
Paksun mannerjäätikön ja muinaisen jääjärven alta polveilevaksi 
harjumaastoksi 
Norppapolun alue paljastui sulavan mannerjäätikön alta noin 11 500-11 400 vuotta sitten. Siihen aikaan 
jäätikön reunaan oli patoutunut paikallinen jääjärvi, josta Kitulanniemen Huutovuori ja Kotkatsaaren 
Maijavuori pilkistivät saarina. Tuon jääjärvi-vaiheen ylin ranta on siis nykyään noin 103 m merenpinnan 
yläpuolella. Kun sulamisvesille avautui uusia reittejä lännemmässä Mäntyharjun alueella, jääjärvi 
purkautui silloisen Itämeren eli Yoldiameren tasoon.

Vedenpinta jatkoi laskuaan ja Saimaaseen kuuluva Lietvesi kuroutui Itämerestä Yoldiamerta seuranneessa 
Ancylusjärvivaiheessa noin 10 700 vuotta sitten. Tämän jälkeen vedenpinta alkoi Lietvedellä 
vähitellen kohota, koska ensimmäinen lasku-uoma sijaitsi Saimaan järviryhmän pohjoisosassa, missä 
maankohoaminen oli nopeampaa. Muodostui Suursaimaa, joka saavutti Lietveden alueella korkeimman 
tasonsa noin 6 900 vuotta sitten. Suursaimaa-vaiheen rannat ovat Norppapolun varrella noin kahdeksan 
metriä nykyisen Saimaan pintaa korkeammalla.

From thick ice sheet and ancient ice lake to winding esker terrain 
The Norppapolku trail area emerged from underneath the melting ice sheet around 11,500-11,400 
years ago. At that time, in front of the ice sheet was a dammed-in local ice lake, with Huutovuori at 
Kitulanniemi and Maijavuori at Kotkatsaari visible only as islands. The highest shoreline from that ice 
lake phase is now around 103m above sea level. When a new outlet channel for the meltwater opened 
in the Mäntyharju area, the ice lake discharged to the level of the Baltic Sea, which was then known 
as the Yoldia Sea.

The water level continued to fall and Lietvesi, which is part of Saimaa, became isolated from the Baltic 
Sea and formed an independent lake during the Ancylus lake phase, which came after the Yoldia Sea 
around 10,700 years ago. The water level then began to rise gradually at Lietvesi, as the first outlet 
channel was located in the northern part of the Saimaa lake cluster where the land was undergoing 
faster uplift. Greater Saimaa was formed, and reached its highest level in the Lietvesi area around 
6,900 years ago. Along the Saimaa Seal trail, the shorelines from the Greater Saimaa phase are about 
eight metres above Saimaa’s current surface level.

NORPPAPOLKU
THE SAIMAA SEAL TRAIL

Puumalan kallioperä
Puumalan keskustaajamassa ja Norppapolun varrella yleisin kivilaji on kiillegneissi, jota 
kutsutaan myös paragneissiksi, granaatti-kordieriitti kiillegneissiksi ja kintsigiitiksi. Kivilaji on 
alkujaan ollut ikivanhan merenpohjan savea, joka muuttui nykyiseen ”kovan kiven” asuunsa 
vuorijonopoimutuksen aikana. Tämä tapahtui syvällä maankuoressa noin 1900 vuosimiljoonaa 
sitten. Samalla kiveen muodostui uusia mineraaleja kuten jo edellä mainittuja granaattia ja 
kordieriittia. Puumalan alueen graniitti esiintyy karkearakeisina pegmatiittijuonina, jotka ovat 
kivisulasta eli magmasta kiteytynyttä materiaalia ja iältään jonkin verran nuorempia kuin niitä 
ympäröivät gneissit.

Puumala bedrock
The most common type of rock in the central Puumala municipality and along the Saimaa Seal 
trail is mica gneiss, also known as paragneiss, garnet cordierite mica gneiss and kinzigite. The 
stone was originally clay on the ancient sea bed, which then transformed into its current “hard 
rock” form during mountain folding. This occurred deep in the earth’s crust around 1,900 million 
years ago. At the same time, new minerals were formed in the rock, such as the aforementioned 
garnet and cordierite. Granite in the Puumala area occurs in pegmatite dikes, which crystallized 
from magma and are somewhat younger than the surrounding gneisses.

