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Neitvuori on tunnettu näköalapaikka, jonka laelta aukeaa näyttävä 
maisema sokkeloiselle Luonterille. Se on Etelä-Savon korkeimpia 
paikkoja kohotessaan 184 m merenpinnan yläpuolelle.  Alueen 
kallioperä koostuu kiillegneissin ja graniitin muodostamasta 
seoskivilajista, suonigneissistä.

Neitvuoren kallioalueen ympärillä on useita kallioperän murroksia 
ja ruhjeita, jotka ovat puhdistuneet rikkonaisesta kallioperästä 
mannerjäätikön kuluttavan toiminnan tuloksena ja muodostavat 
nyt jäätikön virtauksen suuntaisia kapeita laaksoja ja solia. Neitvuori 
puolestaan on eheämpänä kallioperän lohkona jäänyt ympäristöään 
korkeammaksi.

Neitvuori is a well-known observation point with fantastic views 
over labyrinthine Luonteri. It is one of the highest points in South 
Savo, rising 184 metres above sea level.  The area’s bedrock consists 
of a mixture of mica gneiss and granite known as veined gneiss.

There are a number of fractures and faults in the bedrock in the 
Neitvuori rocky area that have been cleaned of fragmented bedrock 
as a result of erosion by the continental ice sheet, and now form 
narrow valleys in the direction in which the ice sheet flowed. Neitvuori 
meanwhile is a more intact segment of bedrock, which has remained 
higher than its surroundings.

NEITVUORI

Neitvuoren kallioperä koostuu 1,9 miljardia vuotta vanhasta kiillegneissistä ja sen joukkoon kiteytyneistä 
vaaleista graniittijuonista ja -raidoista.

Neitvuori’s bedrock consists of 1.9-billion-year-old mica gneiss and the lighter dikes and stripes of granite that 
crystallised within it.

Saimaa Geopark kohde / Saimaa Geopark site

Opastaulu / Information sign

Pysäköinti / Parking

Venelaituri / Quay

Tulipaikka / Campfire

Näköalapaikka / Observation point

Laavu / Lean-to shelter

Kuivakäymälä / Outdoor toilet

Retkeilyreitti / Hiking trail

Luonnonsuojelualue / Nature conservation area

Hiijje silimukka 3,7 km

Hiidenkierros n 12 km

Merkkien selitys / Legend

Neitvuoren reiteiltä löytyy useita näköala- ja taukopaikkoja 
tulisijoineen sekä Hiidenkierros-reitiltä mm. näyttävä 
Hiidenkota. Retkeilijän on hyvä varata riittävästi aikaa 
patikoidessaan vaativissa maastoissa. Neitvuoren 
pysäköintialueen lähellä on Hiidenlahden laivalaituri.

There are several observation and rest points with 
places to make a fire on the Neitvuori route, including 
the Hiidenkota lean-to on the Hiidenkierros route. Hikers 
should reserve sufficient time for hiking through the 
challenging terrain. The Hiidenlahti quay is near the 
Neitvuori parking area.

Perimätiedon mukaan Neitvuorella on 
käärmeiden käräjäpaikka ja Neitvuoren 

kerrotaan saaneen nimensä Isovihan 
aikaan, kun venäläisiä paennut 
neito syöksyi alas jyrkänteeltä. 

Toisen tarinan mukaan neito syöksyi 
jyrkänteeltä sydänsuruissaan.

Neitvuori also has a place in folklore: it 
is said to be a court for snakes, and it 

is thought to be named after a maiden 
(“neito” in Finnish) who fell down 

the scarp when fleeing the Russians 
during the Great Northern War. Another 

story tells that maiden fell down the 
cliff because of the broken heart.



HIIDENKIERROS

HIIJE SILIMUKKA
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Hiijje silimukka
Hiidenmaan tilan viereiseltä pysäköintialueelta lähtee 
oranssein merkein viitoitettu n. 4 km:n retkeilyreitti 
”Hiijje silimukka”. Reitti kiertää Neitvuoren huipulle, 
josta on upeat näköalat Luonterille. Pysäköintipaikalta 
on Neitvuoren laavulle noin kilometri.

