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PISTOHIEKKA
Tietokantatunnus: TUU-06-011

Pinta-ala: 8,0
Korkeus: 105
Alueen suhteellinen korkeus: 29

Geologia
Pistohiekan alue koostuu hyvin kehittyneestä nykyisestä törmäterassirannasta sekä alueen pohjoisosassa olevista 
loivista ja matalista vanhoista rantavalleista, joilla on kivikautisen asutuksen jäänteitä. Lietveden pohjoisrannalla 
sijaitseva jyrkähkö, pääosin paljas törmä on noin 700 metriä pitkä ja 3-4 metriä korkea. Törmässä näkyy runsaasti 
eroosion paljastamia männyn juurakoita. Alueen länsiosassa törmä on peitteisempi ja madaltuu metrin korkuiseksi. 
Törmän edustalla on hiekkaranta ja noin 100 metriä leveä vedenalainen terassi, joka päättyy karttatulkinnan mukaan 
jyrkänpartaaseen. 

Aluerajauksen pohjoisosassa on ylimpänä noin 105 metrin tasolla jyrkkiä, huuhtoutuneita kalliorinteitä. Niiden 
alapuolella on noin 87 metrin tasolta 80 metrin tasolle loivasti viettävä hiekkainen rantakerrostuma-alue, johon on 
kehittynyt muutamia hyvin loivia 0,5-1 metrin korkuisia törmiä ja rantavalleja. Ylimpänä oleva rantamuodostuma 87 
metrin tasolla on hieman särkkä- tai tombolotyyppinen kapeahko kannas kalliokohoumien välissä. 

Ylin ranta (Yoldiamerivaihe tai Saimaan jääjärvivaihe) on seudulla noin 100-110 metrin tasolla (vrt. Saarnisto 1970). 
Kohdealueen vapautuessa jäästä jäätikön reuna on ilmeisesti pysytellyt jonkin aikaa paikoillaan, jolloin alueen 
koillispuolelle kalliomäkien väliseen leveään painanteeseen on kerrostunut laaja Pistohiekankankaan muodostuma. 
Vedenpinnan laskiessa hietikko on edelleen huuhtoutunut ja tasoittunut. Saimaaseen kuuluvan Lietveden alueen 
kuroutuessa Ancylusjärvestä noin 10 700 vuotta sitten vedenpinta lienee ollut kohdealueella hieman nykyistä 
alempana (vrt. Pajunen 2004). Suursaimaan transgressiovaiheessa vedenpinta nousi seudulla noin 87 metrin tasolle 
asti. Vedenpinnan kohoaminen hidastui Ristiinan Matkuslammen uoman avauduttua noin 6 900 vuotta sitten ja loppui 
Lappeenrannan Kärenlammen uoman avauduttua noin 6 300 vuotta sitten. Suursaimaavaihe päättyi Vuoksen 
puhkeamiseen noin 5 700 vuotta sitten, jolloin vedenpinta laski nopeasti 2-3 metriä. Kohdealueen rantamuodostumat 
ovat kehittyneet nykyasuunsa vasta Suursaimaavaiheen jälkeen. 

Biologia
Hiekkaranta on itä- ja länsiosasta avoin, keskiosasta umpeenkasvanut. Länsiosan vesiranta on viiden metrin leveydeltä
kasviton lukuun ottamatta useita satunnaiskasveja kuten jänönsaraa, luhtakuusiota, peltohanhikkia, punanataa, 
rantapuntarpäätä, rönsyrölliä, ukontatarta ja vihvilää. Törmän tyvellä on kapea ja harva ruovikko, joka vaihettuu 
rinteessä hietakastikkakasvustoon. Kastikoiden alla on kulosammal- ja karvakarhunsammalkasvustoja. Itäosa rannasta 
vaihettuu suoraan kasvittomaan törmään. Rannan keskiosan edustalla on ruovikko, joka vaihettuu rannalla kapeaksi, 
saraiseksi ruovikoksi. Rannalla on myös lähinnä ruovikosta koostuvia epämääräisiä eloperäisiä rantavalleja. Saraikkoa
reunustaa kapea tervaleppä- ja koivuvyö, joiden alla kasvaa pajuja, jokunen harmaaleppä ja paikoin pieniä 
suomyrttikasvustoja. Osa tervalepistä saattaa olla leppien risteymiä ja paksuimmat tervalepät ovat 25 cm järeitä. 
Seuraava vyöhyke törmään rajoittuen on jo karumpi ja lähinnä hietakastikkavaltainen ja lampaannatainen. Törmässä 
kastikkaa on jo harvemmassa. Puusto muuttuu samalla varttuneeksi männiköksi. Törmässä mäntyjen juuret ovat 
eroosion vuoksi hyvin näkyvissä. Rannalla kasvaa joitakin kurjenmiekkoja ja rannalta on löydetty tarhaokasirkka 
(NT) ja kuusiokirppa (Hertta 2010).