Puumalan maaperä
Kiinteää kallioperää peittää reikäisenä huntuna irtaimista maalajeista koostuva maaperä, joka 
on syntynyt mannerjäätikön kuluttavien ja kerrostavien prosessien sekä jäätikön sulamista 
seuranneiden rannansiirtymisen, jokieroosion ja soistumisen tuloksena. Puumalassa yleinen 
maalaji on jäätikön kerrostama moreeni, jota esiintyy mm. drumliiniselänteissä. Drumliinien luode-
kaakko suuntaus osoittaa niiden kerrostumisaikaisen mannerjäätikön virtaussuunnan. Suuntaus 
erottuu hyvin yllä olevasta korkeusmallista. Kartasta hahmottuu myös, että useilla drumliineilla 
on ”kalliopää”, jonka taakse moreeni on kerrostunut pitkäksi selänteeksi. Puumalansalmen 
poikki pohjoisesta etelään kulkee pitkä, hiekasta ja sorasta koostuva harjumuodostuma. Se on 
syntynyt mannerjäätikön alla virranneen jäätikköjoen kerrostamana. Puumalansalmen sillan 
eteläpäästä pääsee kyseiselle harjulle, jonka monipuolisessa maastossa Norppapolku kulkee.

Quaternary deposits in Puumala
The solid bedrock is covered by a discontinuous veil of loose superficial deposits which have 
evolved as a result of ice sheet erosion and deposition processes, and shoreline displacement, 
river erosion and paludification following the melting of the ice sheet. The most common type 
of quaternary deposit in Puumala is till created by glaciers and which is found in e.g. drumlin 
ridges. The northwest-southeast alignment of the drumlins shows the direction of glacial 
flow during deposition. The alignment is clearly distinguishable in the above elevation model. 
The map also shows how several drumlins feature a rocky formation behind which a long 
ridge of till has been deposited. A long esker formation consisting of sand and gravel cuts 
across Puumalansalmi from north to south. It was deposited by the glacial river which flowed 
underneath the continental ice sheet. The esker can be reached from the southern end of the 
Puumalansalmi bridge and it is also home to the Saimaa Seal Trail.
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Puumalansalmi on hyvä esimerkki 
luode-kaakkosuuntaisesta kuluneesta 
kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeestä 
eli ruhjelaaksosta.
 
Puumalansalmi is a good example of 
the fractured zone, or fracture valley, 
eroded along a northwest-southeast 
direction in the bedrock.

Valokuvan alaosassa on 
Puumalansalmen tummaa 
kiillegneissiä. Tumma 
väri johtuu mm. biotiitti 
nimisestä mineraalista. 
Gneissin yläpuolella 
on vaalean punertava 
graniittinen pegmatiittijuoni.

Puumalansalmi’s dark mica 
gneiss can be seen in the 
lower part of the photo. 
The dark colour is due to 
various factors, one of 
which is a mineral known as 
biotite. Above the gneiss is 
a pinkish-coloured granite 
pegmatite dike.
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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).
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Hyvinvointia luonnosta – hengästy, hengähdä ja nauti Norppapolun 
tarjoamista elämyksistä yksin tai yhdessä
Norppapolku esittelee monipuolisesti Saimaan järviluontoa ja sen upeita geologisia nähtävyyksiä. Polun 
varrella pääsee retkeilemään metsiin, hengähtämään näköalapaikoille tai vaikkapa pulahtamaan Saimaan 
vesiin. Hyvällä tuurilla saatat päästä näkemään vilauksen yhdestä maailman harvinaisimmasta hylkeestä 
saimaannorpasta, jonka mukaan polkukin on nimetty.

Norppapolun kokonaispituus on 13 km ja sen voi kiertää molempiin suuntiin. Voit valita kolmesta 
lyhyestä rengasreitistä omasi, jollet halua kiertää polkua kokonaisuudessaan. Reitit on viitoitettu ja 
opastettu. Norppapolku kulkee jylhissä metsä-, kallio-, järvi- ja kangasmaisemissa. Polun pinta vaihtelee 
neulaspolusta kalliopintoihin. Norppapolku soveltuu ympärivuotiseen virkistyskäyttöön. Talvella varo 
Kitulanlenkin aluetta sivuavaa moottorikelkkareittiä.

