
Savisuo

Pääskyskivi

Turree

Kolmikanta

Päivänranta

Sikomäki

Urvonmäki

Marjamäki

Simpuranniemi

Kasterinsaari

Luotolahdenvuori

Tervahaudankangas

Sorvasaari

Kaunissaari

Kuukansaari

Pääskyssaari

Luotolahti

Karvasalmi

Sorvaselkä

Kuikkolahti

Luotolahdensalm
i

Tervahaudanlahti

Onkilampi

Ahvenlampi

Karvalampi

Sorvalampi

Liivalampi

Orrainlampi

Kuikkolampi

ORRAINPOLKU
Orrainpolun komein nähtävyys on upeana 
maisemapaikkana tunnettu Luotolahdenvuori
Orrain eli syvänmaa on vanha paikallinen nimitys alueelle, joka 
sijaitsee Kuolimon Luotolahden ja Saimaan välisellä kannaksella. 
Luotolahdenvuoren jyrkänteet sijaitsevat tällä syvänmaan alueella. 

Luotolahdenvuoren viereinen salmi on muodostunut kallioperän 
ruhjevyöhykkeeseen ja sitä luonnehtivat monin paikoin jyrkät 
kallioseinämät, jotka nousevat suoraan vedestä aina 45 metrin 
korkeuteen.

The most spectacular attraction on Orrainpolku 
trail is Luotolahdenvuori hill, well known for 
being a fantastic scenic spot
Orrain, or “deep country” is an old local name for the area located on 
the isthmus between Luotolahti in Kuolimo and Saimaa. The cliffs 
of Luotolahti hill are located in this “deep country” area. 

The strait adjacent to Luotolahdenvuori formed in the bedrock’s 
fracture zone and is characterised by massive and, in many places, 
steep rock walls, which rise straight up from the water to a height 
of 45 metres.

Luotolahdenvuoren laelta avautuu upea maisema. / Magnificent views of the landscape open out below from the top of Luotolahti hill. 

Luotolahdenvuoren maisemaa hallitsee aluetta 
halkova kallioperän ruhjevyöhyke. Kapea ja 
kalliorantainen Luotolahdensalmi noudattelee 
ruhjeen kulkua. Sitä reunustavat idässä ja lännessä 
korkeat kalliomäet. Rannat ovat louhikkoisia 
ja kohoavat monin paikoin jyrkkärinteisinä 
kallioseinäminä suoraan vedestä. Itärannan 
korkein kohta on Luotolahdenvuori. Sen laki kohoaa 
45 m Kuolimon pinnasta. Luotolahdensalmen 
ruhjeen lisäksi alueella on pienempiä kallioperän 
rikkonaisuusvyöhykkeitä. Ne näkyvät maastossa 
kapeina notkelmina.

Luotolahdenvuoren vapautuessa mannerjäätikön 
alta noin 11 500 vuotta sitten se jäi lakialueita 
lukuun ottamatta jään eteen patoutuneen 
paikallisen jääjärven piiriin. Ylimmän rannan taso 
on noin 106-107 m mpy. Kallioisessa maastossa 
huuhtoutumisrajaa on kuitenkin lähes mahdoton 
havaita, viereiseen karttaan ylin ranta on merkitty 
sinisellä viivalla.

Alueen pääkivilaji on vaalea granodioriitti. Se 
on graniittia muistuttava syväkivilaji, jonka 
päämineraaleja ovat plagioklaasi, kvartsi, 
kalimaasälpä, biotiitti ja sarvivälke. Luotolahden 
kallioperän liuskeisuus eli suunta, jonka mukaisesti 
kalliot lohkeavat levymäisiksi kappaleiksi, 
on jokseenkin pysty ja liuskeisuuden kulku 
pohjoinen-etelä.