The Hiijje silimukka route
The Hiijje Silimukka route is around 4 kilometres 
long and marked with orange signs. It leaves from 
the parking area next to the Hiidenmaa farm. The 
route circles the top of Neitvuori, where there are 
spectacular views of Luonteri. The Neitvuori lean-to 
is around a kilometre from the parking area.

Hiidenkierros
Hiijje silimukalta pääsee Hiidenkierroksen 
kunnostetuille ja viitoitetuille poluille. Reitin polut ovat 
merkitty maastoon punaisella. Tätä polkureitistöä pitää 
kunnossa Hiidenmaan Retket-yhdistys talkoovoimin.

Hiidenkierrokselta on yhteys Metsänväkitaipaleelle, 
joka on Juvan kunnan puolelle jatkuva pidempi 
retkeilyreitti.

Hiidenkierroksesta ja Metsänväkitaipaleesta löytyy 
lisätietoa Hiidenmaan retket ry:n verkkosivuilta: 
www.hiidenmaanretket.com

The Hiidenkierros route
The Hiijje Silimukka route leads to the renovated and 
signposted Hiidenkierros paths. The route’s paths are 
marked in red in the terrain. The route and its paths 
are maintained voluntarily by the Hiidenmaan Retket 
association.

Hiidenkierros connects to Metsänväkitaipale path, 
which is a longer hiking route that leads to the 
municipality of Juva.

You can find more information about Hiidenkierros 
and Metsänväkitaipale on the Hiidenmaan Retket 
association’s website: www.hiidenmaanretket.com

Lisää tietoa ja ohjeita Neitvuorella ja Luonterilla 
liikkumiseen löytyy Metsähallituksen ylläpitämältä 
Luontoon.fi-sivustolta:

www.luontoon.fi/neitvuori-luonteri

For more information on visiting Neitvuori and 
Luonteri, please see the Luontoon.fi website 
maintained by Metsähallitus:

www.luontoon.fi/neitvuori-luonteri 
(only in Finnish)

Neitvuoren juurella Hiidenmaantilalla lampaat 
laiduntavat kesäisin hoitamassa maisemaa 
ja harvinaistunutta niittykasvillisuutta. 
Kun laidunnus metsissä ja niityillä on 
vähentynyt ovat monet perinteiset niittykasvit 
taantuneet niittyjen ja hakamaiden 
kasvaessa umpeen. Niittykasvit ovat 
tärkeitä ravintokasveja monille perhosille 
ja pölyttäjille. Neitvuoren niityiltä voit 
löytää mm. ketoneilikan ja mäkitervakon. 
Lampaita tilalla hoitavat viikoittain vaihtuvat 
lammaspaimenet, jotka tulevat viettämään 
kesälomaa Metsähallituksen vuokratuvan 
lammaspaimenviikoille.
Lisätietoja: www.luontoon.fi.

At the foot of the Neitvuori hill, Hiidenmaa 
farm’s sheep graze in the summer, taking 
care of the landscape and the rare meadow 
vegetation. As pasturing in forests and 
meadows have diminished, many traditional 
meadow plants have receded when earlier 
open meadows grow bushes and trees. 
Meadow flora is important source of food 
for many butterflies and pollinators. In the 
meadows of Neitvuori you can find eg. maiden 
pink (Dianthus deltoides), and sticky catchfly 
(Silene viscaria). The sheep on the farm are 
taken care of by the weekly sheep shepherds, 
who will spend their summer holidays at 
Metsähallitus’ rental hut during the sheep 
shepherd’s weeks.
For more information, visit www.luontoon.fi.



