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KANNUSKIVENKANGAS
Tietokantatunnus: MOR-Y02-032
Arvoluokka:
Korkeus:

4

67,5 m mpy

KOKEMÄKI, ULVILA
Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni

Karttalehti: 1143 08

Alueen pinta-ala:

Alueen suhteellinen korkeus: 12,5 m

Muodon suhteellinen korkeus:

Moreenimuodostuman sijainti:

51,9 ha
12,5 m

Kannuskivenkangas sijaitsee Sääksjärven luoteisrannalla.
Muodostuma sijaitsee pääosin Kokemäellä. Pohjoisosa kuuluu
Ulvilaan.

Geologia
Sääksjärven altaassa ja sen pohjoispuolella on tyypillisiä, hiekkalinssejä sisältävästä ablaatiomoreenista
muodostuneita kumpumoreeneja. Kumpujen korkeus on 2 - 10 metriä. Sääksjärven altaan muodostumissa
maapeitteen paksuus vaihtelee 5 - 15 metriin. Jäätikkö suli paikalleen Sääksjärven altaassa ja mahdollisesti myös
alueen koillisosassa. Jäätikön sulaessa alue jäi Itämeren peittoon. Yoldiameri oli tuolloin muuttumassa
Ancylusjärveksi. Maankohoaminen on nostanut silloisen rantaviivan tasolle, joka on runsaat 160 metriä mpy.
Maankohoamisen seurauksena alueen korkeimmat mäet alkoivat kohota luotoina merestä Litorinavaiheessa.
Silloinen rantaviiva on nykyään noin 70 metriä mpy (Kejonen et al. 1988).
Kannuskivenkankaalle on tehty kaksi seismistä luotausta maaperäkartoituksen yhteydessä. Kannusjärven
länsipuolella sijaitsevan muodostuman eteläosaan tehdyn luotauksen mukaan maapeitteen paksuus vaihtelee 5,8
- 13,0 metriin ollen paksuimmillaan länsiosassa. Kannusjärven itäpuolisen muodostuman maapeitteen paksuus
vaihtelee 10,0 - 17,0 metriin. Tätä muodostumaa verhoaa ohut sorakerros (Kejonen et al. 1988).
Kannuskivenkangas kuuluu Pori - Ahlaisten kumpumoreenikenttään. Kannuskivenkankaan muodostumat ovat
selkeitä suurmuotoja, joiden päällä on kummukkoa. Kannusjärven länsipuolinen muodostuma on muodoltaan
hieman selännemäinen ja sen eteläreunan rinteet ovat jyrkät. Suurmuotojen välissä on oja ja kosteikkoa.
Kummukkojen pintalohkareisuus on melko runsasta, viidestä kymmeneen lohkaretta aarilla, paikoin yli
kymmenen lohkaretta aarilla.
Biologia
Kannuskivenkankaan itäosassa on komeaa varttunutta männikköä, jossa kasvaa myös hieman koivua ja
alikasvoskuusia. Metsäautotien varressa on metsävirnaa. Kannuskivenkankaan pohjoispuolisen mäen itäosa
alueen pohjoisosassa on siemenpuuhakkuuala. Siemenpuuhakkuun lounaispuolella, metsäautotien varressa
kasvaa sekapuutaimikkoa. Kannusjärven itärannan mäen laki ja länsirinne ovat varttunutta männikköä, jossa
kasvaa melko runsaasti isoja koivuja ja hieman alikasvoskuusia. Männikössä on hiiltynyt kanto. Kannuskiven
tienoilla ja siitä etelään on nuorta sekametsää. Kannusjärven laskupuroa lienee perattu. Kannusjärven
eteläpuolella olevalla siirtolohkareella kasvaa karvakiviyrtti ja haurasloikko. Kannusjärven lounais–länsipuolella
on mm. mäntytaimikkoa, varttunutta kuivahkon kankaan männikköä, nuorta kuusikkoa ja kasvatusmännikköä.
Kullaan puolella Kannusjärvestä luoteeseen on mäntytaimikkoa, hakkuuta, nuorta kuusi-mäntymetsää ja vähän
nuorta kuusikkoa. Kannusjärvensuon itäpuolella, alueen eteläosassa on nuoria metsiä. Alueen lounaiskulmassa,
lähellä tietä on pieni mäntytaimikon ympäröimä rämekuvio. Alueen kaakkoisreunalla, alarinteessä kasvaa
kevätlinnunhernettä ja tienvarressa, alueen kaakkoisrajalla metsävirnaa.
Maisema ja muut arvot
Sääksjärven länsipuoli on lähes asumatonta moreenikumpujen ja pienien soistumien hallitsemaa metsäaluetta.
Asutus ja viljelykset ovat keskittyneet Kullaan luode-kaakkosuuntaisen, katkonaisen ja osin savikon alle
peittyneen harjun ympäristöön. Kannuskivenkankaan muodostumat erottuvat muusta ympäristöstään
kohtalaisesti. Läntiseltä kummukolta avautuu näkymä Kannusjärvelle. Muodostumien sisäistä maisemaa
luonnehtivat lohkareikot sekä suurmuotojen välissä kulkeva, Kannusjärveltä Sääksjärveen laskeva oja. Myös
topografia on muodostuman alueella melko vaihteleva.
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