
LÖYDÄ SAIMAAN 
KÄTKETYT AARTEET!

DISCOVER THE HIDDEN 
TREASURES OF LAKE SAIMAA!

Saimaa Geopark kertoo Saimaan vesistölabyrintin 
tarinan sen alkujuurilta miljoonien vuosien takaa 
aina tähän hetkeen asti. Saimaa Geoparkin kohteet 
tuovat tämän ainutlaatuisen tarinan näkyväksi 
nykypäivän retkeilijöille.

Saimaa Geopark tells the story of Lake Saimaa’s 
extensive labyrinthine watercourse from its 
beginnings millions of years ago to the present 
day. Saimaa Geopark’s sites make this unique story 
visible to today’s hikers.

Muinaismeren muistoja rantakallioissa
Saimaan ikivanha kallioperusta sai alkunsa muinaismeren pohjalla noin 1900 miljoonaa vuotta sitten. 
Kallioperä muovautui aikojen kuluessa; muinaismeri väistyi, nykyisen Saimaan kohdalle kohosi korkea 
vuoristo, kivimassat kiteytyivät sen uumenissa gneisseiksi ja graniiteiksi, ja vähitellen vuosimiljoonien 
aikana vuoristo kului pois. Graniittiperheen nuorimmaisena kiteytyi rapakivi, joka tunnetaan suomalaisella 
nimellään maailmanlaajuisesti. Nykyisin vuoriston pohja rikkonaisuusvyöhykkeineen näkyy Saimaan 
selkiä rajaavina ja rikkovina kalliosaarina ja -jyrkänteinä.

Remnants of an ancient sea left on the shore cliffs
The primeval rock foundations of the Saimaa region were born at the bottom of an ancient sea 
approximately 1,900 million years ago. The bedrock was formed over time; the ancient sea withdrew 
and a high mountain range rose in the Saimaa area. Deep in the foundations of the mountains, magma 
crystallised to form gneisses and granites, and gradually the mountains eroded away. The youngest 
of the granite family is rapakivi, which is known globally by its Finnish name. Nowadays the roots of 
the mountains with their fragmented zones are visible in rocky islands and cliffs, which border and 
dot the Saimaa lakeland scenery.

Kiillegneissiä / Mica gneiss (1.90-1.88)

Vulkaanisia kivilajeja / Volcanic rocks (1.90-1.88)

Karbonaattikiviä / Carbonate rocks (1.90-1.88)

Granodioriittia, kvartsidioriittia ja gabroa / 
Granodiorite, quartzdiorite, gabbro (1.89-1.87)

Graniittia / Granite (1.84-1.81)

Rapakivigraniittia / Rapakivi granite (1.65-1.62)

Kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeitä / 
Fragmented zones in the bedrock
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Kallioperän ruhjeet erottuvat hyvin Juvan 
Sarkaslammen (geokohde 36) ja ympäröivän 
maaston kalliotopografiasta lampien muodossa 
ja kallioylänköjen (kartassa punaisella) 
välisinä soistuneina painanteina (kartassa 
harmaalla). Valkoinen nuoli osoittaa kuvassa 
olevan esihistoriallisen kvartsilouhoksen 
paikan Ristilammen rannalla. Kvartsilouhos 
on hiidenkirnumaisen muodon omaavan 
kallioseinän alaosan karkearakeisessa 
graniittipegmatiittijuonessa.

Bedrock fractures are easily distinguished in the 
bedrock topography of the Sarkaslampi area of Juva 
(geosite 36) and the surrounding terrain in the form 
of ponds and swampy depressions (marked in grey) 
between rocky uplands (marked in red). The white 
arrow indicates the pictured prehistoric quartz 
excavation on the shore of Ristilampi. The quartz 
excavation is a pothole-shaped lower section of the 
bedrock in a coarse granite pegmatite dike.

Saimaa Geoparkin kivilajit / 
Rock types in the Saimaa Geopark 
(ikä mrd. vuotta / Ga)

Rikkonaisuusvyöhykkeiden tulkinta / Interpretation of fragmented zones 
Jouni Lerssi, GTK

Tulkinta perustuu pääosin prosessoituun Maanmittauslaitoksen 
(MML) laserkeilausaineistoon. /

Interpretation is based primarily on processed laser scanning material 
from the National Land Survey of Finland (Maanmittauslaitos).

Pohjakartta: © Maanmittauslaitos / Basemap: © National Land Survey of Finland



Luonterin järvialue on yksi Saimaa Geoparkin luonto- ja kulttuurikohteista. Geokohteista sen maisemiin 
sijoittuvat 38 Kaarnavuori, 44 Neitvuori, 32 Enkelinpesä, 33 Karihiekka, 35 Raintsaari ja 47 Haukkovuori.

