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1

JOHDANTO
Tämä luontoselvitys on tehty Kuhmon Kantolan alueen asemakaavan muutosalueelle. Selvitysalueen sijainti ja rajaus on esitetty kuvassa 1. Luontoselvityksessä on päivitetty
aiempi vuonna 2007 tehty luontoselvitys, jonka on laatinut Ekotoni Ky.
Luontoselvityksessä on kuvattu alueiden luonnon ominaispiirteet yleisesti sekä esitetty
luontoarvojensa puolesta huomionarvoiset kohteet. Alueelta on kartoitettu luonnonsuojelulain mukaisten suojeltujen luontotyyppien, metsälain mukaisten erityisen tärkeiden
elinympäristöjen ja vesilain mukaisten luontotyyppien esiintyminen sekä uhanalainen ja
muu huomionarvoinen lajisto, luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajien esiintymät, uhanalaiset luontotyypit ja muut luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet. Selvitys painottuu kasvillisuuteen.
Luontoselvityksen on tehnyt FM biologi Aija Degerman Sweco Ympäristö Oy:sta. Maastokartoitus on tehty 3.7.2018.

Kuva 1. Kaava-alueen rajaus.
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2

AINEISTO JA MENETELMÄT
Kantolan alueelta on tehty kasvillisuusinventointi vuonna 2007 Kuhmon kaupungin Kantolan asemakaavaa liittyen (Ekotoni Ky). Aiempaa selvitystä käytettiin luontoselvityksen
päivityksen pohjana. Maastokäynnillä 3.7.2018 liikuttiin koko alueella tehdasaluetta lukuun ottamatta. Luontoselvityksessä on esitetty alueen kasvillisuus yleisesti sekä rajattu
huomionarvoiset luontokohteet. Erillisiä linnusto- tai muun eläimistön selvityksiä ei tässä
yhteydessä tehty.
Luontoselvityksen pohjatietoina on käytetty aiemman selvityksen lisäksi peruskarttoja, ilmakuvia, ja ympäristöhallinnon Karpalo- ja Eliölajit-tietokantojen (uhanalaiset lajit, Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus 11.6.2018) tietoja.
Huomionarvoiset luontokohteet ja lajit on esitetty liitteenä olevalla kartalla (liite 1).

3

ALUEEN YLEISKUVAUS JA KASVILLISUUS
Alueen kallioperä on granodioriittia ja maaperä hiekkamoreenia (gtk.fi/maankamara).
Pinnanmuodoiltaan teollisuusalueen ulkopuolinen alue on loivasti kumpuilevaa. Maasto
laskee järven suuntaan kohti pohjoista.
Kantolan teollisuusalueen rakennetulla alueella ei ole luonnontilaista kasvillisuutta eikä
aluetta sen vuoksi kartoitettu maastokäynnillä. Teollisuusalueen ja Lammasjärven Akonlahden välinen alue on havupuuvaltaista kangasmetsää samoin kuin teollisuusalueen
länsi- ja itäpuoli. Akonlahdessa selvitysalueen länsipuolella on vene- ja uimaranta. Selvitysalueen poikki kulkee kevyenliikenteen väylä.
Teollisuusalueen ja asuinalueen välissä on kuivahkoa ja tuoretta mäntyvaltaista tai sekapuustoista kangasta. Metsä on tavanomaista tasaikäistä talousmetsää, jossa lahopuuta ei
juuri ole. Alueella ei ole luonnontilaista tai vanhaa metsää. Alueella risteilee useita virkistyskäytössä olevia polkuja. Veneitä oli rannassa useassa kohdassa.
Rannan tuntumassa kasvillisuus on rehevämpää kuusivaltaista tai sekapuustoista metsää
ja rantavyöhykkeessä on lehtipuustoa sekä pajupensaikkoa. Rannan tuntumassa on alavimmilla kohdin kosteita rehevämpiä painanteita, jossa kasvillisuus poikkeaa muusta ympäristöstä. Järven ranta on kivikkoinen. Kasvillisuus rantavyöhykkeessä harvaa sara- ja heinävaltaista, ylempänä on pajupensaikkoa.
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Kuva 2. Teollisuusalueen, asutuksen ja rannan välisellä alueella risteilee aktiivisessa virkistyskäytössä olevia polkuja. Kasvillisuus on tavanomaista mäntyvaltaista kuivahkoa/tuoretta kangasta.

Kuva 3. Rannan tuntumassa kasvillisuus on tuoreempaa.
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Kuva 4. Rantavyöhykkeessä kasvaa kiilto- ja pohjanpajua. Ranta on kivikkoinen.

4

SUOJELU- YM. ALUEET
Alueella tai sen ympäristössä ei ole Natura- tai luonnonsuojelualueita, suojeluohjelmien
kohteita tai muita huomioitavia alueita tai kohteita. Lähin pohjavesialue sijaitsee vajaa 1
km alueesta itään. Alueen edustalla olevassa Pitkäsaaressa noin 300 m etäisyydellä on
kiinteä muinaisjäännös.

