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1

JOHDANTO

Lieksan kaupunki suunnittelee Kolin uuden sataman rakentamista Kolin Purnulahteen. Suunnitelmat
edellyttävät asemakaavamuutosta, jonka tueksi alueella tehtiin luontoselvitys elokuussa 2021 ja toukokuussa 2022. Asemakaavalaajennuksesta on tähän mennessä valmistunut osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka mukaan kaava-alue osoitetaan pääasiassa matkailurakentamiseen ja samalla rantojen yhteiskäyttömahdollisuuksista huolehditaan. Lisäksi alueelle pyritään osoittamaan uusi satama,
sillä Kolin olemassa olevan sataman laajennusmahdollisuudet ovat heikot.
Tämä luontoselvitys sisältää luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksen ja liito-oravaselvityksen. Selvitys
perustuu olemassa olevaan aineistoon sekä kahteen maastokäyntiin, jotka tehtiin alueelle elokuun
alussa 2021 ja toukokuun alussa 2022. Selvityksen tavoitteena oli selvittää, onko Purnulahden alueella
sellaisia elinympäristöjä tai lajiesiintymiä, jotka tulee ottaa huomioon, kun alueen asemakaavaa muutetaan. Kasvillisuuden ja luontotyyppien sekä liito-oravan lisäksi selvitettiin, esiintyykö alueella luonnonsuojelu-, metsä- tai vesilakikohteita. Selvityksen on tehnyt FM biologi Tarja Ojala Swecosta.

Kuva 1. Asemakaavan muutosalue.
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2.1

LUONNON YLEISPIIRTEET
Sijainti

Purnulahti sijoittuu Lieksan kaupungin Kolin kylän itäpuolelle noin 1,5 kilometrin etäisyydelle kyläkeskustasta. Asemakaavan muutosalue rajautuu länsireunaltaan Kolin kansallispuistoon. Purnulahti on osa
Pielistä ja siihen laskee Myllypuro, johon yhtyy pohjoisesta Lahnalammesta alkunsa saava Lahnajoki.
Aluetta rajaa pohjoisessa Merilänrannantie ja lännessä Rantatie. Metsäkasvillisuuden aluejaossa alue
sijoittuu eteläboreaalisen vyöhykkeen Järvi-Suomen alueeseen.

2.2

Maankäytön historia

Vanhimmat painetut kartat Purnulahden alueelta ovat vuodelta 1976, jolloin Purnulahden pohjoisrannalla oli vielä leirintäalue. Tuolloin myös Purnulahden molemmin puolin sijaitsevat maa-alueet olivat
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peltoa, ja vielä vuonna 1994 kaava-alueella olivat samat pellot viljelykäytössä kuin vuonna 1976. Tämän
jälkeen Merilänrannantien eteläpuolelle sijoittuvat pellot ovat alkaneet kasvamaan umpeen. Kaava-alueen eteläreunan pellot ovat kuitenkin edelleen viljelykäytössä.

Kuva 2. Purnulahti vuoden 1976 peruskartalla.

Kuva 3. Purnulahti vuoden 2022 peruskartalla.

2.3

Maa- ja kallioperä

Alueen kallioperä on samaa arkeiista muodostumaa kuin Kolin Kansallispuiston itärinteet. Alueen kallioperä on kvartsiittia sekä leukotonaliittia ja granodioriittia, joiden joukossa on kapeina juonteina vulkaniisia kivilajeja. Alueen maaperä on Purnulahden ympäristössä sekaläjitteistä maalajia ja muualla alueella kalliomaata. Avokallioisuus ja ohut maanpeite näkyy selvästi alueen kivennäismaametsissä, ja
myös alueen pellot sijoittuvat pääasiassa kalliomaalle.
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2.4

Pinta- ja pohjavedet

Purnulahti ja Pielinen kuuluvat Vuoksen vesistöalueeseen. Pielinen on tyypiltään suuri humusjärvi (Sh)
ja sen ekologinen ja biologisten muuttujien tila on hyvä, fysikaaliskemiallisten muuttujien tila on erinomainen. Purnulahteen laskevista puroista ei ole käytettävissä vedenlaatutietoja. Lähin pohjavesialue
sijaitsee yli 3 kilometrin etäisyydellä Loma-Kolilla.

