Kylälammen itäpuolen metsä

Pinta-ala: 10,8 ha
Omistaja: Vaasan kaupunki
Kaavatilanne: Vaasan yleiskaavassa 2030 alue on virkistysaluetta (V) ja pientalovaltaista
asuinaluetta (AP)
Kuvaus: Västervikin Kylälammen itäpuolella sijaitseva, melko luonnontilainen metsäalue. Alueella
on vanhaan puustoon, lahopuuhun, luonnontilaisiin soihin ja korpisuuteen liittyviä luontoarvoja.
Kylälampi on säännöstelty metsälampi, jonka rannoilla on puolukkakorpea sekä
säännöstelyn ja maankohoamisen yhteisvaikutuksesta kehittynyttä turvekangasta. Rantametsät
ovat melko karuja ja niissä kasvaa mäntyä, koivua ja kuusta. Lammen kaakkoisrannan puustoa on
kevyesti harvennettu, mutta sen rakenne on siitä huolimatta säilynyt luonnontilaisen kaltaisena.
Kylälammen pohjoispuolella on vanhapuustoinen tuoreen kankaan mäki, jossa on paljon
järeätä kuusilahopuuta ja jäkäläisiä vanhoja haapoja.
Alueen pohjoisosassa on luonnontilainen metsäkeidas, joka on suoyhdistelmänä erittäin
uhanalainen. Suon puusto on vanhaa ja matalaa ja siinä on myös keloja. Suon keskellä on
isovarpurämettä ja reunoilla sararämettä. Vain alle puolet suon pinta-alasta sijaitsee kaupungin
mailla, mutta myös toisen omistajan puoli on säilynyt luonnontilaisena.
Metsäkeitaan eteläpuolella on karttaan merkitsemätön, puustoltaan ja vesitaloudeltaan
luonnontilainen mustikka- ja kangaskorpi. Sen itä- ja eteläpuolella on vanhapuustoista, puustoltaan
luonnontilaisen kaltaista kangasmetsää, jossa on keskimäärin noin 5 m3 lahopuuta hehtaarilla.
Lillkärrin kohdalla on pieni, ei kovin vanhapuustoinen korpiräme. Lillkärrin pohjoispuolella
on soistunutta vanhapuustoista kangasmetsää, jossa on melko niukasti lahopuuta.
1

Kuva 1: Puustoltaan ja vesitaloudeltaan luonnontilainen mustikka- ja kangaskorpi alueen
keskiosassa. ©Birthe Weijola
Arvo luonnonsuojelulle:
METSO-elinympäristöjä: Länsiosan runsaslahopuustoinen mäki, pohjoisosan metsäkeidas ja sen
eteläpuolella oleva korpi ovat METSO-kuvioina edustavuusluokkaa I. Muut kangasmetsät ja
Lillkärrin korpiräme ovat METSO-kuvioina edustavuusluokkaa II.
Alueelta havaitut huomionarvoiset lajit:
- hömötiainen VU
- kivitasku
- kuikka
- punatulkku VU
- pyy EU D1
- taivaanvuohi VU
- tiltaltti
VU = Vaarantunut laji (Tiainen ym 2015)
EU D1 = Euroopan unionin lintudirektiivin liitteen I suojeltu lintulaji

Alueen pesimälinnustoon kuuluu 30 lajia, josta suurin osa ovat havumetsien lajeja. Alueen
lahopuissa kasvaa vanhan metsän indikaattorilajit ruostekääpä ja riukukääpä.
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Kuva 2: Alueella pesii vaarantunut hömötiainen. ©Aarne Lahti
Sijaintiarvo: Vaasan yleiskaavaan on merkitty uusia asuinalueita Kylälammen pohjois- ja itäpuolelle.
Kylälammelta säilyy kuitenkin yhteys Västervikin pohjoisosassa sijaitsevaan retkeilyalueeseen.
Suurin osa tämän retkeilyalueen metsistä ovat yksityisomistuksessa ja Vaasan kaupungilla on vain
vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa niiden luonto- ja virkistysarvojen säilymiseen. Kylälammen
itäpuoleisillä metsillä on sijaintiarvo monipuolisen metsälajiston ytimenä, josta lajeja voivat levitä
ympäröiviin talous- ja virkistysmetsiin, mikäli niihin kehittyy sopivia puustorakenteita.

Kuva 3: Alueen pohjoisosan metsäkeidas on suoyhdistymänä luokiteltu erittäin uhanalaiseksi.
©Birthe Weijola
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Arvo virkistyskäytölle: Kylälammen ympäristön luonnonmukaisilla metsillä on ylivertaiset virkistysja maisema-arvot verrattuna lähiseudun hoidettuihin talousmetsiin. Kohteella kulkee pieniä
metsäpolkuja ja myös alueen läpi menevä ajoura on käytetään virkistykseen. Alueen virkistyskäyttö
tulee todennäköisesti kasvamaan uusien asuinalueiden rakentamisen myötä – senkin takia suojelu
ja virkistyskäytön ohjaaminen olisi perusteltua.
Arvo ympäristökasvatukselle: Viken ja Kylälammen hoito- ja käyttösuunnitelman (2010) mukaan
Kvarkens naturskola järjestää välillä retkiä Kylälammen alueelle Gerby skolanin oppilaille.
Hoito- ja suojelusuositukset: Alueen metsien säilyttäminen mahdollisimman luonnontilassa,
tuulenkaatojen metsään jättö ja ulkoilureittien 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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