
Kuivaketveleen linnavuoren kallioiden 
kivilaji on rapakivi, tarkemmin sanottuna 
rapakivigraniittiporfyyri, mikä tarkoittaa 
sitä, että rapakiven vaaleanpunainen 
kalimaasälpämineraali esiintyy kivessä 
pyöreähköinä hajarakeina.

Rapakivigraniitit muodostavat Saimaa 
Geopark alueen kallioperän nuorimman 
yksikön. Ne kiteytyivät noin 1 650–1620 
miljoonaa vuotta sitten.

Maailman geologiseen kirjallisuuteen 
rapakiven vei suomalainen geologi J. 
J. Sederholm vuonna 1891. Siitä lähtien 
”rapakivi” on vakiintunut sellaisenaan 
kivilajin nimeksi maailmanlaajuisesti kaikilla 
kielillä.

The rocks of the Kuivaketvele hill fort are 
made of rapakivi, or more specifically, 
porphyritic rapakivi granite. This means that 
the pink K-feldspar mineral in the rapakivi is 
visible as rather round, dispersed granules.

The youngest part of the bedrock in the 
Saimaa Geopark area is formed from rapakivi 
granites. These crystallized approximately 
1,650–1,620 million years ago.

Rapakivi was introduced to the world’s 
geological literature in 1891 by Finnish 
geologist J.J. Sederholm. Since then, the 
rock has been known as “rapakivi” in all 
languages.

Linnavuoret sijaitsevat usein seuduilla, missä 
rautakautisesta asutuksesta kertovat myös kalmistot. 
Taipalsaarelta tunnetaan viikinkiaikaiset Vammonniemen 
ja Mammonniemen kalmistot, joissa vainajan tuhka 
ja hauta-antimet on kätketty kallionkoloihin tai 
kiviröykkiöön. Kuivaketveleen linnavuoren lisäksi 
Taipalsaarelta tunnetaan kaksi muutakin linnavuorta, 
Kannuksen ja Turasalon linnavuoret.

Hill forts are often located in areas where graveyards 
indicate iron-age settlements. Taipalsaari is known 
for its Viking-age graveyards of Vammonniemi and 
Mammonniemi, where the ashes and grave goods of 
the deceased are hidden between rocks or in cairns. 
In addition to the Kuivaketvele hill fort, Taipalsaari is 
known for two other hill forts: the Kannus hill fort and 
the Turasalo hill fort.

Vuonna 2002 Kuivaketveleen linnavuorella 
tehtiin koekaivaus ja aluetta tutkittiin myös 
metallinilmaisimen avulla, jotta saataisiin 
tarkemmin selville linnavuoren ajoitus sekä 
sen käyttötarkoitus.

Koekaivauksessa linnavuoren kivivallin alta 
löydettiin hiiltä ja mahdollinen puurakenteen 
palanut jäännös. Valli on nykyisin alle 
puolen metrin korkuinen, osin sortunut ja 
kasvillisuuden peitossa. Se jatkuu matalana 
maavallina kalliojyrkänteen reunalle asti.

Linnavuoren laelle kaivettiin 10 koekuoppaa, 
jotka kaikki olivat löydöttömiä, vaikka 
parista koekuopasta havaittiin paksu 
kulttuurimaakerros. Linnavuoren laki on 
todennäköisesti ollut pitkäaikaisessa 
käytössä, mutta vain rajatuilla alueilla, 
koska kulttuurikerrosta ei havaittu muualta 
linnavuoren laelta. 

Lähde: Museoviraston kyppi.fi -palvelu.

In 2002, a test excavation was carried out 
at the Kuivaketvele hill fort and the area 
was examined using a metal detector to 
determine when the hill fort was built and 
for what purpose.

The test excavation found coal underneath 
the hill fort’s stone bulwark and the remains 
of a burnt, possibly wooden, structure. 
Nowadays, the bulwark measures less than 
half a metre tall, has partially collapsed and 
is covered in vegetation. It continues as a 
low-lying wall until the edge of the slope.

10 test excavations were dug at the top of 
the hill fort, none of which contained any 
finds, even though a thick layer of cultural 
soil was found in two holes. The top of the 
hill fort was probably in long-term use, but 
only in limited areas, as cultural layers were 
not found elsewhere on the top of the hill. 

Source: The Finnish Heritage Agency’s kyppi.
fi service.

