
Hovioikeudenmetsä

Pinta-ala: 42,2 ha
Omistaja: Vaasan kaupunki
Kaavatilanne: Vaasan yleiskaavassa 2030 alue on virkistysaluetta (V). Melkein koko alue on myös 
muinaismuistolain mukaan rauhoitetun kiinteän muinaismuistojäännöksen aluetta (sm). 
Pohjoisosa kuuluu Vanhan Vaasan kulttuuriympäristön kannalta valtakunnallisesti arvokkaaseen 
alueeseen (sk2).

Kuvaus: Hovioikeudenmetsä on tärkeä osa historiallista Vanhan Vaasan aluetta. Metsäalue kätkee 
lukuisia muinaisjäännöksiä kuten vanhoja tienpohjia, kivijalkoja ja kiviaitoja. Alueella kasvaa 
luonnonkasvien joukossa myös vanhoja kulttuurikasveja, jotka ovat jäänteitä aikaisemmasta 
kyläasutuksesta ja viljelykäytöstä. Hovioikeudenmetsän lehdoissa kasvaa jonkin verran vaateliaita 
lehtolajeja kuten koiranheittä, lehmusta ja näsiää.

 Maasto alueella vaihtelee pienpiirteisesti. Pohjoisessa on maisemallisesti vaikuttava 
kivikkoselänne, jonka valtapuusto koostuu järeistä, yli 120-vuotiaista männyistä. Keski- ja itäosassa 
on lehtopohjainen laakso, jossa erottuu vielä jälkiä vanhoista niityistä ja viljelyraivauksista. Lehdot 
ovat pääosin tuoreita keskiravinteisia lehtoja, mutta myös kosteita lehtoja löytyy hieman. Rehevin 
osa tuoreista lehdoista on luokiteltavissa runsasravinteisiksi.

Alueen etelä- ja luoteisosassa on lehtomaisia, tuoreita ja kuivahkoja kangasmetsiä, joista 
osa on vanhapuustoisia ja osa ehkä vanhan siemen- tai suojuspuuhakkuun jälkeen kehittyneitä, 
luonnontilaisen kaltaisia sekametsiä. Alueella on myös muutama pienempi istutusmetsäkuvio.  
Alueen metsät ovat olleet useita vuosikymmeniä kaiken metsänhoidon ulkopuolella, mikä näkyy 
nykyisin metsien korkeana luonnontilan asteena.
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Keskimääräinen lahopuun määrä alueen kangasmetsissä ja lehdoissa on noin 5-10 
m3/hehtaari, ainakin alueen etelä- ja luoteisosissa on myös runsaslahopuustoisempia osia. Alueelta
löytyy eri lahoasteluokissa ainakin mäntyä, koivua, haapaa ja kuusivaltaisemmilta osilta kuusta.  
Vanhoja lahovikaisia lehtipuita – koivuja ja haapoja – alueella on kuitenkin runsaasti. 

Suojeluesityksen ulkopuolelle on katsottu tarkoituksenmukaiseksi jättää Yxgärdetin alue 
yhtenäisen metsäalueen luoteisosasta. Sen erottaa muusta alueesta uusi ulkoilureitti ja rakennetut 
alueet. Lisäksi osa-alue on kasvillisuudeltaan kulttuurivaikutteisempi. Alueen lehdoilla on kuitenkin 
ilmeisiä suojeluarvoja mm. lahopuustoisuuden ja jalopuiden runsauden takia, joten niiden 
sisällyttämistä mahdolliseen suojelualueeseen kannattaa vakavasti harkita.
 Hovioikeudenmetsän muinaisjäännös- ja luontoarvoja on kuvattu melko monipuolisesti 
muun muassa Vaasan ympäristösuojelun lautakunnan julkaisussa "Vanhan Vaasan 
Hovioikeudenmetsä – Hovrättsbacken Gamla Vasa" (1990), joka sisälsi myös Vanhan Vaasan 
Talonomistajien ja Vaasan ympäristöseuran vetoomuksen alueen säilyttämiseksi.

