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1 JOHDANTO
Puumalan Pistohiekan matkailualueelle laaditaan asemakaavaa. Alue sijaitsee
Lietveden pohjoisosassa Pistohiekanselän pohjoisrannalla. Asemakaava-alue
(kuva 1) rajautuu pohjoisessa kantatie 62:een (Lietvedentie) ja idässä Rokansalontiehen (yhdystie 15153 Rokansalo). Pistohiekan koillispuolella on Ryhälän osayleiskaava-alue.
Pistohiekan asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa matkailutoimintojen
kehittyminen alueella. Pistohiekan alueelle on tarkoitus rakentaa majoitus-,
ravintola- ja kokoustiloja. Rakentamisalueet tullaan osoittamaan asemakaavassa pääosin kangasmetsäalueelle hiekkarantojen ulkopuolelle.
Aiemmin vireillä ollutta Pistohiekan alueen osayleiskaavaa varten tehtiin
luontoselvityksiä vuosina 2005 ja 2006 (Nironen & Vauhkonen 2006). Tässä
raportissa esitellään asemakaava-alueella vuosina 2005 ja 2006 tehdyt
luontoselvitykset ja niiden tulokset sekä aineiston päivittäminen vuonna 2013.
Raportin ovat kirjoittaneet biologit FM Markku Nironen ja FM Marko
Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä.

2 LUONTOSELVITYKSET JA MUU LÄHTÖAINEISTO
2.1 ENNEN VUOTTA 2005 TEHDYT LUONTOSELVITYKSET
Lietveden luontoa ja maisemaa on inventoitu vuonna 1986. Raportissa (Kukkonen 1986) on kuvattu yleispiirteisesti rantojen ja saariston luonnonoloja.
Lietvesi–Suur-Saimaan osayleiskaavan luontoselvitys valmistui vuonna 1991
(Maa ja Vesi Oy 1991) ja se käsitteli lähinnä ranta-alueita. Em. selvityksessä ei
todettu Pistohiekan alueelta luonnoltaan arvokkaita kohteita.
2.2 VUOSINA 2005 JA 2006 TEHDYT LUONTOSELVITYKSET
Vireillä ollutta Pistohiekan osayleiskaavaa varten tehtiin luontoselvitykset vuosina 2005 ja 2006 (ks. Nironen & Vauhkonen 2006). Esiselvityksenä koottiin
alueen aiemmat luontotiedot Metsähallituksesta, Puumalan kunnasta, EteläSavon maakuntaliitosta, Etelä-Savon ympäristökeskuksesta (nyk. ELY-keskus)
ja Suomen ympäristökeskuksesta. Täydentäviä tietoja saatiin Pro Pistohiekka liikkeeltä ja aluetta tuntevilta luontoharrastajilta. Käytetyt lähteet ja saadut
aineistot on lueteltu luvussa 5.
Kasvillisuus ja kasvisto sekä arvokkaat luontokohteet
Kasvillisuus-, kasvisto- ja luontokohdeselvitykset tehtiin kesä–elokuussa 2005
(4 maastotyöpäivää). Maastotyöt tekivät FM Markku Nironen ja FM Marko
Vauhkonen. Koko kaava-alue käveltiin läpi, mutta inventointi painotettiin
suunnitelluille rakentamisalueille ja mahdollisten arvokkaiden luontokohteiden
alueille. Näihin luettiin myös kangasvuokon kasvupaikat.
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Maastokäynneillä kiinnitettiin erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkaiden lajien tai kohteiden esiintymiseen. Tällaisia ovat mm.


luonnonsuojelulain 46 §:n tarkoittamat uhanalaiset lajit,



luonnonsuojelulain 47 §:n mukaiset erityisesti suojeltavat lajit,



luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojellut luontotyypit,



EY:n luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen IV lajit,



vesilain 1 luvun 15 a ja 17 a §:n tarkoittamat pienvesikohteet (säännös
ei sisälly enää nykyiseen vesilakiin),



metsälain 10 §:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt ja



muut merkittävät luontotyypit tai lajiesiintymät (esim. silmälläpidettävät ja alueellisesti uhanalaiset lajit).