Enkelinpesän hajonnut siirtolohkare / Enkelinpesä broken erratic boulder

Karihiekan hiekkaranta ja rantakalliot / Karihiekka beach and outcrops

Raintsaari, harjusaari ja kalliopaljastumia / Raintsaari esker island and outcrops

Sarkaslammen kalliomaasto / Sarkaslampi bedrock topography

Astuvansalmen kalliomaalaukset / Astuvansalmi rock paintings

Kaarnavuoren kalliojyrkänne ja -lippa / Kaarnavuori overhanging cliff

Kaihunharjun harjumaasto / Kaihunkarju esker terrain

Mikkelipuisto harjuselänteen vieressä / Mikkelipuisto park next to the esker ridge

Matinmäen drumliinikilpi / The Matinmäki drumlin shield

Morruuvuoren rapakiviset jyrkänteet / Rapakivi scarps at Morruuvuori

Naisvuoren maisemakalliot / Scenic outcrops at Naisvuori

Neitvuoren kalliomaasto / Rocky terrain at Neitvuori

Pursialan hiidenkirnu / Pursiala pothole

Rakokallio, kallion halkeama / Rakokallio bedrock crack

Haukkovuoren jyrkänteet / Haukkovuori scarps

Lietveden maisematie / Lietvesi scenic road

Rakokivet, siirtolohkareita / Rakokivet erratic boulders

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

Neitvuoren Hiidenkierrokselta pääsee Metsänväkitaipaleelle, jonka erikoinen nähtävyys on 
Enkelinpesä, suuren suonigneissilohkareen halkeillessa syntynyt luolaryhmä. Enkelinpesä 
koostuu lippaluolasta sekä parista lohkareen läpi vievästä rakoluolasta. Kivipinnoilla on 
näkyvissä mm. suuria punertavia granaattikiteitä. Lippaluolan seinässä on myös 1.1 m 
korkeudella epämääräisiä punaisia jälkiä, joiden arvellaan esittävän enkelimäisiä piirteitä 
omaavaa ihmishahmoa. Enkelinpesän kalliolipan alla on nuotiopaikka ja penkkejä.

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

A special attraction along the Metsänväkitaipale trail is Enkelinpesä ,“the Angel’s Nest” 
which is group of caves formed when a large veined gneiss erratic boulder cracked, and 
it contains a ledge cave and a crevice cave that runs through two boulders. The stone 
surfaces show large reddish garnet crystals. There are also indeterminate red marks which 
are presumed to depict a human resembling an angel at an elevation of 1.1m on the walls 
of the ledge cave. There is a campfire and benches underneath the ledge. You can reach 
the Metsänväkitaipale trail from the Neitvuori’s Hiidenkierros trail.
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Neitvuori on kuuluisa näköalapaikka, jossa on 
käyty ihastelemassa Luonterille avautuvia 
maisemia, ja onpa se voinut olla myös pyhäpaikka 
kauan sitten eläneille esivanhemmillemme. 
Siihen viittaisi Neitvuoren vanhempi nimi 
Hiidenvuori. 

Ihmiset nimittivät ennen vanhaan pyhiä 
lehtoja ja hautausmaita hiisiksi. Hiisi-alkuisia 
paikannimiä löytyykin lähitienoolta runsaasti, 
esimerkiksi Hiidenmaa-nimiset paikat 
Neitvuoren ympärillä.

Neitvuori is a famous observation point 
where people have long admired the scenery 
around Luonteri, and it could perhaps have 
been a sacred place for our distant ancestors. 
Neitvuori’s previous name of Hiidenvuori could 
indicate this. 

In the old days, people referred to sacred 
groves and burial grounds as “hiisi”. There are 
plenty of places beginning with ‘hiisi’ in the 
nearby area, such as places named Hiidenmaa 
around Neitvuori.
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Enkelinpesä

Suur-Savon museo / Suur-Savo museum

Mikkelin taidemuseo / Mikkeli art museum

Päämajamuseo / Headquartes museum

Urpolan luontokeskus / Urpola nature centre

Luonterin järvialue / Luonteri lakeland area



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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Neitvuori (geokohde 44) Mikkelissä on kallioperän 
heikkousvyöhykkeiden rajaama jyrkkä kallioalue. 
Neitvuoren laelta avautuu upea maisema 
sokkeloiselle Luonterille.

Neitvuori (geosite 44) in Mikkeli is a steep rocky area 
bordered by weak zones in the bedrock. The summit 
of Neitvuori boasts fantastic views over labyrinthine 
Luonteri.

