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PANKALAMMEN DYYNIT
Tietokantatunnus: TUU-08-055

Pinta-ala: 31,3
Korkeus: 135
Alueen suhteellinen korkeus: 15

Geologia
Pankalammen dyynialue koostuu melko hyvin kehittyneistä pienehköistä paraabelidyyneistä ja dyynikummuista, jotka
ovat kerrostuneet laajan suoalueen eteläreunalla olevien moreeniselänteiden päälle itä-länsisuuntaiseksi ketjuksi. 
Katkonainen dyyniketju on noin 2,5 kilometriä pitkä, ja se on ilmeisesti syntynyt lähelle silloista rantaviivaa. 
Suoalueeseen rajautuva dyyniketjun pohjoisrinne on yleisesti melko jyrkkä ja korkea. Alueen suurimmat dyynit ovat 
noin 100-200 metriä pitkiä ja 3-10 metriä korkeita lounas-koillissuuntaisia, hieman epäsymmetrisiä 
paraabelidyyniselänteitä. Pienempiä, jyrkkyydeltään vaihtelevia dyynikumpuja on kohdealueen läntisellä ja itäisellä 
osa-alueella melko runsaasti.

Ylin ranta (Yoldiamerivaihe) on seudulla noin 125-130 metrin tasolla ja Pielisen jääjärven ylin ranta noin 115-120 
metrin tasolla. Dyynit ovat alkaneet ilmeisesti kerrostua vasta Pielisen kuroutumisvaiheessa, kun Sotkamon-Pielisen 
jääjärvi purkautui Kajaanin eteläpuolella, ja vedenpinta laski Pielisen altaassa noin 16 metriä (vrt. Miettinen 1996). 
Dyynien aines on peräisin alueen länsi- ja pohjoispuolella olleeseen matalaan jääjärven lahteen kerrostuneista ja 
kuivilleen jääneistä laajoista hietikoista. Nykyisin nämä hietikot ovat pääosin soistuneet. Tuulen suunta on ollut 
luoteinen. Kohdealueen länsi- ja luoteispuolella Pankakosken ja Lieksan välissä on useita pieniä dyynialueita tasaisten
hienohiekkakerrostumien päällä tai vaarojen rinteillä. Nämä dyynialueet ovat kuitenkin kohdealuetta pienempiä ja 
hajanaisempia, ja dyynit ovat yleisesti matalia tai jääneet tiestön alle. 

Biologia
Pankalammen dyynialueen osa-alueiden kesken esiintyy jonkin verran vaihtelua. Itäisin suohon rajautuva alue on 
varttunutta, kuivahkon kankaan kasvatusmännikköä. Aluskasvillisuutta vallitsee puolukka. Siellä täällä on 
sianpuolukkalaikkuja, ja suon läheisyydessä on runsaasti suopursua. Etelään aukeaa myös yksi kohtuullisen 
paahteinen rinne, jossa kasvaa lähinnä sammalta, jäkälää ja huopakeltanoa. Hiekkakuopan vierellä, tien eteläpuolella 
puusto on harvempaa ja kasvillisuus karumpaa. Länsiosa Pankalammin asutuksen tuntumassa on hyvin vahvasti 
virkistyskäytössä. Polkuja ja uria löytyy todella paljon. Länsiosassa on myös paljon enemmän taimikoita ja muita 
metsänhoidon jälkiä kuin idässä. Kasvillisuus on karumpaa kuin itäosassa johtuen osin hakkuista. Länsiosassa 
metsäkoneurilta ja teiltä löytyy myös kissankäpälää (NT).

Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu ympäristöstä melko selkeästi ja näkyy osittain tieltä. Pohjoiseen Reposuolle avautuu useita näköaloja.
Länsiosa on melko peitteinen. Sisäinen maisema on kokonaisuutena melko vaihteleva. 

Alueella on useita tieleikkauksia ja vanhoja aineksenottokuoppia, ja dyynihiekan alla oleva lohkareinen moreeni tulee 
monin paikoin näkyviin alueen reunoilla. Teitä ja polkuja on myös melko paljon, ja maasto on yleisesti kulunutta. 
Alueen keskiosan dyynit rajautuvat entiseen kaatopaikkaan ja käytöstä poistuneisiin ottokuoppiin, ja sen eteläosaa on 
aurattu. Alueella on retkeily- ja kuntopolkuja. Välittömästi alueen pohjoispuolella on Reposuon - Kalliolahdensuon 
Natura-alue (FI0700028).

Sijainti: Pankakosken itäpuolella Reposuon lounaisreunalla, 8 km Lieksasta itään.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 10 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Lieksa

4332 02

Miettinen, A. 1996. Pielisen jääjärven kehityshistoria. Abstract: The History of the Pielinen ice lake. Terra 108: 14-
19.