2.5

Suojelukohteet

Asemakaavan muutosalue rajautuu länsireunaltaan Kolin kansallispuiston Natura-alueeseen
(SACFI0700010). Lisäksi Purnulahti kuuluu Kolin valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemansuojeluohjelma-alueeseen (MAO070100). Laji.fi tietokannan tietojen mukaan (11.5.2022) Purnulahden alueella
tai välittömässä ei Kolin kansallispuiston lukuun ottamatta ole uhanalaisten eliölajien esiintymiä.

3
3.1

KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT SEKÄ LIITOORAVAT
Menetelmät

Kasvillisuutta ja luontotyyppejä koskevat maastotyöt tehtiin 21.8.2021 ja liito-oravaa koskevat maastotyöt 9.5.2022. Luontotyyppiselvityksessä kartoitettiin suojellut luontotyypit (luonnonsuojelulain 29 §,
metsälain 10 § ja vesilain 2. luvun 11 §) sekä uhanalaiset luontotyypit. Putkilokasvien osalta pyrittiin
selvittämään luontodirektiivin liitteiden IV(b) ja II lajien, uhanalaisten ja rauhoitettujen lajien sekä Suomen kansainvälisten vastuulajien esiintymät. Mahdollista huomionarvoista kasvillisuutta ja luontotyyppejä selvitettiin myös laji.fi-tietokannan tiedoista sekä Metsäkeskuksen metsävarapalvelusta. Liito-oravien jätöksiä sekä lajille soveltuvia kolopuita etsittiin alueen niistä kivennäismaametsistä, joissa kasvaa
sekapuuna haapaa.

3.2

Kasvillisuuden yleiskuvaus

Valtaosa alueesta on entistä tai nykyistä peltoa. Kaava-alueen pohjois- ja itäreunan pellot ovat metsittymässä tai metsittyneet, ja alueella kasvaa enintään 30-50 vuoden ikäistä puustoa. Pellot on aikoinaan
raivattu lehdoille ja niiden kasvillisuus on alkanut palautumaan takaisin lehtojen suuntaan. Parhaiten
luonnontila on säilynyt kivennäismaakankailla, mutta näitäkin metsiä on käsitelty säännöllisin hakkuin.
Kivennäismaakankaat ovat pääasiassa mustikkatyypin (MT) kankaita ja pääpuulajeja ovat mänty ja
rauduskoivu. Lisäksi paikoitellen lehtomaisen kankaan rinteillä kasvaa kuusta ja haapaa sekä aliskasvoksena kuusta.