Liito-orava
Pistohiekan yleiskaava-alueen liito-oravaselvitys tehtiin huhtikuussa 2005 (2
maastotyöpäivää). Maastotyöt tekivät FM Markku Nironen ja FM Marko
Vauhkonen. Maastotyöt kohdennettiin rakentamiseen osoitetuille alueille,
ranta-alueille sekä puuston koostumuksen ja ikärakenteen perusteella liitooravalle sopiviin metsiköihin. Taimikot ja eri-ikäiset männiköt inventoitiin
yleispiirteisesti. Inventoinnissa etsittiin liito-oravan ulosteita ennen kaikkea
kolopuiden, kookkaiden lehtipuiden ja kuusien tyviltä.
Perhoset
Yleiskaava-alueelle tehtiin maastokatselmus heinäkuussa 2005 (1
maastotyöpäivä). Maastokatselmuksen tavoitteena oli selvittää, onko suunnittelualueella uhanalaisten tai muiden suojeltavien perhosten kannalta tärkeitä
elinympäristöjä. Samalla arvioitiin, onko tarpeen tehdä erillisiä lajistoselvityksiä niiden esiintymisen varmistamiseksi. Maastokatselmuksen teki Jari
Kaitila.
Pesimälinnusto
Kaava-alueen pesimälinnustoa selvitettiin kahtena aamuna, 7.5.2006 ja
6.6.2006. Selvitys tehtiin kävelemällä ennakkoon suunniteltu laskentareitti ja
havainnoimalla linnustoa jatkuvasti. Selvityksessä pyrittiin löytämään kaavaalueelta uhanalaisten, lintudirektiivin liitteen I lajien ja muiden huomionarvoisten lintulajien reviirit. Näiden lajien havainnot merkittiin kartalle.
Tietoja linnustosta täydennettiin muiden maastokäyntien yhteydessä tehdyillä
havainnoilla. Pistohiekan ranta-alueen vesi- ja rantalinnustoa havainnoitiin
myös 17.5.2006. Mäntykankailla tavattavan kehrääjän esiintymistä selvitettiin
erikseen kuunteluretkellä 30. ja 31.5.2006 välisenä yönä. Linnustoselvitykset
teki Marko Vauhkonen. Kehrääjähavainnointiin osallistui myös Markku
Nironen.
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Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsevilla Luonterin ja Lietveden Natura 2000 alueilla tehtiin vuonna 2006 linnusto- ja norppaselvityksiä, joiden tulokset on
koottu erilliseen raporttiin (Vauhkonen 2006).
Kangasvuokon kasvupaikat
Kangasvuokon kasvupaikat inventoitiin ja niiden sijaintia kartalla tarkennettiin
kaavaluonnoksen mukaisilta rakentamisalueilta ja niiden läheisyydestä. Työn
tekivät 17.5. ja 31.5.2006 Markku Nironen ja Marko Vauhkonen. Inventointiin
käytettiin yhteensä yksi työpäivä.
2.3 LUONTOTIETOJEN TARKISTUS 2013
Pistohiekan asemakaava-aluetta koskevat lajisto- ja muut luontotiedot tarkistettiin Etelä-Savon ELY-keskuksesta ja Metsähallituksesta. Etelä-Savon ELYkeskuksesta saatiin käyttöön alueelle tehdyt suojeltujen luontotyyppien rajauspäätökset.
Asemakaava-alueelle tehtiin maastokatselmus 30.8.2013. Käynnillä tarkennettiin alueen luonnonolojen kuvausta ja arvioitiin aiemman selvityksen jälkeen
alueella tapahtuneita muutoksia. Lisäksi tarkistettiin kangasvuokon tunnetut
kasvupaikat. Maastokatselmuksen teki Markku Nironen.

3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONNON YLEISPIIRTEET
Pistohiekan asemakaava-alue sijaitsee kantatie 62:n eteläpuolella, noin 16 km
Puumalan kirkonkylästä Mikkelin suuntaan. Pistohiekan asemakaava-alueen
pinta-ala on noin 50 hehtaaria. Asemakaava-alueella on Lietveden rantaviivaa
noin 2,1 kilometriä. Rannat ovat pääosin hiekkaa; kalliorantaa on vain
leirintäalueen ja Sorlahdenvuoren kohdalla.
3.1 LUONNONOLOT JA KASVILLISUUS
Pistohiekan asemakaava-alue on jaettu luonnonolojen perusteella neljään osaalueeseen (kuva 1).
1. Leirintäalueen hiekkaranta
Pistohiekan leirintäalueen hiekkapohjainen ranta alkaa osa-alueen itäpäässä
olevasta kallioisesta niemestä. Ranta jatkuu länteen päin kaava-alueen ulkopuolelle. Hiekkapohjaista rantaa (ks. kansikuva) on asemakaava-alueella noin
400 metriä. Rannan edustalla on lähes sadan metrin levyinen matalikko, jossa
kasvaa harvahko ruovikko. Rannan tuntumassa kasvaa ruovikon seassa paikoin
viiltosaraa.
Lahden pohjukasta länteen päin rannan muodostaa korkea eroosion kuluttama
törmä. Se laskeutuu korkean veden aikana vesirajaan saakka. Matalan veden
aikana vesirajan ja törmän välissä on kapea tasanne. Hiekkarannan kasvillisuus
on hyvin kulunutta. Rannalla tavataan niukasti mm. maitohorsmaa,
leskenlehteä, ruokohelpeä, rantaleinikkiä, rantanenättiä ja hietakastikkaa.
5
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Rantatörmän hiekkainen rinne on lähes kasviton ja eroosio on paljastanut sen
reunalla kasvavien mäntyjen juuret. Tien ja rantatörmän välissä on kanerva- ja
puolukkatyypin männikköä. Alikasvustoa on raivattu ja maaperä on monin
paikoin kulunutta. Tien ja rannan välistä tasannetta käytetään leiriytymiseen.

