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Esitys eräiden Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan omistamien
luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien suojelemiseksi
Luonto on nyt ja tulevaisudessa tärkeä vetovoimatekjä kasvavalla ja kehittyvällä Vaasan seudulla.
Hyvään yhdyskuntarakenteen suunnitteluun kuuluu myös arvokkaiden luontoalueiden
säilyttäminen luonnon ja ihmisten hyväksi.
Esitämme kymmenen arvokkaan metsävaltaisen alueen suojelua. Alueet ovat Vaasan kaupungin ja
Mustasaaren kunnan omistuksessa. Vaasan kaupungin alueiden pinta-ala on 263 hehtaaria, joka on
0,72 % kaupungin maapinta-alasta. Mustasaaren kunnan alueiden pinta-ala on 43 hehtaaria, joka
on 0,05 % kunnan maapinta-alasta.
Esitykseen sisältyvät metsät ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön ja
ympäristökasvatuksen kannalta. Esitys on koottu vuosina 2015 ja 2016 tehtyjen
maastokartoitusten ja olemassaolevien tietolähteiden pohjalta.
Toivomme Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan ryhtyvän aktiivisesti edistämään
esitykseen sisältyvien kohteiden lakisääteistä suojelua.
Vuonna 2017 vietetään Suomen 100-vuotisjuhlavuotta. Sitä sopii juhlia myös suojelemalla
luonnolle ja ihmisille arvokkaita esimerkkejä suomalaisesta luonnosta. Haastammekin Vaasan
kaupunkia ja Mustasaaren kuntaa perustamaan vuonna 2017 luonnonsuojelualueiksi omistamiaan
luontohelmiä.
Toimenpide-esitykset Vaasan kaupungille ja Mustasaaren kunnalle:
1. Järjestöt esittävät Vaasan kaupungin ympäristötoimelle ja Mustasaaren kunnalle, että he
selvittävät mahdollisuutta suojella esityksen kohteita osana valtion Luontolahjani
satavuotiaalle -kampanjaa tai METSO-ohjelman kautta.
2. Järjestöt esittävät Vaasan kaupungin kaavoitukselle ja Mustasaaren kunnan
kaavoitusosastolle, että esityksen kohteet turvataan säilyttävillä ja suojelevilla
kaavamerkinnöillä (SL, V/luo, V/s) tulevissa yleis- ja asemakaavoissa.
3. Järjestöt esittävät Vaasan viheralueyksikölle ja Mustasaaren kunnalle, että esitykseen
sisältyvissä kaupungin ja kunnan omistamissa metsissä luovutaan metsähakkuista ja
annetaan metsien kehittyä mahdollisimman luonnontilassa. Esitys ei rajoita tonttien ja
ulkoilureittien lähialueiden sekä muiden vastaavien erityiskohteiden turvallisuuden
edellyttämiä perusteltuja toimenpiteitä
4. Järjestöt esittävät Vaasan kaavoitukselle ja viheralueyksikölle sekä Mustasaaren kunnan
kaavoitusosastolle, että esityskohteiden osalta pyritän siihen, että alueita ei jatkossa
enempää pirstota esimerkiksi uusilla ulkoilureiteillä, ulkoilurakenteilla tai kevyen liikenteen
väylillä. Mikäli esityskohteita kaavoitetaan, alueilla tulee huolehtia tavanomaisesta
paremmasta vaikutusten arvioinnista ja osallistavasta suunnittelusta.
3

Toimenpide-esitykset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle:
1. Järjestöt esittävät, että Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluryhmä edistää
esityskohteiden suojelua esimerkiksi Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjan tai METSOohjelman kautta ja valvoo niiden kaavoitusta.
Toimenpide-esitykset Pohjanmaan liitolle:
1. Järjestöt esittävät, että Pohjanmaan liitto edistää parhaillaan valmisteltavassa
Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 alueiden säilymistä ja suojelua ja välttää
ohjaamasta niille luontoarvoille haitallista maankäyttöä.
Lisätietoja:
Birthe Weijola, 050-3239037, birthe.weijola@gmail.com
Vaasassa 7.3.2017
Luonto-Liitto Pohjanmaa ry
Senni Korhonen, puheenjohtaja
Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys ry
Heikki Vainio, puheenjohtaja
Ostrobothnia Australis rf
Victoria Nylund, ordförande

