoimalan huoltotien pohjoispuolelta löytyvät alueen luonnontilaisimmat ja
runsaslahopuustoisimmat metsät. Osa-alueen koillisosa (kartalla näkyvän ajouran ja maantien
välissä) on erittäin aarniomainen – luonnontilaisuudeltaan se edustanee jopa parasta prosenttia
Pohjanmaan kuusivaltaisista metsistä. Ikivanhojen kuusten lisäksi metsiä monipuolistavat vanhat
männyt. Paikotellen kuusilahopuun määrä hehtaarilla lähestyy jo 100 kuutiometriä. Myös tämän
alueen eteläpuolella (ajouran ja tuulivoimalle vievän tien välissä) on edustavaa ja
runsaslahopuustoista aarniometsää.
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Osa-alueen pohjoisosassa on myös useiden hehtaarien kokoinen, vesitaloudeltaan ja
puustoltaan luonnontilainen korpi. Korpi on pääosin heinä- ja ruohokorpea ja osin kangaskorpea.
Luoteisosassa on laaja rämealue ja kaakkoisosassa pienempi korpi- ja rämealue. Alueen keskiosaa
on hieman kuivattanut sen läpi kulkeva valtaoja, jonka varrella on myös joitain käsitellympiä
metsäkuvioita. Alueen länsiosassa on varttuneita ja vanhoja metsiä, joiden rakenne on
enimmäkseen luonnontilaisen kaltainen.

Kuva 1: Eteläisen osa-alueen laaja, luonnontilainen korpi on pääosin heinä- ja ruohokorpea.
©Birthe Weijola
Tien eteläpuolinen metsäalue koostuu astetta karummista, luonnontilaisen kaltaisista
havupuuvaltaisista kangasmetsistä, joita monipuolistavat muutamat pienet korvet. Metsien
kivikkoisuuden vuoksi osa-alueella on yleensä vähemmän lahopuuta (keskimäärin 5-10 m3/ha) kuin
tien pohjoispuolisissa metsissä. Lahopuun laatu on kuitenkin korkeaa ja alueelta on havaintoja
myös alueellisesti uhanalaisista kuusen lajeista. Osa-alueen koillisosassa on myös muutama
pienempi, harvennuksilla käsitelty talousmetsäkaistale.
Pohjoisempi rajaus koostuu niin ikään vanhasta runsaslahopuustoisesta kuusimetsästä.
Lahopuun määrä on keskimäärin yli kymmenen kuutiometriä hehtaarilla. Alueen itäosassa on noin
puolen hehtaarin laajuinen korpi. Lännessä alue yhdistyy Öjenin Natura-alueeseen kapean
"talousmetsäsillan" kautta, jossa kasvaa varttunutta mäntymetsää. Alueelta on havaintoja
vaarantuneesta kuusenpiilojäkälästä sekä useasta alueellisesti uhanalaisesta kääpä-, jäkälä- ja
sammallajista.
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Arvo luonnonsuojelulle:
METSO-elinympäristöjä: Karkeasti puolet (noin 30 hehtaaria) kohteen metsistä (ja kaikki korvet) on
METSO-kuvioina edustavuusluokkaa I. Näistä noin 10 hehtaaria on aarniomaista kuusimetsää, jossa
on Etelä-Suomen mittakaavassa erinomainen lahopuujatkumo. Noin 25 hehtaaria täyttää luokan II
METSO-kriteerit kangasmetsinä tai rämeinä. Rajaukset sisältävät noin 5 hehtaaria METSO III-luokan
tai METSO-kriteerit täyttämättömiä metsäkuvioita.

Kuva 2: Alueen aarniomaisissa kuusimetsissä on erinomainen lahopuujatkumo. ©Birthe Weijola
Alueelta havaitut huomionarvoiset lajit:
- liito-orava EU D4, NT
- hömötiainen VU
- metso EU D1, RT (2a)
- palokärki EU D1
- pohjantikka EU D1
- punatulkku VU
- pyy EU D1
- töyhtötiainen VU
- korpiluppo NT, RT (2a)
- kuusenpiilojäkälä VU
- kantoraippasammal NT, RT(2a)
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- korkkikerroskääpä NT
- lumokääpä NT, RT(2a)
- pitsikääpä NT, RT(2a)
- rusokantokääpä NT, RT(2a)
- seulakääpä NT, RT(2a)
- siperiankääpä RT(2a)
- tippakääpä NT
- känsäorvakka NT, RT(2a)
- pohjanrypykkä NT, RT(2a)
- yövilkka
NT = Silmälläpidettävä laji (Tiainen ym 2015, Rassi ym 2010)
VU = Vaarantunut laji (Liukko ym 2015, Tiainen ym 2015, Rassi ym 2010)
RT (2a) = Laji alueellisesti uhanalainen eteläboreaalisella vuokkovyöhykkeella
EU D1 = Euroopan unionin lintudirektiivin liitteen 1 suojeltu lintulaji
EU D4 = Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV (a) tiukasti suojeltu laji

Kohteelta on havaintoja seitsemästä alueellisesti uhanalaisesta kääpälajista. Se on erityisen tärkeä
ruostekäävän kanssa- ja seuraajalajeille, kuten pohjanrypykälle, rusokanto-, lumo-, pitsi- ja
seulakäävälle. Alueelta tunnetaan Pohjanmaan ainut, levinneisyydeltään pohjoispainotteisen
känsäorvakan esiintymä. Öjen (Natura-alue ja suojeluun esitetty alue) on tippakäävän ainut
tunnettu esiintymisalue Pohjanmaalla. Kaikki edellämainitut lajit ovat vaateliaita vanhan metsän
lajeja.