Kuva 1. Pistohiekan asemakaava-alue. Osa-alueet 1–4 on rajattu mustalla viivalla ja
luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit punaisella viivalla.

2. Leirintäalue
Osa-alueen 1 hiekkarannan ja Kohtirannan välissä on kahden kallioalueen
muodostama niemi. Niemen pohjoispuolella on melko tasainen hiekkakangas
ja sen itäpuolella jäätikön sulamisvesien uurtama notkelma. Pistohiekan
leirintäalue on rakennettu niemen hiekkakankaalle ja kalliolle. Pääosa rakennuksista on purettu. Jäljellä on vastaanottokeskus ja muita rakennelmia sekä
kalliolla pieni mökki.
Tasannealueen metsät ovat pääosin puolukkatyypin varttunutta männikköä
(kuva 2). Paikoin kasvaa sekapuuna rauduskoivua. Alueella on myös lähes
kasvittomia kenttiä. Kallioiset niemet ovat kasvillisuudeltaan Pistohiekan
alueelle tyypillisiä ja niissä vallitsee kanerva- ja puolukkatyypin kasvilajisto.
Kallioiden kasvillisuus on monin paikoin kulunutta. Itäisimmän kallion
pohjoispäässä on isohko siirtolohkare.
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Kuva 2. Vanhan leirintäalueen männikköä. Valokuva © Markku Nironen.

Osa-alueen itäreunalla on lounais–koillissuuntainen painanne. Painanteen
pohjoispäähän on aikanaan raivattu pieni pelto. Painanteen pohja on soistunut
ja se on ojitettu. Säynätojan keräämät vedet laskevat ojia pitkin Kohtirantaan.
Painanteen pohja on pääosin turvekangasta, mutta sen eteläosassa kasvaa vielä
ruoho- ja heinäkorven lajistoa, mm. vehkaa, mesiangervoa, kurjenjalkaa ja
korpikaislaa. Suon kasvistoon kuuluvat myös korpi- ja viitakastikka, metsäkorte, vadelma, suopursu, korpipaatsama, pallo- ja juolasara sekä mustikka,
puolukka ja monet muut kangasmetsälajit. Painanteen rinteillä on lähinnä
mustikkatyypin kasvillisuutta. Puustossa on varttuneita–nuoria mäntyjä ja
sekapuina koivua, kuusta, harmaaleppää ja haapaa.
Kallioalueen itäpuolella olevassa kaakkoon pistävässä niemessä on
väylämerkki. Niemi on kivikkoinen ja sen rantapuustossa on koivua sekä
tervaleppää. Muutoin niemen metsä on mäntyvaltaista puolukka- ja mustikkatyypin sekametsää. Laajojen riidenliekokasvustojen lisäksi tavataan mm.
kieloa, kangasmaitikkaa, mustikkaa, puolukkaa ja metsälauhaa. Vastaavaa
kasvillisuutta on myös kallioiden reuna-alueilla.
Kallioiden välistä rantaa on käytetty venepaikkana ja läntisen kallion
pohjoispuolella on laivalaituri. Eteläranta syvenee nopeasti. Niukan
rantakasvillisuuden lajeja ovat mm. luhtavuohennokka, ruokohelpi ja siniheinä.
3. Kohtiranta
Kohtirannan laaja tasannealue on pääosin varttunutta puolukka- ja
kanervatyypin männikköä. Kantatien lähellä on paikoin nuorta männikköä. Sekapuina kasvaa harvakseltaan koivuja ja muutamia kuusia. Valtapuuston alla
kasvaa paikoin männyn ja kuusen taimia, pihlajaa, nuorta koivua ja
haapavesoja sekä katajaa.
Kenttäkerroksessa vallitsevat kuivahkojen kangasmetsien tyyppilajit kuten
kanerva, puolukka, mustikka, variksenmarja ja metsälauha. Lisäksi alueella
7
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kasvaa muutamin paikoin harjukasveja, mm. mäntykukkaa, keltaliekoa ja
sarjakeltanoa. Uhanalaista kangasvuokkoa kasvaa neljällä alueella (ks. alaluku
4.4 ja kuva 3).

Kuva 3. Kohtirannan metsää, kangasvuokon kasvupaikka. Valokuva © Markku Nironen.