Kuivaketveleen linnavuoren laelle rakennetulta katselulavalta avautuu näkymiä Saimaalle. / Views over Saimaa open out from the observation deck at the top of Kuivaketvele hill fort.

Rautakautinen Kuivaketveleen linnavuori on noin 600 m pitkä, 
80-100 m leveä ja parhaimmillaan 20 m korkea ”kalliodrumliini” 
eli se on suuntautunut mannerjäätikön liikesuunnan mukaisesti 
luoteesta kaakkoon. Linnavuoren pohjoisosaa kiertää kolmelta 
sivulta keskimäärin 10 m korkea, paikoin pystyjyrkkä ja paikoin 
porrasmainen jyrkänne. Loivan eteläsivun yläosassa on noin 40 m 
pitkä kivivalli, joka yhdessä jyrkänteiden kanssa rajaa noin hehtaarin 
laajuisen suojatun alueen.

The Kuivaketvele hill fort dating back to the Iron Age is an approx. 
600m long, 80-100m wide and up to 20m high “rock drumlin” 
meaning that it is oriented in the direction in which the ice sheet 
travelled. The northern part of the hill fort is surrounded on three 
sides by a scarp that is, on average, 10m high, vertically sheer in 
some places and stepped in others. There is a stone bulwark around 
40m long on the upper part of the gently sloping south side and, 
together with the scarps, it forms a border around a protected area 
approximately one hectare in size.

KUIVAKETVELEEN LINNAVUORI
KUIVAKETVELE HILL FORT
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RETKEILIJÄN ETIKETTI
Luonnossa liikkujan yleiset ohjeet

1. Suojele luontoympäristöä omalta osaltasi.
2. Anna eläinten ja kasvien olla rauhassa omassa ympäristössään.
3. Anna muidenkin nauttia luonnon rauhasta, vältä äänekästä toimintaa.
4. Siivoa aina jälkesi ja tuo kaikki roskat ja muut tavarasi pois maastosta. 

Tulenteko
Nuotiotulen sytyttäminen on sallittu vain retkikohteiden rakennetuilla 
tulipaikoilla. Polttopuukatoksen puut on tarkoitettu retkeilijöiden käyttöön. 
Kun sytytät tulen, huolehdi myös sen sammuttamisesta.

VISITOR ETIQUETTE 
General instructions for exploring nature

1. Do your part to protect nature.
2. Do not disturb wild animals or plants.
3. Let other people enjoy the peace and quiet of nature too. 
4. Always clear away your own rubbish and do not leave other items behind. 

Lighting a Campfire
Campfires are only permitted at the designated campfire sites. The firewood 
in the firewood shelters is intended for used by visitors. If you light a campfire, 
also make sure you put it out.

”Geoparkin kävijä, kunnioita 
luontoa, älä aiheuta häiriötä meille 

asukkaille tai likaa kotiamme!” 

”Visitors to Saimaa Geopark: please 
respect nature and do not litter!”

Lisää tietoa / more information:
www.saimaageopark.fi

Linnavuoret eli muinaislinnat ovat korkeilla ja 
jyrkillä kallioilla sijaitsevia rautakautisia suoja- 
ja puolustuspaikkoja. Loivemmilla kohdilla on 
ollut hirsivarustuksia, joiden perustuksina 
olleita kivivalleja on yhä jäljellä. Muinaislinnat 
eivät olleet vakituisesti asuttuja, vaan niihin 
vetäydyttiin vasta vihollisen uhatessa. Niiden 
rakentaminen ja ylläpito on edellyttänyt laaja-
alaista järjestäytymistä ja yhteistoimintaa. 
Suomessa on noin sata muinaislinnaa. Saimaan 
alueelta niitä tunnetaan 12.

Kuivaketveleen linnavuori on muinais-muistolain 
(295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. 
Ilman tämän lain nojalla annettua lupaa, on 
muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, 
muuttaminen, vahingoittaminen tai muu siihen 
kajoaminen kielletty.

The ancient fortifications date back to the 
Iron Age and are protective and defence 
structures on tall and steep rocks. In areas 
with a gentler slope there were log structures, 
whose stone bulwark foundations are still 
visible today. The ancient fortifications were not 
permanently inhabited, and people withdrew 
to them only when threatened by an enemy. 
Their construction and maintenance required 
extensive organisation and joint efforts. 
Finland contains around one hundred ancient 
fortifications. Around 12 of these are in the 
Saimaa area.

