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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



• SS Wenno Puumalan satamassa / SS 
Wenno in Puumala harbour

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

• Puumalan kirkko / Puumala church

• Haukkovuoren jyrkänteet / Haukkovuori scarps

• Kukonharjun kanava / Kukonharju Canal

• Liehtalanniemen rantakalliot / 
Liehtalanniemi shoreline outcrops

• Lietveden maisematie / Lietvesi scenic road

• Loketononkalon ylivirtauskuru / 
Loketononkalo over flow channel

• Norppapolku harjumaastossa / Norppapolku 
path through esker terrain

• Pistohiekan rantamuodostumat / 
Pistohiekka shore formations

• Puumalansalmen ruhjevyöhyke / 
Puumalansalmi fracture zone

• Rakokivet, siirtolohkareita / Rakokivet erratics

• Rokansaaren harjumaasto / Rokansaari esker terrain

• Sahanlahden lohkaremaasto ja Tupavuoren luola 
/ Sahanlahti boulder terrain and Tupavuori cave

• Suurisuo, keidassuo / Suurisuo raised bog

• Syrjäsalmen kalliomaalaus / Syrjäsalmi rock painting

• Tollonvuoren jyrkkä kallioalue / Steep 
rocky area at Tollonvuori

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 Puumalassa / Saimaa Geopark sites in Puumala

Lossi/ 
Ferry

Satama/ 
Harbour

Saimaa Geopark 
-raja / Saimaa 
Geopark border

Merkkien selitys / Legend

Olet tässä/ 
You are here
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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.



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!”

Lietveden alueen maastomuodot erottuvat 
hyvin varjostetulta korkeusmallilta. 
Sinisellä viivalla merkitty ylin ranta 
tarkoittaa vedenpinnan tasoa noin 
11 500-11 400 vuotta sitten, jolloin 
alue paljastui mannerjäätikön alta.

The forms of terrain in the Lietvesi area 
are easily distinguishable on this shaded 
elevation model. The highest shoreline, 
marked with a blue line, depicts the 
water level around 11,500-11,400 years 
ago, when the area emerged from 
underneath the continental ice sheet.

A = Rokansaari on suppalampien 
täplittämä harjusaari, jonka 
rinteillä on muinaisrantoja. /
Rokansaari is an esker island 
dotted with kettle ponds. Its ridges 
feature ancient shorelines.

B = Rokansaari kuuluu samaan pitkään 
harjujaksoon kuin Rokansalon harju. /
Rokansaari is part of the same long 
stretch of esker as the Rokansalo esker.

C = Rokansalon harjun molemmin 
puolin esiintyy luode-kaakko suuntaisia 
drumliiniselänteitä. Drumliinien suuntaus 
kuvastaa jään virtaussuuntaa. /
Drumlin ridges running northwest-
southeast can be found on both 
sides of the Rokansalo esker. The 
orientation of the drumlins depicts the 
direction in which the ice flowed

D = Pistohiekankankaan ja Pistohiekan 
alue on delta eli suisto, jonka hiekka-
aines on peräisin Rokansalon harjusta. /
Pistohiekankangas and the Pistohiekka 
area is a delta whose sandy material 
originates from the Rokansalo esker.

E = Harjuaines kulkeutui 
Pistohiekankankaan alueelle kallioperän 
rikkonaisuusvyöhykettä pitkin. /
The esker material made its way to 
the Pistohiekankangas area along 
a fracture zone in the bedrock.

Ylin ranta / Highest shoreline

Olet tässä / You are here
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LIETVESI – YKSI 
SAIMAAN SELISTÄ
Lietvesi on Saimaaseen kuuluva kalliosaarien pirstoma 
vesistöalue, joka sijaitsee noin 10 km Puumalan kuntakeskuksesta 
länteen. Jyrkkien kalliorantojen luonnehtimaa maisemaa 
pehmentää muutama harjusaari hiekkarantoineen. Lietveden 
maisematien näköalapaikan lisäksi muita käyntikohteita alueella 
ovat mm. Rokansaari (geokohde 56) ja Pistohiekka (geokohde 
53).

LIETVESI – ONE OF 
SAIMAA’S OPEN LAKES
Lietvesi is an area of open water in Saimaa punctuated by 
rocky islands and located around 10km to the west of the 
municipality of Puumala. The landscape is dominated by steep 
rocky shorelines and softened by a few esker islands with their 
sandy beaches. In addition to the observation point on the 
Lietvesi scenic route, other areas to visit in the area include 
Rokansaari (geosite 56) and Pistohiekka (geosite 53).

Kalliosaarten väleistä puikkelehtiva 
Lietveden maisematie.

The Lietvesi scenic route zigzags 
between the rocky islands.

Lietveden alueen kallioperä on 
granaatti-kordieriitti kiillegneissiä, 
joka on kiteytynyt nykyiseen 
kovaan asuunsa muinaisesta 
merenpohjan savesta noin 
1 900 vuosimiljoonaa sitten 
tapahtuneen vuorenpoimutuksen 
yhteydessä. Kuvassa on tätä 
näköalakalliollakin yleistä Lietveden 
gneissiä, jossa on runsaasti 
punertavia granaattikiteitä.

The bedrock in the Lietvesi area 
is garnet-cordierite mica gneiss 
which crystallised into its present 
hard form from seabed clay 
due to mountain folding which 
occurred around 1,900 million 
years ago. The photo shows 
Lietvesi gneiss, common among 
the rocks in the observation area, 
displaying red garnet crystals.

Jääkauden perintönä Saimaaseen jäi eristyksiin mm. saimaannorppa, 
joka on nykyisin määritelty uhanalaiseksi. Lietvedellä elää noin 20 
norppaa.

The Saimaa ringed seal, nowadays classed as extremely endangered, 
became isolated to the area and is a remnant of the ice age. Around 
20 seals inhabit the area.

Kuva / photo: Juha Markkanen

Kuva / photo: Hannu Mäkitie