Gun Dahlvik, sekreterare

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry
Hannu Saari, puheenjohtaja

Teemu Tuovinen, aluesihteeri

Vaasan ympäristöseura – Vasa miljöförening ry
Matti Tuomaala, puheenjohtaja

Lasse Villanen, sihteeri
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Jakelu:
Vaasan kaupungin kaavoitus: Kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso
Vaasan kaupungin ympäristötoimi: Ympäristötoimen johtaja Christer Hangelin
Vaasan kaupungin viheralueyksikkö: Viheraluepäällikkö Timo Jousmäki
Mustasaaren kunta: Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg
Mustasaaren kunnan kaavoitusosasto: Kaavoituspäällikkö Barbara Påfs
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluryhmä: Luonnonsuojeluryhmän päällikkö
Leena Rinkineva-Kantola
Pohjanmaan liitto: Ympäristöasiantuntija Christine Bonn
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Esityksen taustaa ja tavoitteet
Esityksen taustalla on vuosi vuodelta kasvanut ymmärrys eräiden Vaasan ja Mustasaaren taajamaalueen metsien korkeasta luonnonsuojelullisesta arvosta. Samaan aikaan metsien pinta-alan
väheneminen rakentamisen myötä on herättänyt huolta metsien luontoarvojen ja
virkistysmahdollisuuksien säilymisestä.
Etäisyys lähimpään metsään ei saisi olla virkistyskäyttöä ajatellen liian suuri. Viherympäristöliiton
suosituksen mukaan yhden kilometrin etäisyydeltä jokaisen asukkaan kodista tulisi löytyä
vähintään 20-25 hehtaarin kokoinen viheralue. Metsien riittävän iso pinta-ala on tärkeä paitsi
virkistyskäytön myös metsäluonnon kannalta. Vain noin yli 40 hehtaarin kokoiset metsäalueet
pystyvät esimerkiksi ylläpitämään rikkaan ja elinvoimaisen metsälinnuston.
Metsäisten virkistysalueiden määrä ja pinta-ala Vaasassa, sellaisissa kaupunginosissa kuin Keskusta,
Palosaari, Kotiranta, Asevelikylä, Purola ja Huutoniemi, ovat nykyisellään viherympäristöliiton
suosituksen alarajoilla. Keskustassa ja Palosaaressa etäisyys lähimmälle isommalle viheralueelle on
monelle asukkaalle reilusti yli kilometrin. Monet yllämainittujen kaupunginosien lähivirkistysalueet
ovat juuri tai hieman alle 20 hehtaaria.
Mustasaaressa Sepänkylän suurin lähivirkistysalue on vain 14 hehtaaria ja tämä alue supistuu
edelleen uuden rakentamisen myötä. Bölen osa-yleiskaavan toteutuessa myös monella Bölen
asukkaalla on pitkä matka (yli kilometrin) lähimmälle isommalle viheralueelle.

