
Pirstekaaria 
silokalliopinnalla jäätikön 

tulosuunnan puolella

Chatter marks on the 
smooth surface of the 

rock, on the side on which 
the ice sheet arrived.km

KUMMAKIVI
Kummakivi on silokallion laella lepäävä, jäätikön kuljettama 
siirtolohkare. Erikoisen kivestä tekee se, että kosketuspinta-ala 
alapuoliseen kallioon on hyvin pieni, vain noin 0.5 m2. Silokallio, 
samoin kuin siirtolohkare, on alueelle tyypillistä seoksista ja vaaleita 
suonia sisältävää granaatti-kordieriitti-kiillegneissiä, ja uurteet 
ja pirstekaaret sen pinnalla kertovat jäätikön kulutustyöstä. Alue 
vapautui mannerjään peitosta noin 11 500 vuotta sitten, jolloin 
Kummakiven ympäristö erosi huimasti nykyisestä: nykyään metsän 
siimeksestä löytyvä lohkare nökötti muinoin jääjärven rannalla.

Kummakivi is an erratic boulder which was glacially transported to 
rest on top of a rôche moutonnée. The boulder is special since only 
around 0.5m2 of its surface area is in contact with the rock below 
it. Both the rôche moutonnée and the erratic boulder are mixed 
granite-cordierite-mica gneiss typical for the area, and the grooves 
and chatter marks tell of glacial erosion. The area emerged from 
underneath the continental ice sheet around 11,500 years ago, when 
the environment around Kummakivi differed drastically from that 
of today: instead of nestling in the shade of the forest, the boulder 
was perched on the shore of an ancient ice lake.

Kummakiven mitat ovat noin 7 m x 4 m x 
5 m ja sen kivilajin tiheys on keskimäärin 
2 800 kg/m3. Jos lohkareen tilavuudeksi 
arvioidaan 65 m3, niin edellä mainitun tiheyden 
perusteella se painaa noin 182 tonnia.

The Kummakivi “Odd Stone” erratic boulder 
measures approximately 7m x 4m x 5m and has 
an average density of 2,800kg/m3. If the volume of 
the boulder is estimated at 65m3, its weight based 
on the above density is approximately 182 tonnes.

Kummakivi

Kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeitä / Fragmented zones in the bedrock

Rantaviiva noin 11 500 vuotta sitten / Shoreline 11,500 years ago

Pitkäjärven alueen vapautuessa mannerjäätikön alta noin 
11 500 vuotta sitten sulavan jäätikön reunalla oli paikallinen 
jääjärvi, jonka rannan korkeus oli n.101 m mpy. Kummakivi 
ja sen alustana oleva kallio olivat tuolloin aivan rannan 
tuntumassa.

Kummakiven lähialueilla on lisäksi useita ikivanhoja 
kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeitä, jotka näkyvät 
maastossa pitkänomaisina laaksoina. Yksi ruhje on 
Pitkäjärven kohdalla. 

On hämmästyttävä sattuma, että mannerjäätikön 
kuljettama Kummakiven lohkare on pysähtynyt jään 
sulaessa juuri ”munamaisen” silokallion korkeimmalle 
kohdalle. Kallion pinnassa näkyy jään pohjaosassa 
kulkeutuneen kiviaineksen synnyttämiä uurteita ja myös 
poikittaisia kulutusmuotoja eli pirstekaaria.

When the Pitkäjärvi area emerged from under the ice sheet 
around 11,500 years ago, there was a local ice lake at the 
edge of the melting ice sheet with a shoreline of around 
101msl. At that time, Kummakivi and the rock that forms 
its base were right on the shore.

There are several ancient fracture zones in the bedrock near 
Kummakivi, and these can be seen as elongated valleys in 
the terrain. One such fault can be found at Pitkäjärvi. 

It is a strange coincidence that the Kummakivi erratic 
boulder, which was transported by the ice sheet, came to a 
halt right at the highest point of the smooth “egg-shaped” 
rock beneath it. Grooves and chatter marks created by 
rocky material moving along the bottom of the ice can be 
seen in the surface of the rock.
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Silokalliossa näkyvä uurresuunta.

The direction of grooves 
in the smooth rock.
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Merkkien selitys / Legend
Kummakivi  siirtolohkare (rauhoitettu) / 
Kummakivi erratic boulder (protected)

Opastaulu / Information sign

Pysäköinti / Parking

Jätepiste / Waste collection 

Polku / Path

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.

Lisää tietoa / more information:
www.saimaageopark.fi

”Geoparkin kävijä, kunnioita 
luontoa, älä aiheuta häiriötä meille 

asukkaille tai likaa kotiamme!” 

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

Kummakivi on rauhoitettu luonnonsuojelulailla 
luonnonmuistomerkiksi vuonna 1962. Rauhoitetun 
luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmelu 
on kielletty.

 
In 1962, Kummakivi was named a protected natural 
monument as outlined in the Nature Conservation Act. 
It is prohibited to damage or deface a protected natural 
monument.