The Kuivaketvele ancient fortification is a fixed 
antiquity that is protected by the Antiquities Act 
(Muinaismuistolaki 295/63). This law prohibits 
the unauthorised digging, covering, changing, 
damaging of or other interference with the 
antiquity.

Kuvassa Kuivaketveleen linnavuoren kivivalli.
 
The picture shows a stone bulwark at the Kuivaketvele hill fort.

Kuivaketveleen linnavuoren parkkipaikan takaa johtaa 
jyrkät rappuset linnavuoren laelle lähelle näköalapaikan 
katselulavaa. Noudatathan varovaisuutta portaita 
kiivetessä. Ne voivat olla sadesäällä liukkaat. 
Katselulavalta lähtee polkuja kohti linnavuoren loivaa 
eteläosaa, mistä löytyy hirsivarustusten perustuksena 
olleen kivivallin jäännökset.

Behind the car park at Kuivaketvele hill fort are some 
steep steps leading to the observation deck at the 
top of the hill fort. Please be careful when climbing 
the stairs. They can be slippery in wet weather. There 
are paths from the observation deck towards the 
gently sloping southern side of the hill fort, where the 
remnants of the stone bulwark can be found, used as 
foundations for log structures.

Merkkien selitys / Legend

Opastaulu / Information sign

Pysäköinti / Parking

Muinaisjäännös / Antiquity

Näköalapaikka / Lookout point

Taukopaikka / Resting place

Olet tässä/ 
You are here
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Kalliopaljastuma tai ohut maapeite / 
Bedrock at or near the surface
Moreenia / Till

Hiekkaa ja soraa / Sand and gravel

Silttiä ja savea / Silt and clay

Turvetta / Peat

Vettä / Water

Mannerjäätikön muokkaama maisema
Geopark alueen rikkonaista ja topografialtaan vaihtelevaa kallioperää peittää vaihtelevan paksuna 
kerroksena irtaimista maalajeista koostuva maaperä. Alueen maaperä on syntynyt viimeksi kuluneen 
20 000 vuoden aikana mannerjäätikön kuluttavien ja kerrostavien prosessien sekä jäätikön sulamista 
seuranneiden rannansiirtymisen, jokieroosion ja soistumisen tuloksena.

Landscape shaped by the continental ice sheet
The Geopark area’s fractured bedrock and its varied topography is covered by a layer of soil. The 
soil is of varying thickness and consists of different kinds of quaternary deposits. The area’s soil 
was formed over the last 20,000 years as a result of ice sheet erosion and deposition processes, 
and shoreline displacement, river erosion and paludification following the melting of the ice sheet.

LÖYDÄ SAIMAAN 
KÄTKETYT AARTEET!

DISCOVER THE HIDDEN 
TREASURES OF LAKE SAIMAA!

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

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

Saimaa Geoparkin maaperä / Quaternary 
deposits in the Saimaa Geopark

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).

Yleistetty kallioperäkartta Saimaa Geopark alueesta

A simplified bedrock map of the Saimaa Geopark area

Yleistetty maaperäkartta Saimaa Geopark alueesta

A simplified map of quaternary deposits in the Saimaa Geopark area



• Röytyn kotiseututalo / Röytty home museum • Taipalsaaren puukirkko / Taipalsaari wooden 
church

• Kallioinen Ilkonsaari / Bedrock 
outcrops at Ilkonsaari

• Kuivaketveleen linnavuori / 
Kuivaketvele hill fort

• Kyläniemen reunamuodostuma / 
Kyläniemi ice-marginal formation

• Taipalsaaren kuntakeskusta 
reunamuodostumalla / Taipalsaari 
municipality centre on the ice-
marginal formation