Kuva 1: Tämä luonnontilaisen kaltainen kangasmetsä Koskskogenissa (Böle, Mustasaari) on
häviämisvaarassa rakentamisen takia. ©Birthe Weijola
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Vaasan yleiskaavassa 2030 nykyisiin metsäalueisiin kohdistuu muuttavaa maankäyttöä erityisesti
Gerbyn, Västervikin, Bölen, Öjenin, Risön, Liisanlehdon ja Höstveden alueilla. Tämä tulee rajusti
supistamaan metsien pinta-alaa näillä alueilla, mikä heikentää sekä metsäluonnon tilaa että
virkistysmahdollisuuksia.
Tämän esityksen tavoite on ollut kartoittaa ja esittää suojeluun luonto- ja virkistysarvoiltaan
merkittävimmät tiedossa olevat suojelemattomat Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan
omistamat metsäalueet. Nämä omistajat voivat vaikuttaa merkittävästi laajojen, yhtenäisten
metsien säilymiseen alueilla, joilla niiden merkitys on kaikkein suurin.
Osa esityksen alueista on yleiskaavoissa merkitty virkistysalueiksi (V, V/s) tai ulkoilumetsiksi (MU),
osa on taas kaavailtu rakentamiseen. Tämä esitys haluaa osaltaan vaikuttaa siihen, että
rakentaminen ohjattaisiin luontoarvoiltaan heikoimmille alueille, jotta arvokkaimmat metsäalueet
säilyisivät. Samalla halutaan vaikuttaa siihen, että virkistysalueiksi ja ulkoilumetsiksi kaavoitettuja
metsäalueita hyödynnettäisiin nykyistä paremmin luonnonsuojeluun, virkistykseen ja
ympäristökasvatukseen.

Kuva 2: Hyvä viheralueverkosto tukee muun muassa lasten ja nuorten ympäristökasvastusta.
©Natur och Miljö
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Vaasan ja Mustasaaren metsäluonnon erityispiirteet
Vaasan ja Mustasaaren alueella on valtakunnallisestikin arvioiden rikasta ja monipuolista
metsäluontoa. Seudun metsien tyypillisiin piirteisiin kuuluvat muun muassa kivikkoisuus,
pienipiirteisyys ja maankohoamisrannikon erityiset luontotyypit ja kehityssarjat.
Näiden kuntien alueella on myös säilynyt kohtalainen määrä iäkkäitä ja runsaslahopuustoisia
metsiä, jotka antavat säilymismahdollisuuksia harvinaiselle ja uhanalaiselle metsälajistolle. Muun
muassa liito-orava ja useat vanhan metsän ilmentäjälajit esiintyvät edelleen melko yleisinä Vaasan
ja Mustasaaren metsissä

Kuva 3: Vaasan ja Mustasaaren metsissä on paljon maankohoamiseen liittyviä luontoarvoja,
kuten tämä metsäluhta Vaskiluodon virkistysalueella. ©Birthe Weijola

Vaasan ja Mustasaaren metsäinen suojeluverkosto 2017
Vaasassa ja Mustasaaressa on useita valtakunnallisesti arvokkaita Natura-alueita, joilla on suuri
merkitys metsiensuojelulle. Södra Stadsfjärden-Söderfjärden-Öjen Natura-alue sisältää Öjenin ja
Risön vanhan metsän alueet. Merenkurkun Saariston Natura-alue sisältää useita neliökilometrejä
maankohoamisrannikon metsiä muun muassa Lappörarnilla ja Sundomin saaristossa. Muita
valtakunnallisesti merkittäviä metsiensuojelualueita ovat Iskmo Ön, Sidländetin, Vedahuggetin,
Furubackenin, Igelträsketin ja Perämetsän Natura-alueet.
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Monet yllämainituista alueista sisältyvät myös vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Pohjanmaan
viidestätoista vanhan metsän suojeluohjelman kohteesta, kolme sijaitsee Vaasassa ja viisi
Mustasaaressa. Maakunnallisella tasolla voidaan katsoa, että näillä kahdella kunnalla on erityinen
vastuu vanhojen metsien arvojen (kuten vaateliaan metsälajiston) säilyttämisestä.
Metsien osalta yllämainitut Natura-alueet muodostavat melko hajanaisen suojeluverkoston, mikä
on ongelmallista vaateliaan metsälajiston säilymisen kannalta. Jotta suojellut metsäalueet eivät
metsähakkuiden ja rakentamisen seurauksena eristyisi toisistaan, niiden väliin tarvitaan pienempiä
"tukialueita" ja ekologisia yhteyksiä.

