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326. Loutenvaara (Kajaani)

Sijainti
Kohde sijaitsee Etelä-Kajaanissa, noin kahdeksan kilometriä länsiluoteeseen Lahnasjärven kylästä.
Pinta-ala
Karttarajauksen pinta-ala 98 hehtaaria.
Yleiskuvaus
Kohde sisältää varsinaisen Loutenvaaran etelärinteen, siihen liittyviä pääosin ojitettuja korpia ja rämeitä
sekä rakentamattoman Loutelammen.
Metsiltään alue on vaihteleva. Vallitseva metsätyyppi on tuore kangas, jonkin verran löytyy myös kuivahkoja
ja lehtomaisia kankaita. Noin neljäsosan rajauksesta muodostavat vanhat (130–160 v) kuusivaltaiset
kangasmetsät, joiden välissä on nuorta ja varttunutta puustoa kasvavia kangasmetsiä sekä pääosin ojitettuja
korpia. Loutelammen koillispuolella on myös näyttävä kalliojyrkänne, johon liittyy vanhapuustoisia soistumia
ja korpimuuttumia. Osa Loutelammen ympäristön korpimuuttumista on kohtalaisen reheviä.
Loutelammen koillispuolisissa korvissa ja vanhemmissa kangasmetsissä on runsaasti eri-ikäistä
kuusilahopuuta, muissa alueen metsissä lahopuuta on yleensä selvästi vähemmän. Alueen metsät ovat iästä
riippumatta puustoltaan melko monipuolisia eli metsistä löytyy valtapuu kuusen lisäksi merkittävästi myös
raitaa ja jonkin verran haapaa ja harmaaleppää. Osassa nuoremmista metsistä on runsaasti haapaa.
Rajaus on ulotettu luoteessa Pirkonsuo-Rimpisuon osittain ojittamattoman säilyneen suoalueen
eteläreunalla, jossa on hieman kuivahtanutta nevaa sekä rämeojikkoa.
METSO-arvot ja muut erityiset luonnonarvot
Kohteen vanhat metsät ovat METSo-kohteina luokkaa I ja II, lisäksi alueen korvissa on METSO II- ja III -luokan
kohteita. Alueen luontaisesti kehittyneet, usein runsaasti lehtipuuta sisältävät kangasmetsät ovat METSOkohteina luokkaa III.
Kohteen arvoa lisää sen sijainti Etelä-Kajaanissa, jossa vanhoja metsiä on säilynyt selvästi muuta Kainuuta
niukemmin. Lisäarvoa tuo myös kohteen suora liittyminen UPM:n omistamaan laajempaan Loutenvaara–
Roninsuon metsä- ja suoalueeseen, jonka luonnonsuojelulliset arvot ovat valtakunnallisesti merkittävät.
Lajistoarvot
Alueelta on 1990-luvun alusta havaintoja liito-oravasta (VU).
Valtion maalta on vuonna 1998 toteutetussa jäkäläselvityksessä tehty havaintoja ahonahkajäkälästä,
jauhemunuaisjäkälästä, karstanahkajäkälästä, kuusenneulajäkälästä (NT, ainakin kolme esiintymää),
nukkamunuaisjäkälästä (NT, ainakin kolme esiintymää), raidankeuhkojäkälästä (NT, ainakin kolme
esiintymää) sekä silomunuaisjäkälästä (NT, ainakin kolme esiintymää).
Vaateliaista kääväkkäistä alueelta on vuodelta 1998 havaintoja ainakin karikekäävästä, kermakarakäävästä,
oravuotikasta, pikireunakäävästä, riukukäävästä, ruostekäävästä ja rusokantokäävästä (NT).
Alueen huomiointi Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa
Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa kohde on luoteisosaa lukuun ottamatta osoitettu
arvokkaaksi luontokohteeksi sekä vähäisemmältä osin monimuotoisuuden lisäämisalueeksi. Lisäksi Kainuun
luonnonvarasuunnitelman yhteydessä (2002) on sovittu alueen perustamisesta suojelumetsäksi 34 ha

laajuudessa. Tätä perustamista ei kuitenkaan ole ilmeisesti tapahtunut.
Yhteenveto suojeluarvoista
Kohteella on merkitystä vanhojen kangasmetsien sekä korpien suojelulle. Kohteen arvoa lisää sen
liittyminen UPM:n omistamaan laajempaan, valtakunnallisesti arvokkaaseen luontoalueeseen sekä
ylipäätänsä kohteen sijainti seudulla, jossa metsiensuojelualueita on vähän.
Tietolähteet
Tietolähteinä koosteessa on käytetty lähinnä koosteen tekijän (Keijo Savola) laajemman Loutenvaara–
Roninsuon alueen luontoarvoista vuonna 2000 tekemää koosteraporttia (jossa mukana useiden
lajiharrastajien aineistoja) sekä Kajaani–Vuolijoen alue-ekologista suunnitelmaa (2000).