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).



Mikkeli

Puumala

Juva

Sulkava

Imatra

Taipalsaari

Lappeenranta

Savitaipale

SsI

SsII

Ruokolahti

0             10            20 km

Taipalsaari

Lappeenranta

Savitaipale

Ruokolahti

Puumala

Mannerjäätikön muokkaama maisema
Saimaan maisema muokkautui nykyiselleen viimeisimmän 
jääkauden aikana. Jäätikön jälkiä ovat mm. mahtavat Salpausselkien 
reunamuodostumat, jotka näkyvät avaruuteen saakka. Ne 
kerrostuivat sorasta ja hiekasta sulavan mannerjäätikön reunan 
eteen. Kohtisuoraan Salpausselkiä muodostuivat harjuselänteet, 
jotka kulkevat luoteesta kaakkoon pitkinä, katkonaisina nauhoina 
läpi Geopark alueen.

Landscape shaped by a continental ice sheet
The Saimaa region was shaped into its current form during the last ice 
age. It left behind massive ice-marginal formations, the Salpausselkä 
ridges, which are visible even from space. They were formed when 
gravel and sand was deposited at the edge of the melting continental 
ice sheet. The Salpausselkäs are crossed by long and discontinuous 
chains of steep esker ridges, which link the northern and southern 
parts of the Saimaa Geopark.

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.

Karttaan punaisella rajatut harjuselänteet linjaavat sulavan 
jäätikön alla virranneiden sulamisvesien pääreitit. Kohtisuorassa 
niihin nähden ovat Salpausselkien reunamuodostumat (mustien 
nuolien osoittamat SsI ja SsII), jotka koostuvat jäätikköjokien 
kerrostamista deltoista ja jäätikön reunaan kerrostuneista 
moreeniselänteistä.

Esker chains marked on the map with red lines indicate the 
main routes of meltwaters beneath the melting ice sheet. 
Perpendicular to those are The Salpausselkä ice-marginal 
formations (SsI and SsII shown with black arrows) which consist 
of glaciofluvial deltas and end moraines deposited on the ice 
margin.

Jääkauden lopulla sulavan mannerjäätikön reuna jakaantui 
virtauskielekkeiksi. Salpausselkä I kerrostui Järvi-Suomen 
virtauskielekkeen reunaan 12 300-12 100 vuotta sitten ja 
Salpausselkä II 11 800-11 600 vuotta sitten.

At the end of the ice age, the edge of the melting ice sheet 
separated into ice lobes.  Salpausselkä I deposited on the margin 
of the Finnish Lake District ice lobe 12,300-12,100 years ago and 
Salpausselkä II 11,800-11,600 years ago.

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.

Hiekka- ja sorakerrostumat 
Sand and gravel deposits

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

Harjut ja 
reunamuodostumat

Eskers and ice-
marginal formations

Mannerjäätikön 
virtaussuunnat ja jään 
reuna-asemat

Flow directions and 
marginal stages of the 
continental ice sheet
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Kuusamo ice lobe

Pohjois-Karjalan 
virtauskieleke

North Karelian ice lobe

Näsijärven-Jyväskylän 
virtauskieleke

Näsijärvi-Jyväskylä 
ice lobe

Järvi-Suomen 
virtauskieleke

Finnish Lake 
District ice lobe

Itämeren virtauskieleke
Baltic Sea ice lobe



Saimaalla on eletty tuhansia vuosia
Jääkauden perintönä Saimaaseen jäi eristyksiin mm. saimaannorppa ja Saimaan järvilohi, jotka 
ovat nykyisin määritelty uhanalaisiksi. Ihmiset viihtyivät Saimaalla jo kivikaudella asuttaen 
Saimaan muinaisia hiekkarantoja. Useasta paikasta Saimaalta on löydetty kalliomaalauksia, viestejä 
esihistoriallisen ajan asukkailta meille nykyihmisille.

