
Mustikkamaa

Pinta-ala: 40,7 ha (rautatien pohjoispuolinen alue) + 8,4 ha (rautatien eteläpuolinen alue)
Omistaja: Vaasan kaupunki1

Kaavatilanne: Vaasan yleiskaavassa 2030 alue on virkistysaluetta (V) ja suojaviheraluetta (EV), 
länsireunan osalta Korkein hallinto-oikeus kumosi esitetyn rakentamisvarauksen. Pohjoisen osa-
alueen keskellä on pieni PY-alue. Pohjoisen osa-alueen virkistysalueella on myös kaksi säilytettävää 
luontoaluetta (S). Eteläisen osa-alueen pohjoisreunaan on yleiskaavassa merkitty uusi tieväylä. 

Kuvaus: Mustikkamaa on yksi Vaasan laajimpia ja monimuotoisimpia metsäalueita. Alueelle ovat 
ominaista kivikkoiset rehevät metsät ja suot. Metsistä löytyy sekä tuoreita ja lehtomaisia 
kangasmetsiä että lehtoja. Suot ovat erilaisia korpia ja rautatien varrella erikoisia luhtaisia soita, 
joiden muodostumiseen ja nykyluonteeseen junarata ja sen vaikutus vesien ohjautumiseen on 
saattanut osin vaikuttaa. 

Alueen keskeinen arvo on sen hyvin säilynyt mosaiikkirakenne, missä erilaiset metsät ja 
suot vaihtelevat pienpiirteisesti. Myös alueen topografia on vaihteleva ja muodostuu sekä 
kivikkoisista harjanteista että multapohjaisista laaksoista.     

Pohjoisella osa-alueella on Vaasan olosuhteissa merkittävä lehtokeskittymä. Lehdot ovat 
enimmäkseen tuoreita keskiravinteisia lehtoja, joissa kasvaa monipuolinen, usein jopa 5-6 puulajia 
sisältävä puusto. Alueella esiintyy myös mesiangervo- ja hiirenporrasvaltaisia kosteita lehtoja. 
Valtaosa lehdoista on ollut jossain vaiheessa niittyinä tai laitumina, minkä jälkeen ne ovat saaneet 
luonnontilaistua pitkään rauhassa. Lehdoissa on runsaasti kolopuita ja niihin on muodostumassa 
lahopuuta.  

1 Vaasan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 30.1. hyväksyä Mustikkamaan pohjoisosan ostamisen ABB:ltä. 
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Pohjoisen osa-alueen kangasmetsät ovat puustoltaan luonnontilaisen kaltaisia tuoreita ja 
lehtomaisia kangasmetsiä. Osa niistä on todennäköisesti kehittynyt luontaisesti kauan sitten (50-60
vuotta) tehtyjen siemenpuuhakkuiden jälkeen. Tähän viittaisivat valtapuustoa vanhemmat järeät 
ylispuut. Valtapuusto on saanut kehittyä ilman harvennushakkuita, mikä on yhdessä ylispuiden 
kanssa johtanut hyvin monpuoliseen puustorakenteeseen. Lahopuuta on pääosalla alueesta vielä 
melko maltillisesti (noin 5 m3/ha), mutta sen määrä on hyvää vauhtia lisääntymässä. Alueen 
metsien puusto on puulajisuhteiltaan hyvin monipuolista ja sisältää ainakin kuusta, mäntyä, koivua,
haapaa, pihlajaa ja raitaa.

Kuva 1: Mustikkamaan pohjoisosa on puulajisuhteiltaan monipuolista metsää, joka on saanut 
kehittyä ilman harvennushakkuita. ©Birthe Weijola 

Osa-alueen suot ovat pieniä korpia ja lisäksi löytyy yksi hieman laajempi rämealue. Korvissa 
kasvaa muun muassa tervaleppää ja vehkaa. Junaradan varrella on luhtaisia, vetisiä soita, joiden 
reunoilla kasvaa pajuja.   

Mustikkamaan pohjoisosassa on kaksi historiallista kärrytietä, jotka toimivat nykyään 
ulkoilureittinä. Alueelta on myös löydetty muita muinaismuistoja, kuten virstapylväs ja 
muinaisasutuksen jälkiä. Kolme moreeniharjannetta alueen keskellä on todettu arvokkaiksi 
geomorfologisen maastonmuodon perusteella (S-alueita yleiskaavassa). 

Rautatien eteläpuolisella osa-alueella esiintyy samoja elinympäristöjä kuin sen 
pohjoispuolellakin. Eteläisen osa-alueen kangasmetsät ovat kuitenkin iäkkäämpiä ja niissä on yli 10 
m3 lahopuuta hehtaarilla. Noin puolet osa-alueen metsistä on tuoreita ja kosteita lehtoja, joista 
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ainakin osa on aikaisemmin ollut niittyinä tai viljelykäytössä. Alueella on kaksi vanhaa kiviaitaa ja 
sen halki kulkee viihtyisä metsäpolku. 