5

LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ
Maastokäynnin lintuhavaintoja olivat peippo, talitiainen, räkättirastas, västäräkki ja käpytikka. Linnusto ja muu eläimistö on tyypillistä lajistoa, alueella ei ole linnuston tai muun
eläimistön kannalta erityisiä arvokkaita alueita.

6

ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET
Aikaisemmassa luontoselvityksessä (Ekotoni Ky 2007) on rajattu muutamia huomionarvoisia kohteita. Nämä ovat laaja kivinen lahti, jolla on maisemallista merkitystä sekä kaksi
monipuolisen kasvilajistonsa puolesta muusta ympäristöstä erottuvaa aluetta. Huomionarvoiset kohteet ovat kooltaan pieniä ja lajistoltaan tavanomaisia, mutta muusta ympäristöstä erottuvia. Luontoselvityksessä (Ekotoni Ky 2007) kohteet on esitetty huomioitaviksi esim. VL/s merkinnällä. Aiemmassa luontoselvityksen rajatut huomionarvoiset luontokohteet on esitetty kuvassa 5 merkinnällä ”luo”. Kuvaan on rajattu myös metsätyypit.
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Kuva 5. Ekotoni Ky:n luontoselvityksen (2007) mukaiset huomionarvoiset alueet tai kohteet on esitetty merkinnällä luo.

Arvokkaina luontokohteina on tässä selvityksessä rajattu rannan tuntumassa olevat kosteat korpiset painanteet, jotka kasvillisuutensa puolesta erottuvat ympäristöstään rehevämpinä alueina. Arvokkaat luontokohteet ovat samoja, kuin aiemmassa luontoselvityksessä rajatut. Kohteet on rajattu peruskartan, ilmakuvan ja maastokäynnin perusteella.
Arvokkaiden kohteiden rajaukset ovat hieman aiempaa pienemmät. Kivikkorannat ovat
Lammasjärven alueella tavanomaisia, joten ne on jätetty pois arvokkaiden luontokohteiden rajauksista.
Alueella ei esiinny luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. Alueelta on rajattu neljä arvokasta kohdetta (liite 1, kohteet 1-4), jotka ovat
muita huomionarvoisia kohteita. Kohteet ovat pienialaisia rannan tuntumaan maaston
painanteisiin syntyneitä korpisia soistumia. Läntisin, kohde 1, on pieni korpinen painanne,
jossa valtapuuna on kuusi ja sekapuuna kasvaa mäntyä ja lehtipuita. Aluskasvillisuuden
lajistoa ovat raate, lehtisammalet, myyränporras ja metsäkorte. Kohde 2 on luhtainen painanne, jossa on valumavesi-/pohjavesivaikutusta. Pensaskerroksessa on kiilto- ja pohjanpajua. Kohde 3 on korpinen painanne, jossa on valumavesi-/pohjavesivaikutusta (kuva 6).
Sen edustalla rannassa on laaja kivinen lahti, jolla mainitaan Ekotoni Ky:n luontoselvityksessä (2007) olevan maisemallista merkitystä. Aluskasvillisuudessa kasvaa mm. korpiorvokkia, metsäimarretta ja lehtisammalia. Puustossa on lehtipuita; leppää ja koivua.
Kohde 4 on kuusivaltainen korpinen painanne. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaan korvet ovat Etelä-Suomessa, johon Kuhmo luetaan, erittäin uhanalaisia ja koko maassa vaarantuneita.
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Kuva 6. Kohteelta 3 järven suuntaan kuvattuna.
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HUOMIONARVOINEN LAJISTO
Maastokäynnillä ei havaittu uhanalaisia tai muita huomionarvoisia lajeja. Alueelta ei ollut
aikaisempia uhanalaistietoja ympäristöhallinnon Eliölajit-tietokannassa (Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus 14.5.2018), eikä aikaisemmassakaan luontoselvityksessä (Ekotoni Ky 2007) oltu tehty havaintoja erityisistä huomionarvoisista lajeista.
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YHTEENVETO JA SUOSITUKSET
Kartalle arvokkaina rajatut luontokohteet on syytä huomioida maankäytön suunnittelussa. Kohteet poikkeavat kasvillisuudeltaan ympäristöstään rehevyytensä puolesta ja
ovat luonnontilaisen kaltaisia. Lammasjärven alueella laajemmin tällaiset voimakkaan
metsätalouden ulkopuolelle jääneet kohteet ovat harvinaisia (Sweco Ympäristö Oy 2018).
Muutoin kasvillisuus on tavanomaista talouskäytössä olevaa kangasmetsää. Alueella on
virkistyskäyttöä; paljon polkuja ja veneenpitopaikkoja.
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LIITE 1

KANTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS
LUONTOSELVITYS

1.
MERKINTÖJEN SELITTEET:
aluerajaus

2.

huomionarvoinen luontokohde

3.
4.
mittakaava 1:5000

Aija Degerman, biologi FM 15.8.2018
Sweco Ympäristö Oy, Oulu