3.3

Kuviotiedot

Kuvassa 4 on esitetty kaava-alueen puustokuviot sekä sen alla kuviokohtaiset tiedot. Pihapiirit jätettiin
maastokäynnin ulkopuolelle. Varsinaisten asuttujen pihapiirien lisäksi alueella on runsaasti huonokuntoisia rakennuksia.
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Kuva 4. Kaavamuutosalueen kasvillisuuskuviot. Mustikkakorpi on merkitty kuvaan tähdellä.
Kuvio 1: Pihapiiri.
Kuviot 2 ja 12: Entinen pelto, joka on metsittynyt lähinnä sarkaojien varsilta. Puusto pääasiassa hieskoivua, sekapuuna kasvaa vähän mäntyä ja kuusta sekä runsaasti raitaa ja harmaaleppää. Sarkaojien
välissä kasvillisuus on runsasta ja yleisiä lajeja ovat maitohorsma, kastikat, ranta-alpi, karhunputki, vadelma, koiranputki, nokkonen, metsäkurjenpolvi, mesiangervo, huopaohdake ja metsäkorte. Metsäkeskuksen metsävaratiedon tietojen mukaan alueen puusto on lähes 50-vuotiasta, mikä kielii siitä, että alue
on ollut kesantona pitempään kuin muut alueen viljelykäytöstä poistuneet pellot.
Kuvio 3: Yhtä kauan viljelykäytöstä ollut pelto kuin kuviolla 2. Puusto on ojien varressa varttunutta hieskoivua, mutta kuviosta 2 poiketen sarkaojien välissä kasvaa nuori alemman latvuskerroksen harmaalepikko, jota on hoidettu hakkuin. Kenttäkerroksen kasvillisuus on lajikoostumukseltaan kuvion 2 kaltainen, mutta metsikön sulkeutumisesta johtuen niukempaa.
Kuvio 4: Avoin alue.
Kuvio 5: Entistä peltoa, joka on alkanut kasvamaan umpeen. Pääasiassa heinäistä ja saraista pajuluhtaa, jossa kasvaa jonkin verran noin 10-vuotiasta puumaista harmaaleppää kuvion eteläosassa. Pajuluhdat ovat Etelä-Suomessa elinvoimainen (LC) luontotyyppi.
Kuvio 6: Alueen suurin kivinen, puustoltaan varttunutta kasvatusmetsää oleva kivennäismaakuvio, joka
rajautuu ympäröiviin peltoihin. Lähellä peltoja metsätyyppi on kapealti lehtomaista kangasta (OMT),
mistä metsätyyppi vaihettuu rinteiden mustikkatyypiksi. Peltojen laidoilla kasvaa järeitä, mutta vielä nuoria ja kolottomia haapoja. Itä- ja etelärinteellä puusto on lehtipuuvaltaista, pohjois- ja länsirinteellä kuusivaltaista. Mäntyä kasvaa rinteillä tasaisesti sekapuuna. Mäen laki on puhdasta männikköä ja runsaasta kivisyydestä johtuen metsätyypiltään puolukka- ja kanervatyyppiä (MT ja CT). Kuvion pohjoislaidalla on pienialainen kuvio mustikkakorpea kahden kallion välisessä painanteessa (MK). Pohjakerroksen valtalajeja ovat korpirahkasammal ja korpikarhunsammal ja kenttäkerroksessa kasvaa mm. juolukkaa, mustikkaa ja saroja. Mustikkakorvet kuuluvat varpukorpiin, joiden uhanalaisuus EteläSweco |
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Suomessa on erittäin uhanalainen (EN). Kuvion pohjoisreunalla lähellä vapaa-ajan asuntoa havaittiin
yksi verso rauhoitettua valkolehdokkia.

Kuva 5. Kuvion 3 harvennettua nuorta harmaalepikkoa, sekapuuna kasvaa raitaa sekä raudus- ja
hieskoivua.

