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Tästä on kyse: 

 Viiden luontojärjestön suojeluesitys Vaasan kaupungille ja Mustasaaren 
kunnalle.

 Vaasaa ja Mustasaarta pyydetään suojelemaan vapaaehtoisesti omia 
metsiään.

 Vaasan kaupunki: 9 aluetta, 263 hehtaaria, 0,72% Vaasan maapinta-
alasta.

 Mustasaaren kunta: 2 aluetta, 43 hehtaaria, 0,05% Mustasaaren maapinta-
alasta. 

Järjestöt suojeluesityksen takana:

Luonto-Liitto Pohjanmaa

Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys

Ostrobothnia Australis

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri

Vaasan ympäristöseura - Vasa miljöförening



  

Suojeluesityksen koostekartta

Nro Nimi Koko 
(ha)

1
Bölenmetsä

25 

2
Hovioikeuden- 
metsä 42

3
Koskskogen-
Maraholmsträsket 44

4
Kylälammen 
itäpuolen metsä 11

5
Långstrands-
bergen 14

6
Mustikkamaa

49 

7
Solasaaren itäosan 
suot ja metsät 32

8
Storträsket-
Furusbacken 19

9
Vaskiluodon 
kosteikko 11

10
Öjenin Natura-
alueen laajennus 59



  

Vanhan metsän lajeille turvapaikka 
kaupunkimetsistä?
 Vaasan ja 

Mustasaaren metsistä 
kohtalaisen suuri osa 
on vanha- ja 
lahopuustoisia. 

 Metsien virkistyskäyttö 
ja monimuotoisuuden 
säilyttäminen on 
mahdollista yhdistää.

 Metsien luontoarvoja 
tunnetaan huonosti → 
ei anneta arvoa.

Kuvat: Alueellisesti uhanalainen siperiankääpä 
ja silmälläpidettävä aarnisammal.



  

Uhkana kaavoitus ja metsähakkuut
Kuva: Vaasan kaupungin hakkuu Bölenmetsän virkistysalueella. ©Birthe Weijola 



  

Suojeluesityksen teko

 METSO- ja lajistokartoituksia 2015 ja 2016
 Muistio ja tiedote lajistokartoitusten tuloksista 

maaliskuussa 2016
 Kohteiden valinta ja rajaaminen kesällä 2016
 Aluekuvausten ja yleisosan tuottaminen
 Tiedonvaihtoa Vaasan kaupungin kanssa 

syksyllä 2016 (mm. linnustodata, kääpäretki)
 Julkaiseminen (tilaisuus + tiedote) 

maaliskuussa 2017 



  

Suojeluverkoston nykytila 

 Kahdeksan vanhojen metsien suojeluohjelman kohdetta 
Vaasassa ja Mustasaaressa. 

 Osa näistä metsiensuojelualueista on isoja (yli 100 hehtaaria) ja 
laadukkaita = erityisen tärkeitä ydinalueita vaateliaalle 
metsälajistolle.

 Vaasan maapinta-alasta noin 2 % on lakisääteisesti suojeltu tai 
kuuluu johonkin valtakunnallisen suojeluohjelmaan. 

 Suojelualueiden kytkeytyneisyydessä on vakavia puutteita. 

 Maakunnallisella tasolla Vaasalla ja Mustasaarella on erityinen 
vastuu vanhojen metsien arvojen säilyttämisestä. 

 Vaasalla ja Mustasaarella on mahdollisuus täydentää 
metsiensuojeluverkostoa toimvammaksi ja paremmin kytkeytyneeksi 
suojelemalla omia metsiään.



  

Nykyinen metsiensuojeluverkosto



  

Täydennetty metsiensuojeluverkosto?



  

Bölenmetsä
Elinympäristöjä: Metso II ja I -luokan runsaslahopuustoisia kuivahkoja ja tuoreita kangasmetsiä sekä 
vanhapuustoisia kangasrämeitä. 
Kuva: Tuoretta kangasmetsää Bölenmetsän pohjoisosassa. ©Birthe Weijola



  

Hovioikeudenmetsä
Elinympäristöjä: Metso I ja II -luokan vanha- ja runsaslahopuustoisia tuoreita ja kosteita lehtoja ja kuivahkoja, 
tuoreita ja lehtomaisia kangasmetsiä. 
Kuva: Jyhkeitä mäntyjä ja viihtyisä metsäpolku Hovioikeudenmetsän pohjoisosassa. ©Birthe Weijola



  

Koskskogen-Maraholmsträsket
Elinympäristöjä: Metso I ja II -luokan korpia ja rämeitä, Metso II- ja I-luokan kuivahkoja ja tuoreita 
runsaslahopuustoisia kangasmetsiä, jonkin verran Metso III-luokan ja Metso-kriteerejä täyttämättömiä 
kuvioita.  
Kuva: Maraholmsträsket on karu nevavaltainen suo. Sen reunoilla kasvaa eri-ikäisiä pääosin luonnontilaisen 
kaltaisia kangasmetsiä ©Birthe Weijola