Kartta 1: Vaasan ja Mustasaaren luonnonsuojelualueet Pohjanmaan Luonnonsuojeluvaihemaakuntakaavassa. Vanhojen metsien suojeluohjelman kohteet on merkitty SL4merkinnällä. ©Pohjanmaan liitto
Vaasan ja Mustasaaren metsäiset suojelualueet antavat hyvät mahdollisuudet rikkaan ja
elinvoimaisen metsälajiston ylläpitämiseen myös kuntien virkistysmetsissä, mikä on sekä luonnon
että ihmisten etu. Tämä kuitenkin edellyttää, että kuntien viheralueita säilytetään riittävän laajoina,
luonnonmukaisina ja ydinalueisiin kytkeytyneinä.
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Metsiensuojeluverkosto on Vaasan yleiskaavassa 2030 täydennetty melko laajoilla SL-varauksilla
Pilvilammen, Öjbergetin, Öjenin ja Risön alueilla. Näistä kaavan suojeluvarauksista ei ole vielä
muodostettu lakisääteisiä luonnonsuojelualueita.
Luonnonsuojelualueiden osuus Vaasan maapinta-alasta on noin 2%, jos lasketaan mukaan
lakisääteisiä suojelualueita ja alueita, jotka on sisälletty valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Jos
lasketaan mukaan myös yleiskaavan suojeluvarauksia, luku nousee 3 %:iin. Ero "vanhan" Vaasan
alueen ja Vähäkyrön alueen välillä on huomattava – Vähäkyrön suojeluprosentti on noin 0,15% ja
"vanhan" Vaasan suojeluprosentti noin 5,9%. Vastaavaa lukua ei ole laskettu Mustasaaren osalta.
Vaasan suojeluprosentti ei ole erityisen korkea, kun vertaa esimerkiksi pääkaupunkiseudun
kaupunkeihin. Espoon suojeluprosentti on noin 9%, Vantaan noin 5,5% ja Helsingin noin 2,5%.
Suojeluprosentti tarkoittaa näissä tapauksissa lakisääteisten suojelualueiden osuus kaupunkien
maapinta-alasta.

Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan metsänomistus
Vaasan kaupunki omistaa noin 4000 hehtaaria metsää (tieto vuodelta 2016) ja Mustasaaren kunta
noin 800 hehtaaria metsää (tieto vuodelta 2010). Kuntien omistamista metsistä suuri osa on
virkistysalueita ja ulkoilumetsiä, jotka eivät ole tavanomaisen metsänhoidon piirissä. Näillä metsillä
voisi olla tärkeä osuus toimivan metsiensuojeluverkoston luomisessa.

Kartta 2: Vaasan ja Mustasaaren metsillä voisi olla tärkeä osuus toimivan suojeluverkoston
luomisessa. Kartassa vanhan metsän suojeluohjelman ja METSO-ohjelman kohteet on merkitty
sinisellä, kaaavan SL-varaukset tummanvihreällä ja suojeluesityksen kohteet vaaleanvihreällä.
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Kuntien vastuu luonnonsuojelusta ja kuntametsien suojelukeinot
Luonnonsuojelulain 6 §:n mukaan kunnilla on erityinen vastuu luonnonsuojelusta ("Kunnan tulee
edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan"). Tärkeämpiä tapoja toteuttaa luonnonsuojelua
on lakisääteisten suojelualueiden perustaminen.
Monet kunnat Suomessa ovat perustaneet suojelualueita omilla maillaan. Esimerkiksi Espoon
kaupunki perusti 550-juhlavuotensa 2008 kunniaksi 560 hehtaaria uusia suojelualueita. Helsinki ja
Tampere ovat 2000-luvulla toteuttaneet luonnonsuojeluohjelmia, joihin on sisältänyt
luontoarvojen järjestelmällinen kartoitus ja lakisääteisten suojelualueiden perustaminen.
Monet kunnat ovat myös kartoittaneet metsiensä luontoarvoja esimerkiksi METSO-ohjelman
luonnontieteellisiin kriteereihin perustuen, ja jättäneet arvokkaimmat metsäalueet pois
metsänhoidosta ja rakentamisesta. Tällaista kartoitusta ei ole tehty Vaasassa tai Mustasaaressa
esimerkiksi viimeisten yleiskaavaprosessien yhteydessä.
Kunnilla on mahdollisuus saada Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmasta
(METSO) rahoitusta kuntametsien suojeluun. Vaihtoehtoina on tällöin yksityisen suojelualueen
perustaminen tai myynti valtiolle.
Kunnat voivat myös perustaa suojelualueita ilman korvauksia. Tämä on "reiluin" tapa silloin, kun
metsän hoidosta ei muutenkaan tavoitella puunmyyntituloja ja kun valtion METSO-rahoitusta on
supistettu. Vuonna 2017 on käynnissä Ympäristöministeriön Luontolahjani satavuotiaalle
-kampanja, jolla kannustetaan maanomistajia perustamaan uusia luonnonsuojelualueita ilman
korvauksia juhlavuoden kunniaksi.