Kuva 3: Samassa kuusimaapuussa kasvavat rusokantokääpä ja ruostekääpä. ©Birthe Weijola
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Alueilta tunnetaan yllä mainittujen lisäksi 14 muun arvokkaita metsäelinympäristöjä
indikoivan kääpä- ta orakaslajin esiintymiä. Näitä lajeja ovat aarni-, mänty-, kermakara-,
kuultolude-, levy-, pihka-, poimulakki-, punahäive-, pörrö-, riuku-, ruoste-, terva-, viini ja voikääpä
sekä oravuotikka.
Monien silmälläpidettävien, alueellisesti uhanalaisten ja indikaattorilajien suuret havaitut
yksilömäärät indikoivat alueen korkeaa suojeluarvoa. Muun muassa Öjenin Natura-alueelta
tehdyissä selvityksissä löytymättä jäänyttä pohjanrypykkää havaittin suojeluesityksen alueelta
peräti 20 esiintymää. Myös ruostekääpä oli kohteella selvästi runsaampi kuin Natura-alueella
keskimäärin (43 havaintoa kohteelta, Natura-alueelta vain kolme havaintoa).
Alueen pesimälinnustoon kuuluu 37 lintulajia, josta suurin osa on havumetsien lajeja.

Kuva 4: Yövilkka on harvinainen näky vaasalaisessa metsässä. ©Birthe Weijola
Sijaintiarvo: Alueiden suojeluarvoa lisää olennaisesti niiden sijaintia Öjenin Natura-alueen
kupeessa. Yhdessä Natura-alueen kanssa ne muodostavat pinta-alallisesti erittäin merkittävän
vanhan metsän alueen. Natura-alueen läheisyys lisää vaateliaan lajiston säilymismahdollisuuksia,
koska isolla suojelualueella on tarjolla koko ajan sopivia kasvupaikkoja. Suojeluun esitetyn eteläisen
osa-alueen aarniomainen kuusimetsä on tehtyjen kääpäselvitysten perusteella koko Öjenin
arvokkain kuusilahopuulajiston ydinalue. Sen suojelu toisi huomattavaa lisäarvoa myös Öjenin
Natura-alueelle.
Eteläisen osa-alueen suojelu parantaa osaltaan Öjenin Natura-alueen ja Öjbergetin yleiskaavan SLvarauksien kytkeytyneisyyttä. Eteläisen osa-alueen eteläreunasta on noin 1,5 kilometriä lähimpään
Öjbergetin suojeluun varattuun alueeseen, kun Öjenin Natura-alueelta vastaava etäisyys on noin
2,7 km. METSO-ohjelmassa on pidetty kahta kilometriä rajana metsäalueiden kytkeytyneisyydelle.
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Arvo virkistyskäytölle: Alueen metsät ovat melko vähäisessä virkistyskäytössä. Eteläisellä osaalueella kulkee pieni polku ja aluetta käytetään todennäköisesti sienestykseen, marjastukseen ja
suunnistukseen. Molemmille osa-alueille pääsee hyvin helposti niiden läheltä kulkevilta teiltä.
Arvo ympäristökasvatukselle: Alueen eteläpää sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Sundomin
koulukeskuksesta. Eteläisellä osa-alueella sijaitsee mahdollisesti Vaasan aarniomaisin kuusimetsä.
On erittäin arvokasta, että vain viisi kilometriä Vaasan torista voi vierailla edustavassa
luonnonmetsässä ja havannoida sille tyypillistä lajistoa.

Kuva 5: Useat piensuot, korvet ja rämeet monipuolistavat aluetta. ©Birthe Weijola
Hoito- ja suojelusuositukset: Kohteen metsien säilyttäminen mahdollisimman luonnontilassa,
tuulenkaatojen metsään jättö ja teiden ja sähkölinjojen varsilta mahdollisesti kaadettavien puiden
jättäminen maalahopuiksi ovat toimenpiteinä erittäin suositeltavia. Kohde täyttää
luonnonsuojelulain (1096/1996) 10 §:n suojelualueiden yleiset perustamisedellytykset ja alueen
saattamiseen lakisääteiseksi suojelualueeksi on vahvat perusteet . Paras suojelun tapa olisi alueen
myyminen valtiolle tai yksityisen suojelualueen perustaminen.
Vaasan yleiskaavassa 2030 selvitysalueelle on merkitty uusi tieväylä, teollisuusalue (T) ja
yhdyskuntateknisen huollon alue (ET). Kaavan toteuttamisella olisi erittäin tuhoisia vaikutuksia
alueen lajistoon. Kaavoitusta tulisi harkita uudestaan tämän alueen osalta. Kaupungin tulisi myös
selvittää yleiskaavoitetun alueen luontoarvot ennen kaavoituksen etenemistä.
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Kuva 6: Alueellisesti uhanalainen metso elää Öjenissä. ©Aarne Lahti
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