Polku Kummakivelle alkaa Kummakivenmäen 
parkkipaikalta. Polun pituus kivelle on noin 0,5 km ja 
se kulkee kostean korpipainanteen sivuitse. Kannattaa 
kuitenkin varustautua vedenpitävillä kengillä sadesäällä 
ja maaston ollessa märkää. Polku on kunnostettu ja 
linjattu uudelleen kartan osoittamalla tavalla Hauklapin 
kylätoimikunnan toimesta vuonna 2018. Kunnostus on 
toteutettu Leader rahoituksella. Kummakiveltä polku 
jatkuu Pitkäjärven ylittävälle Sammalsillalle, matkaa 
Kummakiven ja Sammalsillan välillä on noin 200 metriä.

Pitkäjärven kapeimmassa kohdassa on Kaukas-yhtiön 
1930-luvulla rakennuttama ”Sammalsilta”. Silta koostuu 
veden pinnalla osittain kelluvista rahkamättäistä ja sen 
alkuperäisenä tarkoituksena oli lyhentää Pitkänjärven 
puolelta toiselle kulkevien metsätyömiesten matkaa. 
Nykyään silta palvelee Kummakivelle kulkijoita ja 
muita luonnossa liikkujia. Hauklapin kylätoimikunta on 
kunnostanut sillan 2019. Sammalsillalta polku jatkuu 
Pitkäjärven rantaa pitkin toiselle parkkipaikalle.

Kummakiven polun voi halutessaan kulkea myös 
rengasreittinä. Pitkäjärven parkkipaikalta voi nimittäin 
jatkaa matkaa tietä pitkin kalliomurskelouhoksen ohi ja 
palata lähtöpisteeseen Kummakivenmäen parkkipaikalle. 
Matkaa kertyy siinä tapauksessa noin 2,5 km.

The path to the Kummakivi erratic begins at the car park 
of Kummakivenmäki. The length of the path to the erratic 
boulder is about 0.5 km and it runs alongside a damp 
spruce forest. However, it is advisable to wear waterproof 
shoes in the rainy weather and when the terrain is wet. 
The path has been restored and re-aligned as shown 
on the map by the Hauklappi Village Committee in 2018. 
The renovation has been implemented with Leader 
funding. From the Kummakivi the path continues to 
the Sammalsilta “moss bridge” crossing Lake Pitkäjärvi, 
the distance between Kummakivi and Sammalsilta is 
about 200 meters.

At the narrowest point of Lake Pitkäjärvi is the “moss 
bridge” built by the Kaukas company in the 1930s. The 
bridge is made up of floating moss hummocks on the 
surface of the water and its original purpose was to 
shorten the distance of forest workers traveling from 
one side of Lake Pitkäjärvi to another. Today, the bridge 
serves Kummakivi erratic passers-by and other nature 
enthusiasts. The Hauklappi Village Committee has 
renovated the bridge in 2019. From Sammalsilta the trail 
continues along the shore of Lake Pitkäjärvi to another 
car park.

If you wish, the Kummakivi path can also be a ring path. 
In fact, from the car park of Lake Pitkäjärvi, you can 
continue along the road past a crushed rock quarry and 
return to the starting point of the Kummakivenmäki car 
park. In this case, the distance will be about 2.5 km.

Sammalsilta vuonna 2014. Sammalsilta or ”moss 
bridge” in 2014.

Kummakiven alueen kivilaji 
on suonigneissi, joka koostuu 
tummasta kiillegneissistä 
ja vaaleista graniittisista 
suonista. Kuvan kivet 
ovat Kummakivenmäen 
eteläpuolella olevasta 
kalliomurskelouhoksesta.

The type of rock in the 
Kummakivi area is veined 
gneiss consisting of dark 
mica gneiss and light granitic 
veins. The stones in the 
picture are from the crushed 
rock qyarry on the south side 
of the Kummakivenmäki.
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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



GEOKOHTEET / GEOSITES:

LUONTO JA KULTTUURIKOHTEET / NATURAL AND CULTURAL SITES:

Saimaa Geopark kohteet Ruokolahdella ja Puumalassa / 
Saimaa Geopark sites in Ruokolahti and Puumala

• SS Wenno Puumalan satamassa / 
SS Wenno in Puumala harbour

• Salpalinjan bunkkeri Puumalan keskustassa 
/ Salpalinja defence line bunker in Puumala

• Puumalan kirkko / Puumala church

• Ruokolahden kotiseutumuseo / 
Ruokolahti home museum

• Ruokolahden kirkko / Ruokolahti church

• Utulan maisema-alue / Utula landscape area

• Ruokolahden kirkonmäki ja suuri 
siirrosvyöhyke / Ruokolahti church 
hill and major fault zone

• Huuhanrannan rantamuodostumat 
/ Huuhanranta shore formations

• Kolmiköytisienvuoren kalliomaalaus / 
Kolmiköytisienvuori rock painting

• Kummakivi siirtolohkare / Kummakivi erratic

• Syyspohjan Salpalinjan kiviesteet / Salpa 
Line stone defences at Syyspohja

• Kukonharjun kanava / Kukonharju Canal

• Liehtalanniemen rantakalliot / 
Liehtalanniemi shoreline outcrops

• Norppapolku harjumaastossa / 
Norppapolku path through esker terrain

• Puumalansalmen ruhjevyöhyke / 
Puumalansalmi fracture zone

• Rokansaaren harjumaasto / 
Rokansaari esker terrain

• Suurisuo, keidassuo / Suurisuo raised bog

• Syrjäsalmen kalliomaalaus / 
Syrjäsalmi rock painting

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

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.
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