Metsiensuojelun hyödyt
Luonnonsuojelualueet ovat elintärkeitä niille noin kahdeksallesadalle uhanalaiselle metsälajille,
jotka eivät säily tehokkaasti hoidetuissa talousmetsissä. Luonnonsuojelualueilla voidaan säilyttää
metsän luonnollista rakennetta, iäkkäitä puita ja lahopuuta, joista monet uhanalaiset metsälajit
ovat riippuvaisia.
Luonnonsuojelualueet sopivat usein myös taajamarakenteen sisälle. Urbaanit luonnonsuojelualueet tukevat ympäristökasvatusta ja lisäävät lähiluonnon arvostusta. Ne voivat myös kohentaa
kunnan imagoa ja edistää luontomatkailua. Ulkoilureittien varsia ja tonttien laitoja voidaan hoitaa
myös suojelualueilla.
Viime vuosien tutkimus on tuottanut runsaasti tietoa luonnon terveysvaikutuksista. Luonto muun
muassa houkuttelee ihmisiä liikkumaan ja auttaa palautumaan stressistä. Monimuotoisen luonnon
on lisäksi todettu ennaltaehkäisevän astman ja allergioiden syntymistä. Tästä syystä myös
kaupunkialueilla on syytä säilyttää elinympäristöjen ja lajien laajaa kirjoa.
Iäkkäät metsät ja luonnontilaiset suot varastoivat paljon hiiltä sekä puustossa että maaperässä.
Suojelualueella myös hiilivarastot ovat turvassa ja auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta.
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Tehdyt kartoitukset
Esityksen alueet on kartoitettu vuosina 2015 ja 2016. Kaikilla alueilla on kartoitettu METSOelinympäristöjä osa-alueiden tarkkuustasolla (ei tarkoilla kuviorajoilla), kahdella alueella on sen
lisäksi tehty kääpäkartoitus ja kahdella alueella liito-oravakartoitus. Kääpäkartoituksista on tehty
erillinen muistio huhtikuussa 2016, joka on toimitettu Vaasan kaupungille.
Metsäkartoituksia on tehty laajemmin Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan mailla vuonna
2015 osana esityksen tekoa. Entisen Vähäkyrön kunnan alueella sijaitsevat Vaasan kaupungin
omistamat metsät eivät ole olleet mukana esityksen pohjaselvityksissä.
Kartoituksien päätekijöitä ovat olleet Vaasan ympäristöseuran varapuheenjohtaja Birthe Weijola ja
metsäasiantuntija Keijo Savola. Esityksessä on hyödynnetty toukokuussa 2014 Luonto-Liiton
Pohjanmaan piirin järjestämän metsäkartoituskurssin tuloksia.
Esityksen kartoituksiin on saatu rahoitusta Vuokon Luonnonsuojelusäätiöltä ja Suomen
Luonnonsuojelusäätiöltä.