Tasannealueen notkelmat ovat soistuneet ja ne ovat ojitettu. Kasvillisuus on
soistunutta mustikkatyyppiä–mustikkaturvekangasta. Kasvillisuudessa on
kangasmetsälajiston lisäksi mm. korpikarhunsammalta, rämerahkasammalta,
pallosaraa, metsäkortetta, virpapajua, rätvänää, korpipaatsamaa ja suopursua.
Puusto on mäntyvaltaista ja alikasvoksena kasvaa kuusta sekä koivua.
Rannan tuntumassa, vanhan rantatörmän päällä, on ajokelpoinen ura. Osaalueen länsiosaan menee useita ajokelpoisia uria ja alueella leiriytyy myös
matkailuautoja. Itäosan rannan läheisen metsän aluskasvillisuus on monin
paikoin kulunut (kuva 4).
Osa-alueen kaakkoisosassa on kallioinen niemi. Kallioalueen länsipuolella on
pieni alue kasvillisuudeltaan ja puustoltaan muusta osa-alueesta poikkeavaa
metsää. Tämä metsikkö on kuusivaltaista käenkaali–mustikkatyyppiä ja
mustikkatyyppiä. Vuoden 2006 inventoinnin jälkeen puusto on harvennettu ja
alikasvos raivattu. Rinne muuttuu yläosassaan nuoreksi puolukkatyypin
männiköksi.
Kallioalueen länsiosassa on matalahko kalliokumpare, jonka laella kasvaa
männikköä. Itäisempi kallio on jyrkkärinteinen ja sen laella kasvaa melko
vanha kalliomännikkö. Kalliojäkäliköt ja sammalikot ovat säilyneet hyvin.
Kasvillisuus ei poikkea kaava-alueen muiden kallioiden kasvillisuudesta. Kalliorannalla ja pienissä sorarantaisissa poukamissa kasvaa mm. rantaminttua, siniheinää, rantakukkaa ja viiltosaraa.
8
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Kuva 4. Kohtirannan osa-alueen itäosan männikköä elokuussa 2013. Valokuva ©
Markku Nironen.

Ranta-alue
Kohtirannan hiekkaranta-alue on lähes 800 metriä pitkä. Rannan edustalla on
40–100 metriä leveä matalikko. Lähes koko matalikolla kasvaa järviruokoa.
Kohtirannan itäosaan on tehty luonnonsuojelulain mukainen suojellun
luontotyypin rajauspäätös (ks. alaluku 4.2, Kohtirannan hiekkaranta). Kesällä
2013 järviruovikkoa oli niitetty.
Luontotyyppialueesta länteen päin ranta-alue on pääosin kasvillisuuden
peitossa. Vanhan rantatörmän rinteellä ja tyvellä kasvaa nuorta–varttuvaa
terva- ja harmaaleppää, mäntyä, koivua, haapaa ja raitaa. Puusto ja pensasto
(pajuja, korpipaatsama) on tiheää, joten aluskasvillisuutta on paikoin niukasti.
Lajistoon kuuluvat mm. hietakastikka, nuokkutalvikki, riidenlieko, kataja,
metsäalvejuuri, peltokorte, ahomansikka, karhunputki, vadelma sekä kangaskorte.
Rannan edustan ruovikko on melko tiheää. Järviruo’on lisäksi rannalla kasvaa
ruokohelpeä, rantaluikkaa, viilto-, luhta- ja pullosaraa, jouhivihvilää, luhtakastikkaa, rantakukkaa, viitakastikkaa, suomyrttiä, kurjenjalkaa, rentukkaa,
ranta-alpia ja vesitatarta sekä muutamin paikoin mietotatarta ja keltakurjenmiekkaa.
Luontotyyppialueesta itään päin aivan osa-alueen itäpäässä on kalliorantaa.
Matalan kallion rannassa kasvaa niukasti ruokohelpeä ja rantakukkaa.
Kallioiden välisessä pienessä lahdessa on kivikkoista hiekkarantaa, jossa
kasvaa mm. vesitatarta, viiltosaraa, siniheinää ja suomyrttiä. Itäisempi
kallioranta on jyrkkä ja lohkareinen.
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Kohtirannan itäosan hiekkaranta-aluetta ja sen lähimetsää on käytetty
leiriytymiseen ja uimiseen. Rannalla on useita nuotiopohjia. Rannan itäosaa
käytetään venerantana. Kohtirannan länsiosassa, lähellä Säynätojan suuta, on
vanhan rantatörmän rinteen kasvillisuus kulunut ja rantaa käytetään
venepaikkana. Myös kallioiden välinen pieni ranta on venerantana.
Matalamman kallion kasvillisuus on kulunutta ja sillä on nuotiopaikka.
4. Sorlahti
Sorlahden osa-alue rajautuu idässä Rokansalon tiehen, pohjoisessa
kallioalueeseen ja etelässä Sorlahden puroon. Osa-alueen metsä on puolukkaja mustikkatyypin männikköä. Rannan lähellä puustossa on myös koivua ja
rantapuustossa tervaleppää. Rantametsässä, autojen paikoitusalueiden lähellä,
kasvaa paikoin runsaasti kangaskortetta.
Varsinainen hiekkaranta-alue noin 200 metriä pitkä. Alueelle on tehty
luonnonsuojelulain mukainen suojellun luontotyypin rajauspäätös (ks. alaluku
4.2, Sorlahden hiekkaranta). Lähellä kallioaluetta rantatörmä on jyrkähkö ja
ranta on kivikkopohjainen. Rantamatala on noin 50 metriä leveä. Pohjoisosan
rantamatalassa kasvaa harvahko järviruovikko (kuva 5) sekä hieman vesitatarta
ja viiltosaraa. Rannassa on jäiden ja aallokon kasaama ryönävalli, jossa kasvaa
mm. rantamataraa, viiltosaraa, leskenlehteä ja siniheinää.
Sorlahden puro on kaivettu ojaksi. Sen reunalla kasvaa mm. juolasaraa ja
ojasorsimoa. Ojan suulla tavataan mm. järviruokoa, ruokohelpeä ja
ratamosarpiota.
Osa-alueen eteläosan rantaa on käytetty uima- ja venerantana sekä
leiriytymispaikkana. Autolla pääsee rantaan saakka ja autoille on raivattu
paikoitusalue. Metsäkasvillisuus on paikoin kulunut.