Luotolahti’s landscape is dominated by the bedrock 
fault zone that crosses the area. Luotolahdensalmi 
strait is narrow and rocky, and follows the course of 
the fracture. It is bordered by tall, rocky hills to the 
east and west. The shores are bouldery and steep, 
rocky walls rise from the water. Luotolahdenvuori 
hill is the highest point on the eastern shore. Its 
summit rises 45m above the surface of Kuolimo. In 
addition to the fault zone on the Luotolahdensalmi 
strait, there are also smaller fracture zones in 
the area. They appear in the terrain as narrow 
indentations.

When Luotolahti hill emerged from underneath 
the continental ice sheet around 11,500 years 
ago, all but its peaks were covered by the local 
ice lake dammed in in front of the ice sheet. The 
highest shoreline is around 106-107msl. However, 
the swash limit is almost impossible to discern 
in the rocky terrain, and the highest shoreline is 
shown on the map as a blue line.

The main type of stone in the area is light 
granodiorite. Granodiorite is a plutonic rock that 
resembles granite and whose primary minerals are 
plagioclase, K-feldspar, biotite and hornblende. 
The schistosity, or direction in which rocks form 
flat, sheet-like pieces, of the bedrock at Luotolahti, 
lies in a north-south orientation and is somewhat 
upright.

Olet tässä/ 
You are here
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Ylin ranta / Highest shoreline
Pohjakartat: Maanmittauslaitos (Basemaps: National Land Survey of Finland)



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

Saimaa Geopark kohde / Saimaa Geopark site

Opastaulu / Information sign

Pysäköinti / Parking

Näköalapaikka / Observation point

Laavu / Lean-to shelter

Nuotiopaikka / Campfire

Kuivakäymälä / Outdoor toilet

Soveltuu liikuntaesteisille / Suitable for disabled

Vaellusreitti / Hiking trail

Orrainpolku

Luonnonsuojelualue / Nature conservation area

Merkkien selitys / Legend

Luotolahdenvuoren alueen 
kivilaji on granodioriitti. Se 
on kiteytynyt muinaisessa 
vuorenpoimutuksessa syvällä 
maankuoressa muodostuneesta 
kivisulasta eli magmasta. 
Kivisulan hidas kiteytyminen 
noin 1890-1870 miljoonaa vuotta 
sitten johti erilaisten syväkivien 
kuten granodioriitin syntyyn.

Syvällä maankuoressa 
syntyneet kivilajit ovat nykyään 
näkyvillä, koska korkea 
poimuvuoristo on kulunut pois 

maanpinnan eroosion johdosta. Luotolahdenvuoren ja lähialueen kalliot ovat 
siis muinaisen vuoriston juuriosia.

The type of rock in the Luotolahdenvuori area is granodiorite. It crystallised 
in the magma formed deep in the Earth’s crust during mountain folding in 
ancient times. The slow crystallisation of the molten rock around 1890-1870 
million years ago resulted in the emergence of various plutonic rocks, such as 
granodiorite.

Types of rock created deep in the Earth’s crust are visible today because the 
highest parts of the folded mountains have been worn away due to surface 
erosion. As such, the rocks at Luotolahdenvuori and in nearby areas are parts 
of the foot of an ancient mountain range.

Orrainpolku on Savitaipaleella jylhissä maisemissa kiertävä hieno vaellusreitti. 
Kohokohta on Luotolahdenvuori, jolta on upeat näkymät Kuolimolle.

Orrainpolku tutustuttaa kulkijansa Kuolimon ja Saimaan välisen kannaksen 
luontoon. Maisema vaihtelee mäntymetsistä rehevämpiin sekametsiin ja myös 
suomaisemaa on nähtävissä pienten lampien ja tietenkin Kuolimon rantojen 
ohella. Reitin kohokohtana on mahtava Luotolahdenvuori, jolle on vaativa nousu, 
mutta kipuamisen vaiva palkitaan upeilla näkymillä Kuolimolle. Reitti soveltuu 
patikointiin, parhaiten lumettomana aikana. Koko reitin pituus on n. 10 km.