Kuva 1: Jyhkeitä mäntyjä kivikkoisella mäellä. ©Birthe Weijola  

Arvo luonnonsuojelulle: 

METSO-elinympäristöjä: Alueen vanhimmat lehdot ovat METSO I-luokan lehtoja pelkän valtapuun 
iän perusteella, vaikka niiden lahopuumäärä useimmiten jääkin hieman alle kymmenen 
kuutiometriä hehtaarilla. Luokkaa I ovat myös eräät lahopuustoisimmat havupuuvaltaiset metsät, 
runsaasti ohutta lehtilahopuuta sisältävät lehtipuuvaltaiset lehdot sekä muutamat kostean lehdon 
laikut. Pääosa alueen muista kangas- ja lehtometsistä on METSO-kuviona hyviä luokan II kohteita.  
Muutamat pienialaiset istutusmetsiköt ja ojitetut suot eivät täytä METSO-kriteereitä.
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Alueelta havaitut huomionarvoiset lajit:  
- liito-orava EU D4, NT
- helmipöllö EU D1, NT
- hömötiainen VU
- järripeippo RT (2a)
- käenpiika
- nuolihaukka
- punatulkku VU
- tervapääsky VU
- tiltaltti
- töyhtötiainen VU 
- uuttukyyhky
- viherpeippo RT (2a)
- kuusipallohämähäkki NT
- taigapallohämähäkki NT 
- siperiankääpä RT (2a)
- ahokissankäpälä NT
- kellotalvikki NT
- keltamatara VU

NT = Silmälläpidettävä laji (Rassi ym 2010, Tiainen ym 2015) 
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 I suojeltu lintulaji
EU D4 = Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV (a) tiukasti suojeltu laji 

Kuva 2: Silmälläpidettävä helmipöllö elää Hovioikeudenmetsässä. ©Aarne Lahti
 
Hovioikeudenmetsän pesimälinnusto on selvitetty vuosina 2005-2008 ja siihen kuuluu 48 lajia, joka
on kohtalaisen suuri luku. Aikaisemmassa, vuonna 1989 tehdyssä lintuselvityksessä, alueella 
todettiin myös rikas metsälinnusto. Yllämainittujen lajien lisäksi silloin tavattiin muun muassa 
nokkavarpunen, pikkutikka ja pyy. Kottaraisen todettiin pesivän luonnonkoloissa alueen järeissa 
keloissa.

Samana vuonna tehdyssä kasvillisuusselvityksessä löydettiin Hovioikeudenmetsästä ja 
Yxgärdetin alueelta yhteensä 573 putkilokasvia (mukaan lukien niiden alalajeja ja muotoja), joista 
noin 100 kerrotaan olevan harvinaisia Etelä-Pohjanmaan alueella (sic!). Vaikka pääosa näistä 
kasvaa suojelurajauksen ulkopuolelle jätetyllä Yxgärdetin alueella, löytyy harvinaisempaa lajistoa 
myös suojeluesityksen alueelta.

3



Liito-orava kuulunee Hovioikeudenmetsän peruslajistoon, koska sen pipanoita löytyi 
metsäkartoituksissa helposti sekä alueen etelä- että keskiosasta. Alueella on myös paljon liito-
oravalle sopivia elinympäristöjä. 

Alueelta on löydetty männynkääpä, karhunkääpä ja siperiankääpä, jotka ovat vanhan, 
luonnonsuojelullisesti arvokkaan metsän indikaattorilajeja. Koivulahopuiden vaateliaampaa lajistoa
edustaa levykääpä.
   
Sijaintiarvo: Hovioikeudenmetsä sijaitsee kahden peltoaukeaman välissä. Alue on kytkeytynyt 
muihin metsäalueisiin pohjoisessa, junaradan varrella kulkevan puustoisen yhteyden kautta. 
Etäisyys esimerkiksi Mustikkamaan arvokkaaseen metsäalueeseen on noin kaksi kilometriä, mikä 
mahdollistaa muun muassa liito-oravan liikkumisen alueiden välillä. Etäisyys Risön Natura-
alueeseen on linnuntietä 1-1,5 km, mikä mahdollistaa metsälajien leviämisen alueiden välillä. Alue 
toimii näin ollen Risön Natura-alueen tukialueena. 