Kuva 4: Kääpäkartoittaja töissä Långstrandsbergenin metsässä syksyllä 2015. ©Birthe Weijola
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Muut tietolähteet
Muina tietolähteinä on käytetty muun muassa Vaasan kaupungin teettämiä luontoselvityksiä,
Vaasan kaupungin tekemää koontia Vaasan lintuatlasaineistosta 2005–2008, Vaasan kaupungin
viheralueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia, Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan
maanomistuskarttoja, Vaasan yleiskaavaa 2030, Tuovila-Granholmsbackenin osa-yleiskaavaa, Bölen
osa-yleiskaavaa ja Mustasaaren Sepänkylän osa-yleiskaavan ehdotusta. Kohteiden esivalinnassa on
hyödynnetty myös ilmakuvia ja Metlan tuottamia puustoikäkarttoja.
Tietolähteenä ei ole pystytty hyödyntämään Vaasan kaupungin metsäsuunnitelmaa 2010-2019,
koska sen valtava aineisto löytyy ainoastaan paperillisena Vaasan kaupungin viheralueyksikössä.

Kohteiden valintaperusteet
Tärkeimmät suojeluesityksen kohdevalinnassa käytetyt kriteeriit liittyvät kohteiden
luonnontilaisuuteen, edustavuuteen Vaasan ja Mustasaaren oloissa sekä lähiajan
kehityspotentiaaliin. Keskeisiä valinta- ja rajauskriteerejä on ollut myös se, esiintyykö kohteilla niitä
elinympäristöjä ja rakennepiirteitä, joiden lisäsuojelu on todettu tärkeäksi valtioneuvoston
hyväksymässä Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO).
Arvottamisessa on huomioitu myös tiedossa olevat lajisto-arvot, kuten kohteella elävät alueellisesti
uhanalaiset, vaarantuneet, silmälläpidettävät tai harvinaiset lajit. Lisäksi on huomioitu niitä
lajiryhmiä, joiden esiintyminen metsissä kertoo metsien ikään, luonnontilaisuuteen ja
lahopuustoisuuteen liittyvistä arvoista (lahottajasienet, eräät epifyyttijäkälät).
Kohteiden virkistysarvojen arvottamisessa on käytetty sellaisia kriteerejä kuten pinta-ala, sijainti,
olemassaoleva reitti- tai polkuverkosto, maisema-arvot sekä alueen monipuolisuus.
Ympäristökasvatusarvon arvottamisessa on huomioitu kohteiden etäisyys lähimpiin kouluihin ja
Kvarkens naturskolan opettajalta saatu tieto luontokoulun käyttämistä alueista.

Suojeluun esitetyt alueet
Esitykseen kuuluvista kymmenestä alueesta kahdeksan on Vaasan kaupungin ja yksi Mustasaaren
kunnan omistuksessa. Yksi alue (Koskskogen-Maraholmsträsket) on sekä Vaasan kaupungin että
Mustasaaren kunnan omistuksessa.
Kaikki suojeluun esitetyt alueet ovat pinta-alaltaan yli 10 hehtaaria, ja useimmat yli 20 hehtaaria.
Neljä aluetta on yli 40 hehtaarin kokoisia. Alle 20 hehtaarin kokoiset suojeluun esitetyt alueet ovat
kaikki osa jotain laajempaa virkistysaluetta. Yhteensä esitys kattaa 306 hehtaaria metsiä ja soita.
Sijainnillisesti esityksen alueet sijaitsevat Vaasan kaupungin eri puolilla. Mustasaaressa esitetyt
alueet sijaitsevat Bölen ja Tuovilan alueella, lähellä Vaasan ja Mustasaaren rajaa. Useimmat
esityksen alueista sijaitsevat alle kilometrin päässä kouluista.
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Kaikki kohteet muodostuvat METSO-ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden (Suomen
mukaisista arvoluokan I, II ja III kangas- ja lehtometsistä. Mukana on myös luhtia, korpia,
maankohamisrannikon monimuotoisuuskohteita sekä jonkin verran rämeitä ja nevojen ja
pienvesien monipuolisia lähialueita. Pääosalla kohteista enemmistön muodostavat luokkien I ja II
metsikkökuviot. Yhtenäisten rajausten aikaan saamiseksi rajauksiin on sisällytetty jonkin verran
myös käsitellympiä metsikkökuvioita, jotka eivät täytä METSO-kriteereitä.
Lain erityissuojaa nauttivista lajeista liito-orava elää ainakin viidellä alueista. Monilla alueilla on
monipuolinen linnusto, johon kuuluu myös valtakunnallisesti vaarantuneita ja silmälläpidettäviä
lajeja. Vaarantuneita ja silmälläpidettäviä jäkälä- ja sammallajeja esiintyy ainakin Öjenin ja
Mustikkamaan alueella. Alueellisesti uhanalaisia ja silmälläpidettäviä kääpälajeja on havaittu
ainakin Öjenin, Långstrandsbergenin ja Storträsket-Furusbackin alueelta.
Kaikki suojeluun esitetyt alueet täyttävät luonnonsuojelulain 10 §:ssä määritellyt
luonnonsuojelualueiden yleiset perustamisedellytykset.
Suojeluesityskohteiden yksityiskohtaiset kuvaukset ja tarkat rajaukset löytyvät suojeluesityksen
liitteinä olevista kohdekuvauksista.