Reitin varrella on myös kaksi laavua, joilla voi levähtää eväitä nauttien. Onkilammen 
laavulle pääset myös suoraan Partakoskentieltä. Onkilammen laavu soveltuu 
retkikohteeksi lapsiperheille sekä liikuntaesteisille. Luotolahdenkapian laavu 
on Kuolimon rannalla. Laavut ovat käytettävissä myös talviaikana vaikkapa 
lumikenkäretkillä.

Lisää tietoa Etelä-Karjalan retkeilykohteista: www.ekarjala-retkeily.fi

Orrainpolku is a hiking trail running in the handsome scenery of Savitaipale. The 
highlight is Luotolahdenvuori Hill with splendid views out over Lake Kuolimo.

Orrainpolku Trail takes you to an isthmus between Lake Kuolimo and Lake Saimaa. 
The landscape is varied, ranging from pine forests to lush mixed forests. The trail 
also presents mires, in addition to small ponds and the shores of Lake Kuolimo. 
The highlight is the magnificent Luotolahdenvuori Hill with a demanding ascent 
but the climbing will be rewarded with great views out over Lake Kuolimo. The 
trail is best suitable for trekking during the snow-free season. The total length is 
about 10 km.

There are two lean-to shelters along the trail. The Onkilampi lean-to shelter is also 
accessible from Partakoskentie Road. The Onkilampi lean-to shelter is suitable 
for families with children and for the disabled. The Luotolahdenkapia lean-to 
shelter is located on the shore of Lake Kuolimo. The lean-to shelters can also be 
accessed in winter by snowshoes.

More information about recreation sites in South Karelia: www.ekarjala-retkeily.fi

Luotolahdenvuori kuuluu rantojensuojeluohjelman mukaiseen Säkniemen 
palstan luonnonsuojelualueeseen. Rantojensuojeluohjelmaan kuuluvat 
alueet ovat valtakunnallisesti arvokkaita ja edustavat monipuolisesti 
suomalaisen rantaluonnon eri tyyppejä.

In accordance with the shore conservation programme, Luotolahdenvuori 
hill is part of the Säkniemi area nature conservation area. The areas 
included in the shore conservation programme hold national value and 
represent a wide range of the different types of Finnish coastal nature.

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



Partakoski

Rahikkalan tuulimylly ja kylämiljöö 
Kuivasensaaressa / Rahikkala old windmill 
and village in Kuivasensaari

Röytyn kotiseututalo / Röytty home museum

Taipalsaaren puukirkko / Taipalsaari wooden 
church

Kauriansalmen näkötorni / Kauriansalmi 
observation tower

Kärnäkosken linnoitus / Kärnäkoski fortress

Lepänkannon harjumaasto / Lepänkanto 
esker terrain

Luotolahdenvuoren jyrkänteet / Steep cliffs 
at Luotolahdenvuori

Savitaipaleen keskustan suppamaasto ja 
rapakivikirkko / Savitaipale centre kettle 
terrain and rapakivi church

Ketvelinniemen ja Kermanniemen välinen 
harju / an esker between Ketvelinniemi and 
Kermanniemi

Suomensalon harjumaasto / Suomensalo 
esker terrain

Kuivaketveleen linnavuori / Kuivaketvele 
hill fort

Taipalsaaren keskusta / Taipalsaari centre

Rastinniemen rantamuodostumat / 
Rastinniemi shore formations

Ruuhonsaarien harjusaaret / Ruuhonsaaret 
esker islands 

Sarviniemen reunamoreeniselänteet / 
End-moraine ridges at Sarviniemi

Morruuvuoren rapakiviset jyrkänteet / 
Rapakivi scarps at Morruuvuori

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 Geoparkin kohteita Savitaipaleella, Taipalsaarella ja Mikkelissä / 
Saimaa Geopark sites in Savitaipale, Taipalsaari and Mikkeli

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
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