Kuva 5. Sorlahden pohjoisrantaa, jossa kiinnitettynä kelluva sauna elokuussa 2013.
Valokuva © Markku Nironen.
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3.2 PESIMÄLINNUSTO
Vuoden 2006 yleispiirteisen pesimälinnustoselvityksen (ks. Nironen & Vauhkonen 2006) perusteella asemakaava-alueella esiintyy lähinnä tavanomaista
havumetsälinnustoa. Asemakaava-alueella ei todettu erityisesti suojeltavien,
uhanalaisten tai lintudirektiivin liitteen I lajien reviirejä. Alueella ei tehty havaintoja haukoista tai pöllöistä.
Asemakaava-alueen mäntyvaltaiset metsät ovat melko vähälajisia ja linnuston
tiheys jää alhaiseksi. Yleisiä lajeja olivat mm. peippo, pajulintu, kulo-, laulu- ja
punakylkirastas, punarinta, rautiainen, metsäkirvinen, vihervarpunen ja
hippiäinen. Sekametsää ja kuusikkoa kasvavilla alueilla tavattuja lajeja olivat
lisäksi mm. lehtokerttu, peukaloinen, punatulkku ja käpytikka. Tiaisia ja muita
kolopesijöitä havaittiin alueella hyvin vähän. Leppälintu ja harmaasieppo
esiintyivät varttuneissa ja valoisissa mäntyvaltaisissa metsissä.
Pistohiekan alueella oli vahva teerikanta. Teeren soidinpaikka todettiin
lentokentällä, missä oli parhaimmillaan 15 soivaa koirasta. Yksittäisiä soivia
koiraita havaittiin myös Pistohiekan edustan saarissa. Teeri on luokiteltu (Rassi
ym. 2010) Suomessa silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi.
Metsosta tehtiin asemakaava-alueella yksi havainto: vuonna 2005 nähtiin
koppelo poikueineen lähellä Kohtirantaa. Metso on luokiteltu (Rassi ym. 2010)
Suomessa silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi. Lajin soidinpaikkaa ei todettu
asemakaava-alueelta ja se sijainneekin alueen ulkopuolella.
Pistohiekan asemakaava-alueen edustan vesialueella havaittiin lintudirektiivin
liitteen I lajeista kuikkia ja kalatiiroja sekä laulujoutsenia. Kuikka ja kalatiira
eivät pesi kaava-alueen rannoilla, sillä niille sopivia pesäpaikkoja ei juurikaan
ole tai paikat ovat häiriöille alttiita. Laulujoutsenet puolestaan olivat
pesimättömiä, pääosin esiaikuisia lintuja. Rannan edustalla olevissa pienissä
harvahkoissa ruovikoissa pesi kaksi paria härkälintuja.