Kartta 3: Suojeluun esitetyt alueet ovat 1) Bölenmetsä, 2) Hovioikeudenmetsä, 3) KoskskogenMaraholmsträsket, 4) Kylälammen itäpuolen metsä, 5) Långstrandsbergen, 6) Mustikkamaa, 7)
Solasaaren itäosan suot ja metsät, 8) Storträsket-Furusbacken, 9) Vaskiluodon kosteikko, 10)
Öjenin Natura-alueen laajennus.
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Kuva 5: Kohteilla on syytä luopua metsänhakkuista, muualla kuin teiden, tonttien ja
sähkölinjojen lähialueella. Kuvassa Vaasan kaupungin tekemä hakkuu Bölenmetsän
virkistysalueella. ©Birthe Weijola

Kohteiden hoitoon liittyvät suositukset
Kohteiden puusto ja vesitalous on syytä säilyttää mahdollisimman luonnontilassa. Mahdollisten
teiden, ulkoilureittien, sähkölinjojen ja tonttien lähialueilta voidaan jatkossakin kaataa
kaatumavaaralliset puut, myös silloin, jos kohde muuttuu lakisääteiseksi suojelualueeksi.
Kaadettavien puiden jättäminen maalahopuiksi on erittäin suositeltavaa.
Alueet tulee säilyttää pirstovan maankäytön ulkopuolella. Joillain kohteilla (esimerkiksi
Koskskogen-Maraholmsträsket ja Storträsket-Furubacken) on mahdollisesti perustetta uusiin
ulkoilureitteihin ja sellaisia voidaan tehdä harkitusti myös luonnonsuojelualueilla. Niitä tulisi
kuitenkin toteuttaa luontoarvoja kunnioittaen ja alueen turhaa pirstomista välttäen.
Kohteet tulee suojata myös haitallisten vieraslajien, kuten jättipalsamin ja jättiputken leviämiseltä.
Ongelmaa esiintyy tällä hetkellä jo ainakin Solasaaren alueella sekä Vaskiluodon kosteikon ja
Mustikkamaan lähialueilla.
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Aineiston käyttötavat
Aineistoista ei tule tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että kaikki näiden rajausten ulkopuoliset alueet
olisivat luonto- ja virkistysarvojen osalta soveltuvia rakentamiskäyttöön. Käytetyt valintakriteerit ja
aineistojen epäkattavuus monien luontotyyppien tai lajiryhmien osalta johtaa siihen, että rajausten
ulkopuolelle jää vääjäämättä merkittävä määrä alueita, joiden säilymiselle on luonto- ja
virkistysarvojen kannalta selvät perusteet. Luontoarvojen osalta keskeisimpiä esityksistä puuttuvia
aineistoja ovat pienikokoiset (alle 10 hehtaarin) arvometsät ja ekologisiin yhteyksiin kuuluvat
metsiköt isompien ja paremmin säilyneiden alueiden välissä.
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