Wellbeing from nature – exercise until you are out of breath, or take a 
moment to breathe in the surroundings and enjoy the experiences along 
the Saimaa Seal trail on your own or with good company
The Saimaa Seal trail showcases Lake Saimaa and its spectacular geological sights in depth. The trail 
takes you along great forest hiking routes, to observation points where you can rest, and to spots where 
you can dive into Saimaa’s inviting waters. If you are lucky, you might catch a glimpse of one of the 
rarest seals in the world, the Saimaa ringed seal, after which the Saimaa Seal trail is named.

The Saimaa Seal trail is 13km long in total, and can be walked in either direction. You can choose from 
three shorter circular routes, if you don’t wish to walk the entire trail. The routes are signposted with 
information. The Saimaa Seal trail runs through rugged forest, rocky, lakeland and heathy terrain. The 
trail varies from fir needle-lined paths to rocky surfaces. The Saimaa Seal trail is suitable for recreational 
use all year round. During the winter, please be aware of the snowmobile route that runs past the 
Kitulanlenkki area.

Norppapolku koostuu kolmesta rengasreitistä: 
Kitulanlenkki, Kaivannonkieppi ja Kotkatsaarenkierros. 
Suositeltuja lähtöpaikkoja ovat Puumalan keskusta, 
Luukkolantien p-paikka ja Kaivannon p-paikka. 
Norppapolun reiteillä voi retkeillä ja harrastaa 
polkujuoksua, luonnontarkkailua, lumikenkäilyä, 
maastopyöräilyä ja geokätköilyä. Kaivannonkiepillä 
ja Kotkatsaarenkierroksella on myös uimapaikkoja.

The Norppapolku trail consists of three circular 
routes: Kitulanlenkki, Kaivannonkieppi and 
Kotkatsaarenkierros. The recommended starting 
points are the centre of Puumala, the Luukkolantie 
car park, and the Kaivanto car park. The Saimaa 
Seal trail’s routes are great for hiking and jogging, 
nature spotting, snowshoeing, mountain biking, 
and geocaching. There are also swimming areas at 
Kaivannonkieppi and along the Kotkatsaarenkierros.

Pituus / Length Karttamerkintä / Map symbol Jatkuva merkintä puissa / 
Continuous marking on trees

Reittiluokittelu / Route 
classification

Norppapolku / The 
Saimaa Seal Trail

13 km Sininen yhtenäinen viiva / 
Solid blue line

Sininen maalitäplä / Blue 
painted spot

Keskivaativa / 
Medium-challenging

Kitulanlenkki 3 km Keltainen katkoviiva / Yellow 
dashed line

Keltainen maalitäplä / Yellow 
painted spot

Keskivaativa / 
Medium-challenging

Kaivannonkieppi 4 km Punainen katkoviiva / Red 
dashed line

Punainen maalitäplä / Red 
painted spot

Keskivaativa / 
Medium-challenging

Kotkatsaarenkierros 3 km Valkoinen katkoviiva / White 
dashed line

Valkoinen maalitäplä / White 
painted spot

Helppo / Easy

Norppapolun geologiset nähtävyydet
1   Drumliinit

Drumliinit ovat mannerjäätikön virtauksen kerrostamia 
pitkulaisia moreenimuodostumia. Niillä on usein 
kallioydin, jonka taakse moreeni kerrostui pitkäksi 
selänteeksi. Drumliinit ovat yleensä hyvin suuria ja 
siten maastosta vaikeasti hahmotettavissa, mutta 
Norppapolun Kitulanlenkin varrella kulkija voi tutustua 
pieneen drumliiniselänteeseen ja hahmottaa sen 
lähes yhdellä silmäyksellä.

2   Alueen kivilajit ja näköalapaikalta avautuva 
maisema

Pääskytvuoren näköalapaikalta avautuu upea 
maisema Saimaalle, mutta kulkijan kannattaa kääntää 
katseensa myös alas, tukevaan kallioperään jalkojen 
alla. Näköalapaikan kivilaji on raitainen kiillegneissi, 
joka oli alkujaan miljardeja vuosia sitten muinaismeren 
pohjalle kerrostunutta hiekkaa ja savea. Nämä 
muinaismeren sedimentit muuttuivat kiillegneissiksi 
vuorijonopoimutuksessa syvällä maankuoressa.