4 LUONNOLTAAN ARVOKKAAT ALUEET
Luontokohteiden arvottaminen
Arvokkaille luontokohteille on annettu seuraavan jaottelun mukainen
arvoluokka (vrt. Söderman 2003). Alimpien luokkien (3 ja 4) kriteerit ovat
ohjeellisia ja niiden soveltamisessa on huomioitu mm. kohteen pinta-ala,
monipuolisuus, luonnontila ja huomionarvoinen lajisto.
1. Kansainvälisesti arvokkaat alueet (K)
Alueet, jotka on arvioitu kansainvälisten arviointikriteerien perusteella tähän
luokkaan kuuluviksi, esim. Natura 2000 -alueet tai kansainvälisesti tärkeät
linnustoalueet eli ns. IBA-alueet.
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2. Valtakunnallisesti arvokkaat alueet (V)
Valtakunnallisissa
luonnonsuojeluohjelmissa
tai
inventoinneissa
valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet. Kohteet, joiden luonnontila,
luontotyypit ja lajisto täyttävät samat kriteerit kuin luontotyyppien ja lajien
inventointi- ja arviointiohjeissa tai luonnonsuojeluohjelmissa on annettu
valtakunnallisesti arvokkaille kohteille. Alueet, joilla on erityistä merkitystä
valtakunnallisesti uhanalaisten luontotyyppien tai lajien kannalta.
3. Maakunnallisesti arvokkaat alueet (M)
Valtakunnallisissa
luonnonsuojeluohjelmissa
tai
inventoinneissa
maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet. Kohteet, joiden luonnontila,
luontotyypit ja lajisto täyttävät samat kriteerit kuin luontotyyppien ja lajien
inventointi- ja arviointiohjeissa tai luonnonsuojeluohjelmissa on annettu
maakunnallisesti arvokkaille kohteille. Alueet, joilla on merkitystä
valtakunnallisesti uhanalaisten luontotyyppien tai lajien kannalta. Alueet, joilla
on (useita) silmälläpidettäviä tai alueellisesti uhanalaisia luontotyyppejä ja
lajeja.
4. Paikallisesti arvokkaat alueet (P)
Kohteella esiintyy paikallisesti harvinaisia tai edustavia luontotyyppejä tai
lajeja.
4.1 NATURA 2000 -ALUEET
Pistohiekan asemakaava-alueen etelä–lounaispuolella on Lietveden Natura
2000 -alue lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä kaava-alueesta.
Luonterin Natura 2000 -alue sijaitsee kaava-alueesta luoteeseen ja on lähimmillään noin 1,5 kilometrin päässä asemakaava-alueen rajasta.
4.1.1 Lietveden Natura 2000 -alue (arvoluokka K)
Lietveden Natura 2000 -alueen (FI0500024) pinta-ala on noin 19271 hehtaaria
ja se ulottuu Puumalan kunnan lisäksi Taipalsaaren ja Savitaipaleen kuntien
alueelle. Lietveden Natura-alueen muodostavat laajat ja avoimet selkävedet
sekä monipuolinen saaristo. Lietvesi on luontodirektiivin perusteella suojeltu
SAC-alue. Kohteen Natura-tietolomakkeella on mainittu kolme luontodirektiivin liitteen I luontotyyppiä ja kaksi luontodirektiivin liitteen II
eläinlajia: saukko ja saimaannorppa. Lisäksi Natura-tietolomakkeella luetellaan
viisi lintudirektiivin liitteen I lajia ja kahdeksan muuta eliölajia.
Saimaannorppa on Euroopan yhteisön alueella ensisijaisen tärkeä eliölaji, joka
on erittäin uhanalainen ja yhteisöllä katsotaan oleva erityinen vastuu sen
suojelemisesta lajin luontaisella levinneisyysalueella. Tämän lisäksi saimaannorppa on mainittu myös luontodirektiivin liitteessä IV(a). Luontodirektiivin
liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymisja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 49 §).
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Lietveden norppien talvikannan on arvioitu olevan 8–10 yksilöä, mikä on noin
3 % saimaannorppakannasta. Lietveden pohjoisosasta on löydetty vuosien
1987–2005 välillä 20 norpan pesäpaikkaa, joista osaa on käytetty useina
vuosina.
4.1.2 Luonterin Natura 2000 –alue (arvoluokka K)
Luonterin Natura 2000 -alueen (FI0500021) pinta-ala on noin 8441 hehtaaria ja
se ulottuu Puumalan lisäksi Juvan ja Mikkelin kuntien alueelle. Luonteri on
luontodirektiivin perusteella suojeltu SAC-alue. Kohteen Natura-tietolomakkeella on mainittu 11 luontodirektiivin liitteen I luontotyyppiä ja viisi
luontodirektiivin liitteen II eläinlajia. Näiden lajien lisäksi Natura-tietolomakkeella luetellaan 17 lintudirektiivin liitteen I lajia ja 54 muuta eliölajia.
Myös Luonterin Natura 2000 -alue on saimaannorpan elinaluetta. Luonterin
saimaannorppien talvikannan on arvioitu olevan 5–9 yksilöä, mikä on noin 2 %
saimaannorppakannasta.
4.2 LUONNONSUOJELULAIN SUOJELLUT LUONTOTYYPIT
Luonnontilaiset ja luonnontilaisiin verrattavat hiekkarannat on yksi
luonnonsuojelulain 29 § ja 30 §:n mukaan suojelluista luontotyypeistä. Järvien
rannoilla suojelluksi luontotyypiksi määritetään sellaiset luonnontilaiset
hiekkarannat, jotka ovat vähintään 5 metriä leveitä ja 50 metriä pitkiä.
1. Kohtirannan hiekkaranta (arvoluokka M)
Kohtirannan hiekkarannalle on tehty luonnonsuojelulain mukainen suojellun
luontotyypin rajauspäätös 26.3.2008 (ESA-2008-L-57-253). Kohtirannan
hiekkaranta on luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen luonnontilainen
hiekkaranta. Hiekkarannan pituus on noin 270 metriä ja rajauksen pinta-ala
noin 1,24 hehtaaria (kuva 1).
Hiekkarannan leveys on vedenpinnan vaihtelun mukaan 3–10 metriä. Jäät ovat
kasanneet rannalle hiekkapalteita. Hiekkarannalla ja kangasmetsän rajalla
kasvaa mm. hietakastikkaa, isorölliä, ruokohelpeä, pelto- ja hopeahanhikkia,
konnanvihvilää, nurmipiippoa, rantakukkaa, rantavihvilää, rentohaarikkoa ja
leskenlehteä.
Kasvillisuus on paikoin kulunutta ja rannalla on useita nuotiopaikkoja.
Hiekkaranta-alueen itäosaa käytetään venerantana. Hiekkarannalta on löydetty
myyriäisiä (Bledius talpa), myyräkiitäjäisiä (Dyschirius thoracicus) ja
nupiaisia (Stenus sp.), joten rantaa voidaan pitää hyönteislajistoltaan
edustavana (Etelä-Savon ympäristökeskus 2005 ja Suomen ympäristökeskus
2005).
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Kuva 6. Kohtirannan hiekkarantaa elokuussa 2013. Edustan matalikon järviruovikkoa
on niitetty. Valokuva © Markku Nironen.