Arvo virkistyskäytölle: Hovioikeudenmetsän arvo virkistyskäytölle on suuri ja sitä voitaisiin 
hyödyntää nykyistä paremmin. Alue on maisemallisesti ehyt ja vaihteleva ja se sisältää monia 
ihmisten arvostamia maisematekijöitä kuten vanhoja metsiä, kilpikaarnamäntyjä ja keloja. Myös 
alueen geologinen historia on mielenkiintoinen. Lisäksi se on kiinnostava kasvi- ja linturetkikohde ja
ilmeisen hyvä mustikkametsä. Muinaisjäännökset lisäävät alueen kiinnostavuutta, mutta niiden 
havaitseminen ja tulkitseminen on vaikeaa ilman opastusta. 

Kuva 3: Alueen muinaisjäännöksiiin kuuluu muun muassa vanhoja kiviaitoja ja viljelyraivauksia, 
joiden havaitseminen voi olla vaikeaa ilman opastusta. ©Birthe Weijola  
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Alueella on lukuisia virkistyskäytön seurauksina syntyneitä viihtyisiä metsäpolkuja. Alueen 
halki luoteis-kaakkoissuunnassa kulkeva polku on luultavasti hyvin vanha, koska sen varrella on 
vanhoja niittyjä ja viljelyraivauksia. 

Osana Vanhan Vaasan historiallista aluetta Hovioikeudenmetsällä voisi olla arvoa myös 
matkailulle. Tällä hetkellä Hovioikeudenmetsään ei ohjata vierailijoita kyltein tai opastein. Alueelle 
voisi sopia Yxgärdetistä alkava luontopolku opasteineen.  

Kuva 4: Hovioikeudenmetsässä on hyvä polkuverkosto, jota kannattaisi esitellä kartoilla. Osa 
polkuverkostosta sopisi myös luontopolun pohjaksi. ©Birthe Weijola  

Arvo ympäristökasvatukselle: Vanhan Vaasan ja Haagan koulut sijaitsevat noin puolentoista 
kilometrin etäisyydellä Hovioikeudenmetsästä. Alue sopii luontonsa ja polkuverkostonsa puolesta 
erinomaisesti koulujen retkikohteeksi. Alueen luonnosta, muinaisjäännöksistä ja vanhasta 
kyläasutuksesta kertova luontopolku (tai netissä oleva tietopaketti) lisäisi todennäköisesti alueen 
kiinnostavuutta myös opetuksen näkökulmasta. 

Kvarkens naturskola on alkanut viedä ryhmiä Hovioikeudenmetsään vuonna 2016. 
Luontokoulun opettaja kuvasi aluetta yhdeksi Vaasan parhaimmaksi metsäalueeksi 
ympäristökasvatuksen näkökulmasta.  

Hoito- ja suojelusuositukset: Alueen virkityskäyttöä helpottaisi olemassaolevan polkuverkoston 
esittely kartoilla ja järkevimpien polkujen merkintä maastoon. Alueelle ei sovi varsinaisia 
ulkoilureittejä sen maisemallisen eheyden ja muinaisjäännösten vuoksi. Sitä kannattaa kehittää 
arvokkaana metsäisenä retkikohteena maaston liikakulutusta vältellen. 
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Alueen metsien säilyttäminen mahdollisimman luonnontilassa, tuulenkaatojen metsään jättö ja 
tonttien varsilta kaadettavien puiden jättäminen maalahopuiksi ovat toimenpiteinä erittäin 
suositeltavia. Haitallisten vieraslajien, kuten jättipalsamin, levittäytyminen alueelle tulee estää. 

Hovioikeudenmetsä täyttää luonnonsuojelulain (1096/1996) 10 §:n suojelualueiden yleiset 
perustamis-edellytykset, joten sen lakisääteinen suojelu olisi perusteltua.
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