3   Suppa

Suppia muodostui jäätikköjokien kerrostamiin harjuihin 
ja suistoihin jäälohkareiden hautautuessa niiden 
hiekka- ja sorakerrostumiin. Kun jäälohkareet sulivat 
vähitellen pois, jäljelle jäi erikokoisia ja -muotoisia 
kuoppia. Norppapolun harjumaastoa täplittävät monet 
supat, yksi suppalampi löytyy Kotkatsaarenkierrokselle 
mennessä.

4   Muinaisrannat

Norppapolun harjumaaston rinteillä esim. 
Kotkatsaarenkierroksen varrella, on eri korkeustasoilla 
törmiä, terasseja ja valleja. Ne ovat muinaisrantoja, 
jotka ovat syntyneet Saimaan muinaisissa vaiheissa, 
kun vedenpinta oli korkeammalla, ja paljastuneet 
maankohoamisen ja vedenpinnan laskujen johdosta. 
Viimeisin 2-3 metrin lasku vedenpinnassa tapahtui 
Saimaan lasku-uoman Vuoksen syntyessä n. 5 700 
vuotta sitten.

5   Pitkittäisharjut

Harjut muodostuivat jäätikköjokitunneleihin pitkiksi 
nauhamaisiksi jaksoiksi. Harjut koostuvat jäätikön 
tunneliverkostoissa virranneiden sulamisvesien 
lajittelemasta ja kerrostamasta aineksesta. 
Harjun ydin muodostuu karkeasta sorasta ja 
sulamisvesien pyöristämistä kivistä. Ytimen päälle 
ja ympärille kerrostui soraa hienompaa hiekkaa. 
Kotkatsaarenkierros poikkeaa harjuselänteen päälle 
Maijavuoren eteläpuolella.

Geological sights along the Saimaa 
Seal trail
1   Drumlins

Drumlins are elongated moraine formations formed by 
the flow of an ice sheet. They often have a rocky core, 
behind which a long ridge of moraine accumulates. 
Drumlins are usually very large, and are therefore 
difficult to discern in the terrain, but there is a small 
drumlin ridge along the Kitulenkki path on the Saimaa 
Seal trail that is almost immediately discernible.

2   Types of rock in the area, and the view from the 
observation point

The observation point at Pääskytvuori provides 
excellent views of Lake Saimaa, but visitors should 
also take a look down at the solid bedrock under 
their feet. The type of rock at the observation point 
is striped mica gneiss, which formed millions of years 
ago from sand and clay on the ancient seabed. These 
ancient sediments were transformed into mica gneiss 
through mountain folding, deep in the Earth’s crust.

3   Kettle

Kettles formed as large blocks of ice were buried in 
the sand and gravel at eskers and deltas formed by 
glacial rivers. As the ice blocks gradually melted away, 
holes of various shapes and sizes were left behind. 
The esker terrain around the Saimaa Seal trail is dotted 
by many kettles, and one kettle pond lies along the 
Kotkatsaarenkierros.

4   Ancient shorelines

There are beach banks, terraces and ridges at 
various elevations on the slopes of the esker terrain 
around the Saimaa Seal trail, such as along the 
Kotkatsaarenkierros. They are the ancient shorelines 
that formed in the ancient phases of Lake Saimaa, 
when the surface of the water was higher. They were 
revealed due to land uplift and a fall in water levels. 
The latest 2-3-metre drop in water levels took place 
when the Vuoksi outlet channel formed around 5,700 
years ago.

5   Longitudinal eskers

Eskers formed in long, narrow stretches in glacial 
river tunnels. The eskers comprise material that was 
layered and accumulated by meltwater that flowed 
through network of tunnels in the ice sheet. The core 
of the esker is made up of coarse gravel and rocks 
worn round by the meltwater. Finer sand accumulated 
over and around the core. The Kotkatsaarenkierros 
crosses over the esker ridge to the south of Maijavuori.
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UHANALAINEN SAIMAANNORPPA  
THE ENDANGERED SAIMAA RINGED SEAL 

(PHOCA HISPIDA SAIMENSIS)

Yli 9000 vuotta sitten Saimaan 
erotessa makean veden altaaksi, 
norppia (Phoca hispida) jäi eristyksiin 
alkuperäisestä kannastaan. Nämä 
merinisäkkäät joutuivat sopeutumaan 
Saimaan sokkeloisiin vesiin. Ne 
yksilöt, jotka osasivat tehdä pesänsä 
rantakinoksiin, selvisivät ja siirsivät 
ominaisuutensa jälkeläisilleen.