Thousands of years of habitation around Lake Saimaa
As legacy of the isolation brought about by the ice age, Lake Saimaa still has rare endemic species, 
such as the Saimaa ringed seal and landlocked salmon. The Saimaa region and its sandy shores 
attracted human settlements already in the Stone-Age, as a reminder of which impressive rock 
paintings can still be found on cliffs and rocks.

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.

GEOKOHTEET / GEOSITES:

LUONTO JA KULTTUURIKOHTEET / NATURAL AND CULTURAL SITES:

”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

IMATRA
• Imatrankoski, 

Kruununpuisto
• Lammassaari
• Vuoksenniska

LAPPEENRANTA
• Karhusaari
• Myllylampi
• Muukonsaari
• Lappeenrannan 

linnoitus ja satama 
/ Lappeenranta 
harbour and fortress

• Pappilanniemi
• Rakuunamäki
• Saimaan kanava ja 

Pontuksen kaivanto 
/ Saimaa Canal and 
Pontus excavation

• Satamosaari
• Sormuskivi

RUOKOLAHTI
• Ruokolahden kirkonmäki 

/ Ruokolahti church hill
• Huuhanranta
• Kolmiköytisienvuori 
• Kummakivi
• Syyspohja

SAVITAIPALE
• Kärnäkosken linnoitus 

/ Kärnäkoski fortress
• Lepänkanto
• Luotolahdenvuori
• Savitaipaleen keskusta 

ja rapakivikirkko / 
Savitaipale centre 
and rapakivi church

• Ketvelinniemi-Kermanniemi

• Suomensalo

TAIPALSAARI
• llkonsaari
• Kuivaketveleen 

linnavuori / 
Kuivaketvele hill fort

• Kyläniemi
• Taipalsaaren keskusta 

/ Taipalsaari centre
• Rastinniemi

• Ruuhonsaaret
• Sarviniemi
• Päihäniemi

JUVA
• Enkelinpesä
• Karihiekka
• Juvan keskusta 

/ Juva centre
• Raintsaari
• Sarkaslampi

MIKKELI
• Astuvansalmi
• Kaarnavuori
• Kaihunharju
• Mikkelipuisto
• Matinmäki
• Morruuvuori
• Naisvuori
• Neitvuori
• Pursialan hiidenkirnu 

/ Pursiala pothole
• Rakokallio

PUUMALA
• Haukkovuori
• Kukonharjun kanava 

/ Kukonharju Canal
• Liehtalanniemi
• Lietvesi
• Loketononkalo
• Norppapolku
• Pistohiekka
• Puumalansalmi
• Rakokivet
• Rokansaari
• Sahanlahti ja/and Tupavuori

• Suurisuo
• Syrjäsalmi
• Tollonvuori

SULKAVA
• Lohilahti
• Sulkavan keskusta 

/ Sulkava centre
• Pisamalahden linnavuori 

/ Pisamalahti hill fort
• Telataipaleen kanava 

/ Telataipale Canal
• Vilkaharju

IMATRA
• Imatran Valtionhotelli
• Kolmen Ristin Kirkko / Church of the Three Crosses
• Pyhän Nikolaoksen kirkko ja vedenpyhityspuisto / 

St. Nicholas church and water sanctuary park
• Imatran voimalaitos / Imatra hydroelectric powerplant
• Saimaa Geopark opastuskeskus, Imatran taidemuseo 

ja kaupunginmuseo / Saimaa Geopark Visitor 
Centre, Imatra Art Museum and Town Museum

• Teollisuustyöväen asuntomuseo / Industrial 
Workers’ Housing Museum

• Veteraanipuisto / Veteran park
• Vallinkosken kulttuurimaisema / 

Vallinkoski cultural landscape
• Hiljan piha / Hilja’s heritage park
• Vedenalaiset kohteet: Linnankosken voimalaitos 

/ Underwater sites: Linnankoski powerplant
• Vedenalaiset kohteet: Vallinkosken hiidenkirnut 

/ Underwater sites: Vallinkoski potholes

LAPPEENRANTA
• Lappeenrannan linnoitus: Etelä-Karjalan museo 

ja taidemuseo / The Fortress of Lappeenranta: 
the South Karelia Museum and Art Museum