  

Kylälammen itäpuolen metsä
Elinympäristöjä: Suoyhdistymänä erittäin uhanalainen metsäkeidas, Metso I ja II -luokan korpia ja rämeitä, 
Metso II- ja I-luokan runsaslahopuustoisia kangasmetsiä.  
Kuva 1: Puustoltaan ja vesitaloudeltaan luonnontilainen mustikka- ja kangaskorpi alueen keskiosassa.  
©Birthe Weijola



  

Långstrandsbergen
Elinympäristöjä: Metso I ja II -luokan runsaslahopuustoisia tuoreita ja lehtomaisia kangasmetsiä.
Kuva: Pitkälle lahonnut kuusimaapuu ja kääpäkartoittaja Keijo Savola töissä alueen pohjoisassa. ©Birthe 
Weijola 



  

Mustikkamaa
Elinympäristöjä: Metso I -luokan korpia ja kosteita lehtoja. Metso II ja I -luokan tuoreita lehtoja ja 
runsaslahopuustoisia kangasmetsiä.
Kuva: Mustikkamaan pohjoisosa on puulajisuhteiltaan monipuolista metsää, joka on saanut kehittyä ilman 
harvennushakkuita. Kuvassa näkyy myös vehkaa kasvava korpi.



  

Solasaaren itäosan suot ja metsät
Elinympäristöjä: Yli puolet alueesta edustaa METSO-ohjelman mukaista maankohoamisrannikon 
monimuotoisuuskohdetta (edustavuusluokkaa I). Sama alue olisi arvokasta tarkasteltuna myös METSO-
ohjelman mukaisina kangasmetsinä, korpina sekä avo-, pensas- ja metsäluhtina. Loput alueesta ovat METSO II 
ja III-luokan kangasmetsiä ja tuoreita lehtoja.
Kuva: Luonnontilaista rantalehtoa Solasaarentien itäpuolella. ©Birthe Weijola



  

Storträsket-Furusbacken
Elinympäristöjä: Metso I -luokan korpia ja lehtoja. Metso II ja I -luokan runsaslahopuustoisia kangasmetsiä. 
Storträsketin rehevä, umpeutuva lampi. Jonkin verran nuoria Metso III -luokan metsiä.  
Kuva: Furusbackenin alueella kasvaa täysin luonnontilaista kivikkoista kuusimetsää. Alueen lajistoon kuuluu 
useita haapalahopuulla kasvavia vaateliaita kääpälajeja. ©Birthe Weijola



  

Vaskiluodon kosteikko
Elinympäristöjä: Metso I -luokan I maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohde. Luontotyyyppitasolla 
tarkasteltuna kohteen voi katsoa edustavan maankohoamisrannikon soiden kehityssarjaa, jotka on 
luonnontilaisina luokiteltu vuoden 2008 uhanalaisarvioinnissa äärimmäisen uhanalaisiksi (CR)
Kuva: Alueen keskiosan tervaleppäluhta kuuluu maankohoamisen aikaansaaman elinympäristöjen 
kehityssarjan nuorempiin vaiheisiin. ©Birthe Weijola



  

Öjenin Natura-alueen laajennukset
Elinympäristöjä: Karkeasti puolet 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: Alueen aarniomaisissa kuusimetsissä on erinomainen lahopuujatkumo. ©Birthe Weijola



  

Suojeluesityksen käyttö
 Avoin aineisto: 

http://www.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/Metsiensuojeluesitys

 Luontolahjani 100-vuotiaalle -kampanja – suojeluesityksessä 
Vaasaa ja Mustasaarta kehotetaan osallistumaan. Vaasan kaupunki 
on asettanut työryhmän miettimään tätä.  

 Pohjanmaan maakuntakaava 2040 – keskeisten metsäekologisien 
yhteyksien ja virkistysalueiden merkintä kaavaan.

 Vaasan maapoliittinen ohjelma – ennaltaehkäistä arvokkaiden 
metsäalueiden asemakaavoitus rakentamseen. 

 Tulevia yleis- ja asemakaavoja – saada kaavoitus selvittämään ja 
huomioimaan metsien luontoarvoja. 

 Vaasan metsäsuunnitelma 2020-2029 – metsähakkuut pois 
suojeluesitysalueilta. 

 

http://www.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/Metsiensuojeluesitys


  



  

Suojeluesitys perustuu 
vuosina 2015 ja 2016 
tehtyyn luontoarvojen 
inventointityöhön, 
johon varat lahjoitti 
Osuuskunta Tradeka 
Suomen Luonnon-
suojelun Säätiön 
Itämerirahaston kautta. 

Myös Vuokon 
Luonnonsuojelusäätiö 
rahoitti esityksen tekoa. 

Kiitokset lahjoittajille!



  

 
Kiitos! Tack!
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