2. Sorlahden hiekkaranta (arvoluokka M)
Sorlahden hiekkarannalle on tehty luonnonsuojelulain mukainen suojellun
luontotyypin rajauspäätös 26.3.2008 (ESA-2008-L-56-253). Sorlahden
hiekkaranta on luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen luonnontilainen
hiekkaranta. Hiekkarannan pituus on noin 110 metriä ja rajauksen pinta-ala
noin 1,17 hehtaaria (kuva 1).
Ranta on pääosin luonnontilainen (kuva 7). Kasvillisuus on kulunut lähinnä
ranta-alueen eteläosassa, jota käytetään venerantana. Rantapuustona on mäntyä, koivua ja tervaleppää. Pensaina ja nuorina puina kasvaa hiekkarannan
yläosassa ja metsän reunassa tervaleppää, mäntyä, koivua, kiiltopajua ja
korpipaatsamaa. Hiekkarannalla kasvaa samaa lajistoa kuin Kohtirannan
hiekkarannalla, mm. hietakastikkaa, isorölliä, ruokohelpeä, pelto- ja
hopeahanhikkia,
ahosuolaheinää,
konnanvihvilää,
ahomansikkaa,
maitohorsmaa, peltokortetta, nurmipiippoa, rantakukkaa, rantavihvilää,
rentohaarikkoa ja leskenlehteä. Rantamatalaa on noin 50 metriä ja sen
pohjoisosassa kasvaa järviruovikkoa. Muu vesikasvillisuus on niukkaa (mm.
nuottaruohoa ja ruskoärviää).
Hiekkarannalta on löydetty myyriäisiä (Bledius talpa), myyräkiitäjäisiä
(Dyschirius thoracicus) ja nupiaisia (Stenus sp.), joten rantaa voidaan pitää
lajistoltaan edustavana (Etelä-Savon ympäristökeskus 2005 ja Suomen
ympäristökeskus 2005).
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Kuva 7. Sorlahden rantaa elokuussa 2013. Valokuva © Markku Nironen.

4.3 LUONTODIREKTIIVIN LIITTEEN IV(A) ELÄINLAJIT
Luontodirektiivin liitteessä IV(a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien
yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen
on kielletty (luonnonsuojelulaki 49 §).
Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista on kaava-alueelta
lähiympäristöstä tehty havaintoja saimaannorpasta ja lepakoista.