Karihiekka on Luonterin vesistön itäosassa sijaitseva hiekkaranta, joka muodostaa 300 m pitkän 
kaaren ja jonka pohjoispää kääntyy kapeana särkkänä kohti ulappaa. Hiekkaranta vaihtuu sisämaan 
suunnassa mäntyvaltaiseksi kangasmaastoksi, joka rajoittuu myös rantaa rajaaviin, ruhjevyöhykkeiden 
säätelemiin jyrkkiin kallioseinämiin. Kalliot edustavat alueen pääkivilajia eli seoksista granaatti-
kordieriitti-kiillegneissiä, jota halkovat leveät ja karkearakeiset graniittijuonet. Karihiekan lähistölle 
pääsee autolla, ja sen yhteydestä löytyy myös hyvin varustettu retkisatama.

The Luonteri lakeland area is one of Saimaa Geopark’s natural and cultural sites. Geosites located in the 
area are 38 Kaarnavuori, 44 Neitvuori, 32 Enkelinpesä, 33 Karihiekka, 35 Raintsaari and 47 Haukkovuori.

Karihiekka is a sandy beach to the east of the lake Luonteri. It curves for 300m and its northern end 
forms a narrow bar towards the open water. Inland the sandy beach changes to a pine heath, which 
is bordered by steep rock walls shaped by bedrock’s fractured zones. The walls also border the beach 
itself. The rocks represent the main types of rock in the area, mixed garnet-cordierite-mica gneiss 
intersected by wide and coarse grained granite veins. The area near Karihiekka is accessible by car, 
and the beach is home to a well-equipped excursion harbour.

Juva on viihtyisä, vireä ja verkostoitunut maaseutukeskus Itä-Suomen valtaväylän Viitostien 
varressa. Juva elää elintarvikkeista, puusta, luonnosta, matkailusta ja palveluista. Juvalla historia, 
nykyaika ja tulevaisuus kohtaavat: Juvan kunta ja seurakunta viettivät suurta juhlaa vuonna 2017, 
jolloin Juvan seurakunnan perustamisesta tuli 575 vuotta.

Juva on ollut asutettu jo ennen seurakunnan perustamista. Partalan kuninkaankartanon pelloilta 
löytyi kesällä 2016 arkeologinen korulöytö, joka nimettiin Juvan ristiksi. Tämä uniikki löytö on 
ajoitettu 1100- 1300-luvulle.  

Matkailussa luontokohteillamme on suuri rooli. Luontoomme voi tutustua vaikkapa vesiluontopolku 
Oravareittiä meloen tai Gottlundin kierrokseen tutustuen.  Juvan laulussa lauletaan Jukajärvestä, 
joka sijaitsee aivan keskusta-alueen tuntumassa. 

Juvalla järjestetään runsaasti erilaisia kulttuuritapahtumia kuten konsertteja, teatterinäytöksiä ja 
taidenäyttelyitä. Tapahtumien lisäksi Juvalla voi nauttia hiljaisuudesta ja puhtaasta järviluonnosta.

Juva is a pleasant, green and well-networked rural centre along Finnish national road 5, the arterial 
thoroughfare running through Eastern Finland. Juva’s livelihood comes from foodstuffs, wood, 
nature, tourism and services. Past, present and future all come together in Juva: 2017 was a year 
of great celebration in Juva as the municipality and parish celebrated 575 years since its founding.

Juva was however settled even before the parish was founded. An archaeological jewellery find 
now named the Juva cross was discovered in the fields of Partalan kuninkaankartano in summer 
2016. This unique find was dated to somewhere between the 12th and 14th century.  

Our natural sites play an important role in tourism. You can explore our nature by rowing along the 
Oravareitti water nature path or by taking the Gottlund tour.  Juva’s song tells of Lake Jukajärvi, 
which is very close to the centre of Juva. 

A large number of cultural events such as concerts, theatre performances and art exhibitions are 
organised in Juva. In addition to the events, visitors to Juva can also enjoy peace and quiet amid 
the lakeland nature.
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Juvan museo / Juva museum

Pattoin perintötalo / Heritage house of Pattoi

Kaskii maisema-alue / Kaskii landscape area

Enkelinpesän hajonnut siirtolohkare / Enkelinpesä broken erratic

Karihiekan hiekkaranta ja rantakalliot / Karihiekka beach and outcrops

Juvan taajaman drumliinit / Drumlins in Juva urban area

Raintsaari, harjusaari ja kalliopaljastumia / Raintsaari esker island and outcrops

Sarkaslammen kalliomaasto / Sarkaslampi bedrock topography
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