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LIETNIEMI
Tietokantatunnus: TUU-06-012

Pinta-ala: 11,1
Korkeus: 100
Alueen suhteellinen korkeus: 24

Geologia
Lietniemen alueella on pienen harjudeltan itäkyljellä noin 86 metrin korkeustasolla hyvin kehittynyt 
Suursaimaavaiheen törmäterassi ja rantapalle ja niiden alapuolella allekkain muutamia rantamuodostumia. Deltan laki
on noin 100 metrin tasolla. Törmä on jyrkkä, noin 400 metriä pitkä ja 12 metriä korkea. Törmän taive on terävä, ja 
sen edustalla on kapeahko tasainen terassi, joka rajautuu noin 0,5 metrin korkuiseen jyrkänpartaaseen. Sen alapuolella 
on loivasti rantaan viettävässä rinteessä kaksi 1-2 metrin korkuista loivahkoa törmää noin 83 ja 80 metrin tasoilla sekä 
muutamia heikommin kehittyneitä taipeita. Nykyrannassa on kapea hiekkaranta ja matala rantapalle. Alueen 
eteläosassa noin 86 metrin tasolla oleva kaareva rantapalle on pinnaltaan vähäkivinen ja noin 30 metriä pitkä, 3-4 
metriä leveä ja puolisen metriä korkea. 

Ylin ranta (Saimaan jääjärvivaihe) on seudulla noin 105 metrin tasolla (vrt. Saarnisto 1970). Harjudelta on 
kerrostunut lähes jääjärven tasoon asti ja jäänyt kuivilleen viimeistään Yoldiamerivaiheen alussa, kun jääjärvi 
purkautui lopullisesti merenpinnan tasoon jäätikön reunan vetäydyttyä Matkuslammen uoman kohdalle. Harjussa on 
useita muitakin tasanteita noin 100-105 metrin korkeudella. 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 86 metrin tasolle asti kuluttaen ja 
kerrostaen kohdealueen jyrkän törmäterassin ja eteläosan pallevallin. 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 alemmat rantamuodostumat ovat kehittyneet vasta tämän jälkeen vedenpinnan 
hitaasti laskiessa. Alueen länsipuolisessa harjussa on useita samantapaisia törmiä, ja etelässä Lietsalmen takana 
olevassa Rokansaaressa on niin ikään runsaasti harjuun liittyviä rantamuodostumia, hiekkarantoja ja särkkiä. 

Biologia
Alueen metsät ovat kuivan kankaan ja kuivahkon kankaan männiköitä. Aivan rannassa on kapealti rehevämpää 
männikköä. Varttunutta nuorehkoa männikköä on pohjoisosassa ja kasvatusmetsää eteläosassa. Tien rannan puolella, 
mäntyjen alla on vähän alikasvoskuusia. Varttuneessa männikössä ja terassilla aluskasvillisuus on mustikkavaltaista. 
Kasvatusmännikkö on enemmän puolukkainen ja törmän yläosassa on runsaammin tupsumaisesti kasvavaa 
poronjäkälikköä. Törmässä on myös joitakin sianpuolalaikkuja. Pohjakerros on seinäsammalvaltainen. Eteläosan 
törmässä on ketun pesä. Tällä kohden kasvaa runsaammin sianpuolaa ja harmaaleppäpensaita. Paljaalla hiekalla 
viihtyy kanervisara. Pesähietikkoa sulkevat myös poronjäkäliköt ja karvakarhunsammalkasvustot. Eteläosan 
eteläkärjen pallekivikko on suurimpia kiviä lukuun ottamatta metsävarvikon peitossa, ja kivipinnat ovat karujen 
jäkälien ja sammalien kirjomia. 

Rantaa reunustaa kuusten, tervaleppien ja koivujen sekä yksittäisten harmaaleppien muodostama vyöhyke. Rannalla 
on kapea 2–3 metriä leveä kasviton hiekkaranta, joka vaihettuu lähes suoraan metsään. Matalalla rantapalteella kasvaa 
harvakseltaan ja niukasti mm. rentovihvilää, ukontatarta, ylempänä hietakastikkaa hyvin harvana kasvustona, 
rantamataraa, kalvaspiippoa, lampaannataa ja vedessä jokunen ruoko. Rannan edusta on kuitenkin avoin lukuun 
ottamatta pieniä vesisarakasvustoja. Etelärajan tuntumasta järviruokoa on saatettu poistaa. Rannalle on kasattu 
kuollutta ruokoa.

Maisema ja muut arvot
Korkea törmäterassi hahmottuu etenkin alueen pohjoisosassa selkeästi ja näkyy hyvin tieltä, matalammat törmät ovat 
peitteisiä. Ympäristöön ei ole erityisiä näkymiä, Lietvesi häämöttää paikoin harjudeltan laelta. Rannasta avautuu 
näköala Lehmäinselälle. Sisäinen maisema on hieman yksitoikkoinen. 

Alueen alaosan matalien törmien ja eteläosan rantapalteen yli kulkee tie. Alue on pohjavesialuetta. Parisataa metriä 
alueen koillispuolella on Kärmelahden kivikautinen asuinpaikka, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin 
muinaisjäännöksiin (Purhonen, Hamari & Ranta (toim.) 2001). Myös sen alueella on Suursaimaavaiheen jälkeen 
kehittyneitä rantatasoja. Lietniemeä ympäröivä Lietvesi on Natura- ja rantojensuojelualuetta (FI0500024, 

Sijainti: Rokansalon Lietniemen itärannalla, 7 km Puumalasta lounaaseen.
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Muodostuma: Rantakerrostuma
Arvoluokka: 4

Muodon suhteellinen korkeus: 24 m
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RSO060039). Kohdealue on varsin tiivis ja havainnollinen kokonaisuus, jossa seudun jääkauden jälkeinen 
vedenpinnan vaihtelu hahmottuu selkeästi.
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