• Saimaan kanava: Kanavamuseo / 
Saimaa Canal: Canal museum

• Nuijamaan kirkko / Nuijamaa church
• Lappeen kirkko / Lappee church
• Lauritsalan kirkko / Lauritsala church
• Raatihuone / Town hall
• Kuurmanpohjan-Saarenojan kivikautinen asutus / 

Kuurmanpohja-Saarenoja Stone-Age dwelling sites
• Murheistenrannan kivikautinen asuinpaikka / 

Murheistenranta Stone-Age dwelling site
• Konnunsuon maisema-alue / Konnunsuo landscape area
• Rapasaaren rautatieasema / Rapasaari old railway station
• Rutolan ylivientilaitos / Rutola old logging place
• Kaukaan teollisuusympäristö, Kanavansuun ja 

Mälkiän asuinalueet / Kaukaa industrial environment, 
canal and Mälkiä old neighbourhood

PUUMALA
• SS Wenno Puumalan satamassa / SS 

Wenno in Puumala harbour
• Salpalinjan bunkkeri Puumalan keskustassa / 

Salpalinja defence line bunker in Puumala
• Puumalan kirkko / Puumala church

RUOKOLAHTI
• Ruokolahden kotiseutumuseo / Ruokolahti home museum
• Ruokolahden kirkko / Ruokolahti churc
• Utulan maisema-alue / Utula landscape area

SAVITAIPALE
• Partakoski
• Rahikkalan tuulimylly ja kylämiljöö Kuivasensaaressa 

/ Rahikkala old windmill and village in Kuivasensaari

SULKAVA
• Uitonrinteen puutalomiljöö / Uitonrinne 

wooden house milieu
• Sulkavan kirkko ja muistomerkit / 

Sulkava church and memorials
• Lohikosken kirkko / Lohikoski church
• Lohikosken mylly / Lohikoski grinder
• Sarsuinmäen tykkipatterit ja museotykki / 

Sarsuinmäki cannon and museum cannon
• Sairalanmäen sotilashaudat / Sairalanmäki military graves
• Markan muistomerkki / Markka memorial

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

JUVA
• Juvan museo / Juva museum
• Pattoin perintötalo / Heritage house of Pattoi

Kaskiin maisema-alue / Kaskii landscape area

MIKKELI
• Brahelinnan rauniot / Brahelinna ruins
• Kauriansalmen näkötorni / Kauriansalmi observation tower

• Pien-Toijolan talonpoikaismuseo / 
Pien-Toijola open air museum

• Varkaantaipaleen kanava / Varkaantaipale Canal
• Porrassalmen museotie / Porrassalmi museum road
• Suur-Savon museo / Suur-Savo museum
• Mikkelin taidemuseo / Mikkeli art museum
• Päämajamuseo / Headquartes museum
• Urpolan luontokeskus / Urpola nature centre
• Luonterin järvialue / Luonteri lakeland area

1

1

37

37

49

49

14

14

13

13

32

32

29

29

35

35

11

11

8

8

4

4

2

2

40

40

52

52

17

17

21

21

23

23

25

25

27

27

28

28

18

18

7

7

43

43

55

58

38

38

50

50

15

15

19

19

33

33

30

30

36

36

12

12

9

9

5

5

3

3

41

41

53

53

44

44

56

59

61

47

47

39

39

51

51

16

16

20

20

22

22

24

24

26

26

34

34

31

31

10

10

6

6

42

42

54

45

45

57

60

62

63

64

65

48

48

46

46

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

Pohjakartat © Maanmittauslaitos / Basemaps © National Land Survey of Finland

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

Pohjakartat © Maanmittauslaitos / Basemaps © National Land Survey of Finland

Lossi/ 
Ferry

Satama/ 
Harbour

Merkkien selitys/ 
Legend

Vekaransalmen lossi korvautuu sillalla 
loppuvuodesta 2019 / The Vekaransalmi ferry 
will be replaced by a bridge by the end of 2019

Olet tässä/ 
You are here