Arvo luonnonsuojelulle: 

METSO-elinympäristöjä: Kaikki alueen korvet ja kosteat lehdot sekä eteläisen osa-alueen 
kangasmetsät ovat METSO-kuvioina edustavuusluokkaa I. Pohjoisen osa-alueen kangasmetsät ja 
kaikki alueen tuoreet lehdot ovat METSO-kuvioina hyviä luokan II edustajia.

Kuva 2: Rautatien eteläpuolella on kaksi vanhaa kiviaitaa ja lukuisia vanhoja viljelyraivauksia, 
jotka ovat palautuneet lehdoiksi ©Birthe Weijola

Alueelta havaitut huomionarvoiset lajit: 
- liito-orava EU D4, NT 
- hömötiainen VU
- järripeippo RT (2a)
- käenpiika
- pajusirkku VU
- punatulkku VU
- pyy EU D1
- töyhtötiainen VU
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- varpushaukka
- sarvipöllö
- tiltaltti
- viherpeippo VU
- kuusipallohämähäkki NT 
- siloneulajäkälä VU
- aarnisammal NT
- liuskapielus NT

NT = Silmälläpidettävä laji (Liukko ym 2015, Rassi ym 2010) 
VU = Vaarantunut laji (Tiainen 2015, Rassi ym 2010)
RT (2a) = Laji alueellisesti uhanalainen eteläboreaalisella vuokkovyöhykkeella (Tiainen ym 2015)
EU D1 = Euroopan unionin lintudirektiivin liitteen I suojeltu lintulaji
EU D4 = Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV (a) tiukasti suojeltu laji 

Mustikkamaan pesimälinnustoon kuuluu 49 lajia. Alue on tärkeä sekä havumetsien että 
lehtimetsien lajeille. Alueella on sirittäjän tihein pesimäkanta Vaasassa. 
Alueelta on löydetty lisäksi useita vanhoilla puilla ja lahopuilla kasvavia vanhan metsän 
indikaattorilajeja, kuten varjoneulajäkälä, lahoneulajäkälä, jauhemunuaisjäkälä ja koralliorakas. 

Kuva 3: Silmälläpidettävä aarnisammal kasvaa Mustikkamaan metsässä. ©Olli Manninen 

Sijaintiarvo: Mustikkamaa sijaitsee keskeisellä ekologisellä yhteydellä Risön ja Pilvilammen 
suojeltujen metsäalueiden välillä. Etäisyys Risön lähimpään suojelualueeseen on alle kilometri, 
mikä mahdollistaa esimerkki liito-oravan siirtymisen ja ainakin kääpien (todennäköisesti myös 
jäkälien ja sammalien) itiöiden leviäminen alueiden välillä. 
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Arvo virkistyskäytölle:  Mustikkamaalla on arvoa sekä lähivirkistysalueena Melaniemen ja 
Pappilanmäen asukkaille että retkikohteena koko kaupungin asukkaille. Nimensä mukaan 
Mustikkamaalla voi kerätä mustikoita ja muita keräilytuotteita, kuten sieniä ja villivihanneksia. 
LuontoVaasa-sivustolla se mainitaan erityisesti linturetkikohteena. 

Alueella on hyvä polkuverkosto, joka mahdollistaa sekä metsäretkeilyn että esimerkiksi 
polkujuoksun. Suurin osa alueen reiteistä ei sovellu kuljettavaksi lastenvaunuilla tai rollaattorilla, 
mikä hieman rajoittaa virkistyskäyttöä. Alueen saavutettavuus on myös kohtalaisen huono – 
esimerkiksi lähimmältä bussipysäkiltä Melaniementien varrelta lähtee vain kapea metsäpolku 
alueen sisälle, eikä Mustikkamaan lähellä ole parkkipaikkaa autoille. 

Eteläinen osa-alue on tällä hetkellä vaikeasti saavutettava ja sen virkistyskäyttö on kaikesta 
päätellen melko vähäistä.

Arvo ympäristökasvatukselle:  Mustikkamaa sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä Hagan ja Variskan
kouluista. Alue on erinomainen paikka suunnistaa, retkeillä ja toteuttaa biologianopetusta. 

Kuva 4: Mustikkamaan pohjoisosassa on historiallisia kärryteitä, jotka toimivat virkistysreitteinä.
©Olli Manninen
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Hoito- ja suojelusuositukset:  Alueen virkistyskäytön kehittämiseen kannattaisi panostaa (toki 
luontoarvot huomioiden). Virkistyskäyttöä voisi helpottaa tekemällä alueelle reitti- ja polkukartan, 
kyltittämällä pääreitit ja parantamalla alueen näkyvyyttä ja saavutettavuutta erityisesti 
Melaniementien suunnalta. Alueen reittiverkostoa voitaisiin myös parantaa esimerkiksi levittämällä
pääreiteille uutta soraa. Kivituhkapohjaiset ulkoilureitit eivät sovi historiallisesti arvokkaalle 
alueelle.  

Pappilanmäen ja Itämelaniemen väliseltävirkistysalueelta tulisi kitkeä jättipalsami ja estää sen 
leviäminen Mustikkamaan lehtoihin.

Koko alue täyttää luonnonsuojelulain (1096/1996) 10 §:n suojelualueiden yleiset 
perustamisedellytykset, joten sen lakisääteinen suojelu olisi perusteltua.
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