
Bölenmetsä

Pinta-ala: 25,2 ha 
Omistaja: Vaasan kaupunki
Kaavatilanne: Vaasan yleiskaavassa 2030 alue on virkistysaluetta (V). Pieni pala alueen 
lounaisosasta on kaavassa teollisuusaluetta (T).

Kuvaus: Bölenmetsän virkistysalue sijaitsee kallioisella alueella Pukinjärven itäpuolella. Alueen 
metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia kuivahkoja ja tuoreita kangasmetsiä. Alueen monipuolisuutta 
lisäävät keskiosan pienet rämeet ja itäosan kuusivaltaiset pellonreunusmetsät. Alueella on 
ulkoilureitteja, jotka muutetaan talvisin hiihtoladuiksi, sekä virkistyskäytön seurauksena syntyneitä 
metsäpolkuja.

Alueen metsät ovat pääosin valtapuustoltaan noin 80-120-vuotiaita (silmämääräinen arvio) 
ja rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaisia. Metsiä on tähän asti hoidettu enimmäkseen luonto- ja 
virkistysarvoja kunnioittaen, minkä seurauksena niihin on kehittynyt monipuolista kuusi- ja 
mäntylahopuuta. Karuuden takia lahopuun määrä ei useimmilla osa-alueilla ylitä 10 m3 hehtaarilla. 
Alueen itäosan pellonreunusmetsät ovat keskimääräistä rehevimpiä ja runsaslahopuustoisempia.  

Arvo luonnonsuojelulle: 

METSO-elinympäristöjä: Noin kaksi hehtaaria alueen metsistä edustaa METSO I-luokan 
runsaslahopuustoisia kangasmetsiä ja noin 20 hehtaaria luokan II kangasmetsiä. METSO I-luokan 
vanhapuustoisten kangasrämeiden pinta-ala on arviolta kaksi hehtaaria.
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Alueelta havaitut huomionarvoiset lajit: 
- hömötiainen VU
- punatulkku VU
- pyy EU D1
- töyhtötiainen VU
- varpuspöllö EU D1, NT
- viherpeippo VU

NT = Silmälläpidettävä laji (Tiainen ym 2015) 
VU = Vaarantunut laji ( Tiainen ym 2015)
EU D1 = Euroopan unionin lintudirektiivin liitteen I suojeltu lintulaji

Alueella on kohtalaisen monipuolinen kääväkäslajisto, johon kuuluu useita vanhan metsän 
indikaattorilajeja, kuten oravuotikka, riukukääpä ja ruostekääpä.    

Sijaintiarvo: Alue on yksi Vaasan pohjoisten kaupunginosien laajimpia metsäalueita ja sellaisena 
arvokas. Luonnontilaisen kaltaisia vanhoja metsiä on tällä alueella pinta-alallisesti niin vähän, että 
jäljellejääneiden arvo sekä luonnonsuojelulle että virkistyskäytölle korostuu.  

Alue sijaitsee noin 1,3 kilometrin etäisyydellä Koskskogen-Maraholmsträsket -kohteelta, mikä 
mahdollistaa metsälajien leviäminen alueiden välillä. Koskskogenissa ja Bölenmetsässä on 
samanlaisia karuja metsä- ja suotyyppejä, ja suojelualueina ne tukisivat toisiaan.

Kuva 1: Tuoretta kangasmetsää Bölenmetsän pohjoisosassa.  ©Birthe Weijola
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Arvo virkistyskäytölle: Bölenmetsä on tärkeä lähivirkistysalue Metsäkallion, Bölen, Kotirannan ja 
Vetokankaan asukkaille. Käyttö on mahdollista sekä ulkoilureittejä että metsäpolkuja pitkin. Alue 
on tärkeä myös hiihtäjille. Alueen maisema- ja virkistysarvot ovat kärsineet täyttömäen 
laajennuksesta ja metsänhakkuista.  

Kuva 2: Polku ja pitkospuut Bölenmetsän virkistysalueella.  ©Birthe Weijola

Arvo ympäristökasvatukselle: Borgaregatans skola sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä. Kohteella 
voi tutustua hyvin alueen alkuperäiseen metsäluontoon. Pukinjärven pohjukkaan suunniteltu 
lintutorni lisäisi alueen ympäristökasvatus- ja virkistysarvoa. 

Hoito- ja suojelusuositukset:  Alueen metsien säilyttäminen mahdollisimman luonnontilassa, 
tuulenkaatojen metsään jättö ja ulkoilureittien ja sähkölinjojen varsilta kaadettavien puiden 
jättäminen maalahopuiksi ovat toimenpiteinä erittäin suositeltavia. 

Kohde täyttää luonnonsuojelulain (1096/1996) 10 §:n suojelualueiden yleiset 
perustamisedellytykset, joten sen lakisääteinen suojelu olisi perusteltua.
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Kuva 3: Silmälläpidettävä varpuspöllö elää Bölenmetsässä. ©Aarne Lahti
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