tai

sen

Saimaannorppa
Pistohiekan asemakaava-alueen ranta ei ole erityisen sovelias saimaannorpan
lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. Kaava-alueen eteläpuolisella Pistohiekanselän alueella on tehty havaintoja saimaannorpasta ja löydetty lajin pesä useana
vuonna. Saimaannorpan esiintymistä Pistohiekan asemakaava-alueen läheisyydessä on tarkasteltu Vauhkosen (2006) raportissa.
Lepakot
Puumalantien eteläpuolella olevan Laitisen mökin ympäristössä on tehty
havaintoja lepakoista. Mökin aitassa on talvehtinut lepakko. Mökki ja pihapiiri
eivät kuulu asemakaava-alueeseen. Pistohiekan alueella ei ole tehty varsinaista
lepakkoselvitystä.
Liito-orava
Pistohiekan asemakaava-alueelta ei ole aiempia tietoja liito-oravan esiintymisestä. Keväällä 2005 tehtiin alueen liito-oravaselvitys, mutta silloin ei löydetty
merkkejä lajin esiintymisestä. Kaava-alueen metsät ovat pääosin männiköitä,
eikä liito-oravalle hyvin soveltuvaa metsää ole.
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4.4 MUUT ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET
Kangasvuokon kasvupaikat (arvoluokka M)
Kangasvuokko on luokiteltu Suomessa uhanalaiseksi, vaarantuneeksi lajiksi
(Rassi ym. 2010). Kangasvuokko on myös luonnonsuojelulailla rauhoitettu laji.
Kangasvuokko kasvaa maamme eteläosissa kuivissa ja kuivahkoissa
kangasmetsissä. Tyypillisiä kasvupaikkoja ovat mm. harjut ja reunamuodostumat, kalliometsät sekä teiden varret. Kangasvuokko suosii valoisia
kasvupaikkoja, joilla kilpaileva kasvillisuus ei ole liian korkeaa. Paksu
sammal- tai karikepeite voi estää lajin siementen itämisen.
Pistohiekan laajemmalta selvitysalueelta löydettiin vuosina 2005 ja 2006 (Nironen & Vauhkonen 2006) kangasvuokkoa useilta kymmeniltä paikoilta (kuva
8).
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Kuva 8. Kangasvuokon kasvupaikat vuosina 2005 ja 2006. Suppeat esiintymät on
merkitty tähdellä ja laajemmat esiintymät rasteroidulla alueella.
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Asemakaava-alueen kangasvuokot
Kohtirannan osa-alueelta (osa-alue 3) on aiemmin löydetty kangasvuokkoja
viidestä kohdasta (Nironen & Vauhkonen 2006). Kolmelta paikalta löytyi kangasvuokon ruusukkeita myös elokuussa 2013 (kuva 9).
1. Ajouran länsipuolelta pienen aukion reunalla kasvoi neljä kukkivaa ja viisi
kukkimatonta kangasvuokkoa vuonna 2006. Elokuussa 2013 löytyi yksi lehtiruusuke. Osa kangasvuokoista on saattanut hävitä.
2. Väylämerkin itäpuolelta löytyi puolukkatyypin kankaalta yksi kukkiva kangasvuokko vuonna 2006. Alueella voi edelleen olla kangasvuokkoja vaikka niitä ei löydetty kohteelta elokuussa 2013.
3. Merimerkin länsipuolelta löytyi viisi kukkivaa kangasvuokkoa vuonna 2006.
Elokuussa 2013 samalta paikalta (kuva 3) löytyi kuusi kangasvuokon lehtiruusuketta.
4. Puolukkatyypin männiköstä löytyi yksi kukkiva kangasvuokko vuonna 2006.
Alueella voi edelleen olla kangasvuokkoja vaikka niitä ei löydetty kohteelta
elokuussa 2013.
5. Polun läheltä löytyi kaksi kukkivaa kangasvuokkoa vuonna 2006. Elokuussa
2013 löytyi yksi lehtiruusuke.

Kuva 9. Kangasvuokon kasvupaikat asemakaava-alueella. Vuoden 2006 havaintopaikat on merkitty ruskealla tähdellä ja vuoden 2013 havaintopaikat punaisella pisteellä.

17

Puumalan Pistohiekan matkailualueen asemakaava. Luonnonolot ja arvokkaat luontokohteet.

5 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS
Etelä-Savon ympäristökeskus 2005: Luonterin ja Lietveden Natura 2000 alueiden rajaukset ja tietolomakkeet. Suojeltavien luontotyyppien sekä
uhanalaisten ja suojeltavien lajien esiintymätiedot.
Etelä-Savon ELY-keskus 2013: Luontotyyppien rajauspäätökset sekä uhanalaisten ja suojeltavien lajien esiintymätiedot.
Kukkonen, R. 1986: Lietveden rantojen luonnon ja maiseman inventointi. –
Puumalan luonto ry.
Maa ja Vesi Oy 1991: Lietvesi–Suur-Saimaa, perusselvitykset. – Puumalan
kunta.
Metsähallitus 2005: Pistohiekan alueen metsäsuunnitelman tiedot sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit.
Nironen, M. & Vauhkonen, M. 2006: Puumalan Pistohiekan suunnittelualueen
luontoselvitykset 2005–2006. – Ympäristösuunnittelu Enviro Oy ja Puumalan kunta.
Puumalan kunta 2004: Puumalan Pistohiekan alueen maankäytön yleissuunnitelma, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä suunnitelmasta annetut
lausunnot.
Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen
lajien uhanalaisuus. Punainen kirja 2010. – Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s.
Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. – Suomen ympäristö 742:1–113.
Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi – kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. – Ympäristöopas
109:1–196.
Suomen ympäristökeskus 2005: Uhanalaiset lajit -tietokanta.
Vauhkonen, M. 2006: Linnusto- ja norppaselvitykset Luonterin Puuterselän ja
Lietveden pohjoisosan alueella. – Ympäristösuunnittelu Enviro Oy ja
Puumalan kunta.

18