Entisen leirintäalueen puusto on vahvasti harvennettua, tasarakenteista varttunutta männikköä. Aluskasvillisuutta on 
lähinnä puiden ympärillä muodostuen lampaannadasta, harvakasvuisesta hietakastikasta ja pienistä 
kulosammallaikuista. Lähempänä maantietä on jo puolukkavarvikkoa, jossa on paikoin suhteellisen tiheää, alle 
polvenkorkuista mäntytaimikkoa. Leirintäalueen länsipuolella törmän päällinen puusto on tiheämpää, erirakenteista, 
varttunutta, kuivan kankaan männikköä. Seassa kasvaa joitakin koivuja. Aluskasvillisuus on puolukkavaltaista ja siellä
täällä on variksenmarjalaikkuja. Polkujen ja teiden vierellä on edelleen vahvat lampaannatakasvustot. Tien 
pohjoispuolella on siemenpuuhakattu kuivan ja kuivahkon kankaan männikkö. Taimikko on epätasaista, alle 
parimetristä männikköä ja koivikkoa. Etenkin tien lähellä aluskasvillisuus on puolukkavaltaista. Seassa kasvaa 
runsaasti kanervaa. Kalliojyrkänteiden tyvellä on enemmän mustikkaa ja ruohoja kuten kieloa ja 
sananjalkakasvustoja. Kasvillisuus on karujen pintojen jäkälien ja sammalten peittämiä. Eräässä raossa on kuitenkin 
vähän tummauurnasammalta ja yläterasseilla kalliokohokkia.

Sijainti: Pistohiekan leirintäalueen länsipuolella Lietveden pohjoisrannalla, 10 km Puumalasta luoteeseen.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 29 m

Karttalehti:

Puumala
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Maisema ja muut arvot
Pistohiekan törmä hahmottuu selkeästi, mutta vanhemmista rannoista hahmottuvat kohtalaisesti vain 86 ja 83 metrin 
tasolla olevat loivat törmät. Alue näkyy hyvin tieltä. Lietvedelle avautuu avara näköala, mutta pohjoisosasta ei ole 
erityisiä näkymiä ympäristöön edes kalliokohoumien päältä. Sisäinen maisema on erityyppisine osa-alueineen melko 
vaihteleva. 

Kohdealueen pohjois- ja länsiosasta on löydytty kivikautisen asutuksen jäänteitä noin 2 000 vuoden pituiselta 
ajanjaksolta viidestä allekkain olevasta rantavyöhykkeestä. Ylin ja vanhin asuinpaikka on kalliokohoumien välisellä 
tombolotyyppisellä kannaksella noin 87 metrin tasolla, ja se lienee asutettu pian Vuoksen puhkeamisen jälkeen, kun 
vedenpinta laski nopeasti pari metriä. Nuoremmat asuinpaikat sijaitsevat matalien törmien päällä 84 - 82 metrin 
tasolla alueen keskiosassa. Nuorimmat, lähes 4 000 vuotta vanhat asuinpaikat ovat noin 80 metrin tasolla alueen 
eteläosassa tien kohdalla ja aivan Pistohiekan nykytörmän päällä. Asuinpaikat ovat maastossa juuri ja juuri havaittavia
matalia painanteita, joiden liepeiltä on koekuopista löydetty palanutta luuta, kvartsi-iskoksia ja saviastioiden 
sirpaleita. Asuinpaikat ovat rauhoitettuja muinaisjäännöksiä, ja niiden yhteydessä on opastauluja. Kohdealueen 
länsipuolella on lisäksi kuusi muuta rauhoitettua kivikautista asuinpaikkaa, ja lännessä kolmen kilometrin päässä on 
linnavuori. 

Törmärannan ympäristö on pitkään jatkuneen leirintäaluetoiminnan takia melko kulunut. Kohdealue on pääosin 
pohjavesialuetta tai pohjaveden suoja-aluetta. Pistohiekan törmän päällä on aita, ja rantaan vie portaita. Etelässä ja 
lännessä ovat laajat Lietveden ja Luonterin Natura- ja rantojensuojelualueet (FI0500024, RSO060039, FI0500021, 
RSO060040). Pistohiekan leirintäalue on lakkautettu vuonna 2004, mutta kilometrin päässä lännessä oleva lava on 
yhä toiminnassa. Leirintäalue- ja tanssilavatoiminta kukoistivat varsinkin 1970-luvulla, jolloin Pistohiekka sai ns. 
legendaarisen maineen. Pistohiekan törmä on hyvä esimerkki nykyisestä törmärannasta, ja pohjoisosan muinaisrannat 
ovat arvokkaita vedenpinnan hitaaseen alenemiseen liittyvän pitkän asutushistoriansa takia.
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