Kuva 6. Kuvion 6 varttunutta kasvatusmetsää mäen päältä.
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Kuva 7. Kuvion 6 pohjoispään mustikkakorpea.
Kuvio 7: Tuoreen kankaan (MT) kallionlakimännikköä, jonka melko harva ja hakkuin käsitelty puusto
koostuu männystä, rauduskoivusta ja kuusesta. Kasvillisuus on metsätyypille tyypillistä.
Kuvio 8: Purnulahden rantametsä, joka on yläosastaan tuoretta kangasta ja vaihettuu kiviseksi lehdoksi
lähellä rantaa. Puusto koostuu ylärinteessä kuusesta, männystä ja rauduskoivusta, rannassa puusto
on haapaa ja rauduskoivua kasvavaa sekametsää. Lisäksi sekapuuna kasvaa raitaa. Haavat ovat järeitä mutta nuoria, eikä niiden tyviltä löydetty merkkejä liito-oravista. Kivisessä lehdossa kenttäkerroksessa kasvaa pääasiassa kieloa, lillukkaa, metsäkastikkaa, kultapiiskua ja maitikoita, pensaskerroksessa kasvaa karjalanruusua ja pihlajaa. Kuivat keskiravinteiset lehdot ovat Etelä-Suomessa silmälläpidettävä luontotyyppi (NT). Kuviolla on useita huonokuntoisia rakennuksia. Purnulahden rannalla ja
Myllypuron varressa on kapealti rantakasvillisuutta, johon kuuluvat mm. ruokohelpi, keltakurjenmiekka,
mesiangervo, kastikat ja suoputki. Vedessä kasvaa ulpukkaa ja vitoja.
Kuvio 9: Koivupuustoinen nuori ja kivinen tienvarsimetsä. Vastaavaa metsää on kapealti myös tien
pohjoispuolella. Kenttäkerroksen kasvillisuus on metsäkastikkavaltaista.
Kuvio 10: Pieni mäki ja sen pohjoispuolinen rantametsä, kehitysluokaltaan varttunutta kasvatusmetsää.
Mäen laella puusto rauduskoivua, sekapuuna kasvaa muutamia haapoja ja mäntyjä sekä alemmassa
latvuskerroksessa kuusta. Alarinteen ja rannan puusto on koivikkoa, joka on harvennettu väljään asentoon. Kenttäkerroksen kasvillisuus mäen laella kuivan lehdon kasvillisuutta ja lajistoon kuuluvat mm.
lillukka, puolukka, metsäkastikka, metsäkurjenpolvi ja karhunputki. Haapojen tyviltä ei löydetty merkkejä
liito-oravista, eikä kuviolla ole kolopuita. Kuivat keskiravinteiset lehdot ovat Etelä-Suomessa silmälläpidettävä luontotyyppi (NT).
Kuvio 11: Osittain entistä peltoa, joka taimettunut. Metsätyypiltään palautumassa lehdoksi. Puustossa
ylispuina mäntyä ja haapaa, alemmassa latvuskerroksessa rauduskoivua, harmaaleppää, raitaa ja haapaa. Kenttäkerroksen yleisiä lajeja mm. kielo, metsäkurjenpolvi, lillukka, puolukka ja metsäkastikka.
Pensaskerroksessa kasvaa koiranheittä ja näsiää ja kuvion liepeillä on laaja pihlaja-angervokasvusto
sekä lupiinia. Kuivat keskiravinteiset lehdot ovat Etelä-Suomessa silmälläpidettävä luontotyyppi (NT).
Kuviolla on rakennuksia.
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Kuva 8. Purnulahden ja Myllypuron yhtymäkohta.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Asemakaavan muutosalue, jolla luontoselvitys tehtiin, on ihmisen voimakkaasti muuttamaa. Alueen
pohjois- ja itäosassa on entisiä peltoja, joista osa on erittäin reheviä, ja jotka ovat alkaneet palautumaan
takaisin lehdoiksi. Puusto näillä alueilla on kuitenkin nuorta, eivätkä lehdot siksi edustavuudeltaan ole
merkittäviä. Myös alueen kivennäismaametsiä on käsitelty voimakkain hakkuin ja puusto on pääasiassa
rauduskoivu- tai mäntyvaltaista kivistä kasvatusmetsää. Myös näiden alueiden reunoilla esiintyy paikoitellen kuivaa lehtoa, jonka edustavuus kuitenkin puuston ja pensaskerroksen kasvillisuuden muokkaamisen vuoksi jää vähäiseksi. Liito-oravasta ei alueella tehty havaintoja, ja syy tähän on todennäköisesti
se, että alueen puusto haavat mukaan lukien on nuorta ja melko ohutläpimittaista, eikä alueelle puuston
nuoren iän ja tehtyjen hakkuiden johdosta ole päässyt syntymään kolopuita. Alueen ranta- ja vesikasvillisuus on alueelle tyypillistä. Alueelle sijoittuu hyvin pienialainen mustikkakorpi, joka kuuluu uhanalaisiin luontotyyppeihin Etelä-Suomessa. Lisäksi alueella tehtiin havainto rauhoitetusta valkolehdokista.
Alueen pesimälinnustoa ei selvitetty, mutta alueen puustorakenteen ja asutuksen läheisyyden perusteella voidaan päätellä, että alueella ei pesi vaateliasta lajistoa.
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