• Rastinniemen rantamuodostumat / 
Rastinniemi shore formations

• Ruuhonsaarien harjusaaret / 
Ruuhonsaaret esker islands

• Suuren Sarviniemen reunamoreeniselänne / 
Suuri Sarviniemi end-moraine ridge

• Päihäniemen rantamuodostumat / 
Päihäniemi shore formations

Vuoksi muuttaa Saimaan kehityksen suunnan
Saimaa Geopark alueen vapautuminen mannerjäätikön alta kesti noin tuhat vuotta. 
Alue oli osana Itämeren muinaisia järvi- ja merivaiheita ennen kuroutumistaan 
itsenäisiksi järvialtaiksi. Noin 11 000 vuotta sitten vedenpinta oli eteläisellä 
Saimaalla paljon alempana kuin nykyisin, mutta epätasainen maankohoaminen 
ja siitä aiheutunut maankuoren kallistuminen kaakkoon sekä ensimmäisen 
lasku-uoman pohjoinen sijainti vaikuttivat siihen, että rannoille alkoi tulvia vettä. 
Saimaa oli laajimmillaan Suursaimaa-vaiheessa. Vuoksen puhkeaminen 5 700 
vuotta sitten muutti Saimaan kehityksen suunnan. Vedenpinta laski muutamia 
metrejä ja Vuoksi alkoi säädellä Saimaan ja koko Itä-Suomen järvimaiseman 
kehitystä. Nykypäivän retkeilijälle Saimaan monivaiheinen historia erottuu 
maastosta eri korkeustasoilla olevina muinaisrantoina.

The River Vuoksi changes the direction of 
Saimaa’s  development
The Saimaa Geopark region was freed from underneath the continental ice sheet 
over a period of approximately one thousand years. The area was part of the 
Baltic Sea’s ancient sea and lake phases, before isolation and its development 
into an independent lake system. Around 11,000 years ago the water level in 
southern Saimaa was much lower than it is today, but due to uneven land 
uplift and tilting, the water level began to rise and shores were flooded. This 
Saimaa stage is called the Greater Saimaa era. The birth 
of the River Vuoksi 5,700 years ago changed the direction 
of Saimaa’s development. The water level dropped a few 
meters and Vuoksi started to regulate the development of 
Lake Saimaa and the entire Eastern Finland lake landscape. 
Hikers of today can distinguish Saimaa’s multi-stage history 
in the terrain in the shapes of the raised beaches at different 
altitudes.

Laajimmillaan 
Suursaimaa 

-vaiheessa Saimaa 
ulottui Ensimmäiseltä 

Salpausselältä aina 
Pohjois-Savoon asti.

At its greatest stage 
during the Greater 

Saimaa era, Saimaa 
extended from the 

First Salpausselkä to 
Northern Savo.

Suursaimaan ylin ranta ja 
lasku-uomat (punaiset nuolet)

Suursaimaa’s highest shoreline and 
outlet channels (red arrows)

Muinais-Päijänne

Ancient Päijänne

Vuoksi 
5 700

Kärenlampi 
6 300-5 700 

v. sitten / yrs. ago

Matkuslampi 
6 900-5 700 

v. sitten / yrs. ago

Selkäyslampi 
9 500-6 300 

v. sitten / yrs. ago

GEOKOHTEET / GEOSITES:

LUONTO JA KULTTUURIKOHTEET / NATURAL AND CULTURAL SITES:

Saimaa Geopark kohteet Taipalsaaressa / Saimaa Geopark sites in Taipalsaari

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.

Kohdeaineisto / Site materials: © Saimaa Geopark
Kartan valmistus / Map production: Mapline Oy, 3/2018

Pohjakartat © Maanmittauslaitos / Basemaps © National Land Survey of Finland
0 2010 Km

Lossi/ 
Ferry

Satama/ 
Harbour

Saimaa Geopark 
-raja / Saimaa 
Geopark border

Merkkien selitys/ 
Legend

Olet tässä/ 
You are here

39 40

24

27

25

28

3026

29

31

Kuivaketveleen linnavuori on lähellä Lappeenrannan 
Geopark-kohteita. Kannattaa siis vierailla esimerkiksi 
Lappeenrannan linnoituksessa (geokohde 7), käydä 
ihmettelemässä Rakuunamäen muinaisrantoja 
(geokohde 9), tehdä talviretki Karhusaareen jäätä 
pitkin (geokohde 4) tai rauhoittua Pappilanniemen 
luontopolun rantakallioilla (geokohde 8).

The Kuivaketvele hill fort is near Lappeenranta’s Geopark 
sites. It’s well worth your time to visit the Lappeenranta 
Fortress (Geosite 7), admire Rakuunamäki’s ancient 
shorelines (Geosite 9), take a winter trip over the ice to 
Karhusaari (Geosite 4) or enjoy the peace and quiet of 
the cliffs along Pappilanniemi’s nature trail (Geosite 8).


