
Koskskogen-Maraholmsträsket

Pinta-ala: 44,4 ha
Omistaja: Mustasaaren kunta (24,2 ha) ja Vaasan kaupunki (20,2 ha)
Kaavatilanne: Bölen osa-yleiskaavassa ja Vaasan yleiskaavassa 2030 alue on virkistysaluetta (V), 
maatalous-virkistysaluetta (MT/V) ja pientalovaltaista asuinaluetta (AP). Maraholmsträsket ja sen 
eteläpuolella oleva suo on luo-aluetta Vaasan yleiskaavassa 2030. 

Kuvaus: Maraholmsträsket ja sen eteläpuoleinen suo ovat melko karuja nevavaltaisia soita. 
Suotyypeistä löytyy ainakin saranevaa ja -rämettä. Molempien avosoiden keskellä on pieni 
suolampare. Eteläisen suon eteläosaa on hieman kuivattanut sen reunalta alkava oja. Tämä on 
hieman lisännyt puuston kasvua neva-alueella ja muuttanut suoreunan korpia korpimuuttumiksi.  

Kartalla näkyvät pikkusuot hieman nevojen itäpuolella sisältävät ainakin tupasvillarämettä, 
sarakorpea, mustikkakorpea sekä puolukkakorpea. Suot ovat vesitaloudeltaan luonnontilaisia ja 
puustoltaan luonnontilaisen kaltaisia.    

 Neva-alueiden reunoilla on puustoltaan luonnontilaisia korpia ja eri-ikäisiä, osittain 
soistuneita kangasmetsiä. Osassa soiden reunusmetsistä on kohtalaisen paljon kuusilahopuuta. 
Nevojen välisellä "kannaksella" on noin hehtaarin kokoinen erittäin lahopuustoinen metsikkökuvio.

Kaikki nevojen reunusmetsät eivät ole luonnonsuojelullisesti yhtä arvokkaita eli osa niistä 
on sisällytetty rajaukseen suon vesitalouden ja maiseman säilyttämiseksi. Eteläisen nevan reunalla 
on myös umpeutuneita niittypalstoja ja tiheitä nuoria metsiä. Nevojen itäpuolen metsiä leimaa 
kuitenkin harvinainen eheys, eli teiden, ajourien ja tuoreiden hakkuukuvioiden puute. 

Koskskogen kohoaa loivana mäkenä Maraholmsträsketin itäpuolella. Mäen päällä sijaitsevat
alueen karuimmat metsät, jotka ovat kivikkoisia kuivahkon kankaan männiköitä. Suojeluun 
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esitetyillä, Mustasaaren kunnan omistamilla palstoilla, kasvaa luonnontilaisen kaltaista 
mäntymetsää, jonka puustossa on runsaasti keloja. Lahopuuta on keskimäärin yli 5 m3 hehtaarilla. 

Kohteen vanhaan mäntypuustoon liittyviä arvoja lisäävät sen itäosan kolme rämettä, jotka 
ovat puustoltaan ja vesitaloudeltaan luonnontilaisia. Rämeiden suotyyppivalikoimaan kuuluu 
ainakin isovarpurämettä, tupasvillarämettä ja kangasrämettä. Soilla on runsaasti keloja. 

Koskskogenin alueella rajaukseen on myös sisälletty jonkin verran aikoinaan 
suojuspuunasentoon hakattuja kangasrämekuvioita, jotka ovat vesitaloudeltaan luonnontilaisia. 

Alueen länsiosassa, vanhan pihapiirin ympäristössä, kasvaa runsaslahopuustoinen 
kuusivaltainen kangasmetsä. Sen itäpuolella on vanha hakkuualue, jossa on kymmeniä vanhoja 
haapoja säästöpuina. Peltojen reunametsissä on runsaasti järeitä ja lahovikaisia haapoja. Alueella 
on liito-oravan elinpiiri.   

Kuva 1: Maraholmsträsket on karu nevavaltainen suo. Sen reunoilla kasvaa eri-ikäisiä, pääosin 
luonnontilaisen kaltaisia kangasmetsiä. ©Birthe Weijola

Arvo luonnonsuojelulle: 

METSO-elinympäristöjä: Kaikki alueen korvet ja rämeet ovat arvokkaita METSO-kuvioina 
(edustavuusluokkaa I ja II). Alueen kangasmetsät ovat METSO-kriteereillä pääosin 
edustavuusluokkaa II, noin 3 hehtaarin metsikkökuvio alueen länsiosassa on kuitenkin 
edustavuusluokkaa I. Pienempi osa kohteen metsistä on ilman harvennushakkuta kehittyneitä, 
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puustoltaan monipuolisia nuoria metsiä, joita voi pitää METSO-mielessä luokan III kuvioina. Lisäksi 
rajauksessa on jonkin verran tasarakenteisia talousmetsiä, joilla ei ole erityisiä METSO-arvoja.  

Alueelta havaitut huomionarvoiset lajit: 
- liito-orava EU D4, NT
- pohjantikka EU D1

NT = Silmälläpidettävä laji (Liukko ym 2015) 
EU D1 = Euroopan unionin lintudirektiivin liitteen 1 suojeltu lintulaji
EU D4 = Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV (a) tiukasti suojeltu laji 

Alueen lajisto tunnetaan erittäin puutteellisesti. Muun muassa alueen lintu- ja kääväkäslajisto 
kannattaisi selvittää. Alueelta on havaittu suojeluesitykseen liittyvien maastokäynten yhteydessä 
vanhojen, luonnonsuojelullisesti arvokkaiden mäntymetsien indikaattorilaji männynkääpä sekä 
vanhoilla keloilla kasvava, lajitasolle asti nimeämätön neulajäkälä.

Kuva 2: Alueella on kuusi- ja mäntylahopuuhun liittyviä luontoarvoja. ©Birthe Weijola

Sijaintiarvo: Maraholmsträsketin molemmin puolin kulkee metsäisiä yhteyksiä liito-oravalle. 
Lähimmät liito-oravan tunnetut elinpiirit ovat Smalinfjärdenin länsipuolella ja Hemskogin kaava-
alueen itäpuolella.  
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Arvo virkistyskäytölle: Virkistyskäytön seurauksena syntyneitä metsäpolkuja kulkee nevojen 
itäreunalla sekä Koskskogenissa rämeiden välisellä kankaalla. Aluetta käytetään myös 
maastopyöräilyyn. Alueen metsät ja suot ovat esteettisesti viehättäviä, maastoltaan monipuolisisa 
ja helppokulkuisia, mikä tekee niistä ihanteellisia virkistysmetsiä. 

Bölen eri osa-alueiden rakentuessa metsien pinta-ala vähenee ja jäljelle jäävien metsäalueiden 
merkitys virkistyskäytölle korostuu. Maraholmsträsket-Koskskogenin alueella sekä sen eteläpuolella
sijaitsevalla Skräddarisbackin alueella on aineksia erittäin monipuoliseen metsäiseen suojelu- ja 
virkistysalueeseen. Uuden Bölen alueella olisi tarvetta tällaiselle laajalle virkistysalueelle, jossa olisi
tilaa eri käyttäjäryhmille.  

Kuva 3: Koskskogenin metsät ovat luontaisesti valoisia ja helppokulkuisia. ©Birthe Weijola

Arvo ympäristökasvatukselle: Alueella on monipuolista suo- ja metsäluontoa, joka sopii sekä retki-
että opetuskäyttöön. Tulevaan Bölen kouluun on alle kilometrin matka ja lähin päiväkoti (Böle 
daghem) sijaitsee noin puolen kilometrin etäisyydellä. 

Hoito- ja suojelusuositukset: Alueen metsien säilyttäminen mahdollisimman luonnontilassa, 
tuulenkaatojen metsään jättö ja tulevien tonttien ja ulkoilureittien varsilta kaadettavien puiden 
jättäminen maalahopuiksi ovat toimenpiteinä erittäin suositeltavia. Maraholmsträsketin 
eteläpuolisen suon eteläosan vesitaloutta voidaan ennallistaa tukkimalla siitä alkavan ojan 
suoalueella kulkeva osa. 
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Alue täyttää luonnonsuojelulain (1096/1996) 10 §:n suojelualueiden yleiset perustamis-
edellytykset, joten sen lakisääteinen suojelu olisi perusteltua.

Mikäli alueen suojelu etenee vakavampaan harkintaan, kannattaa suojelutarkasteluun ottaa 
mukaan myös alueen pohjois- ja itäpuolella sijaitsevia monipuolisia, mutta keskimäärin 
nuorempipuustoisia kangasmetsiä. 

Kuva 4: Vanhan metsän indikaattorilaji männynkääpä kasvaa alueen iäkkäässä männyssä. 
©Birthe Weijola
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