When Saimaa separated into a 
freshwater basin more than 9,000 years 
ago, the ringed seal (Phoca hispida) 
became isolated from its original 
population. These marine mammals 
had to adapt to the labyrinthine waters 
of Lake Saimaa. Those individuals who 
knew how to dig a lair on the shore of 
the lake, survived and passed on their 
features to their offspring.

Saimaannorpan biologiaa
Paikkauskollinen saimaannorppa viettää suurimman 
osan elämästään veden pinnan alla tai lumipesässä. 
Perussukellukset kestävät 4-7 minuuttia. Norppa voi 
nukkua myös vedessä. Näköaistin lisäksi hylkeet käyttävät 
vedessä viiksikarva-aistia.

Biology of the Saimaa ringed seal
The sedentary Saimaa seal spends most of its life 
submerged or in a lair dug into the snow. Their basic 
dives last from 4-7 minutes. They can also sleep while 
submerged. In addition to its sight, it uses its whiskers 
as sense organs in the water.

Turvaa norpan pesärauha kevättalvella!
• Jätä rantojen lumikinokset rauhaan. 

• Vältä moottoriajoneuvoilla liikkumista, aja pitkin selkävesiä.

Käytä kiikareita!
• Anna kivellä makaavan norpan olla rauhassa keväällä ja kesällä. 

Kalasta norppaystävällisillä kalanpyydyksillä!

Safeguard the breeding of the 
Saimaa ringed seal!
• Avoid snow drifts.

• Avoid using a motor vehicle, and drive along the open lake.

Use binoculars!
• During the open-water season, leave the 

seals to lounge undisturbed.

Use seal-friendly fishing methods!

Saimaannorpan suojelu
Norpan suurimpia uhkia ovat ilmastonmuutos, verkkokuolemat, elinympäristön pirstaloituminen, 
pieni populaatiokoko ja pesintäaikainen häiriö. Tehokkailla suojelutoimilla, kuten kevätaikaisilla 
kalastusrajoituksilla ja kolaamalla apukinoksia, kanta on saatu kasvuun. 

Conservation of the Saimaa seal
Some of the greatest threats to the seal population are climate change, fishing-net fatalities, loss of 
habitat, small population, and disturbances during the breeding season. With effective conservation 
measures, such as spring-time fishing restrictions and the creation of artificial snow drifts, the size 
of the population has been increased.

Levinneisyys Saimaa

Paino 50-90 kg

Pituus 130-145 cm

Ravinto pienet kalat

Sukukypsyys 4-7 vuotta

Kannankoko noin 380 (v. 2017)

Uhanalaisuus erittäin uhanalainen

Distribution Lake Saimaa

Weight 50-90 kg

Length 130-145 cm

Diet small fish

Maturity 4-7 years

Population size around 380 (in 2017)

Conservation status Endangered

Jäiden lähdön jälkeen, emo imettää kuuttia 
rantakivillä. Toukokuussa karvanvaihtoaikana, 
hylkeet paistattelevat usein rantakivillä.

After the ice break up, the mother nurses the pup on 
the rocks. In May, during the moulting season, seals 
often bask on the rocks.

Helmi-maaliskuussa, 
saimaannorppa synnyttää 

kuutin rantakinokseen 
kaivettuun lumipesään. 

Imetysaika kestää 7-12 viikkoa. 

In February–March, the Saimaa 
seal gives birth to a pup in a 

lair dug into a snow drift on the 
shore of the lake. The nursing 

period lasts 7-12 weeks.
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Bedrock at or near the surface
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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 Geoparkin alueesta

A simplified bedrock map of the Saimaa Geopark area

Yleistetty maaperäkartta Saimaa Geoparkin alueesta

A simplified map of quaternary deposits in the Saimaa Geopark area



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.

• 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

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

24

47 54

55

56

57

58

59

60

25

48

26

49

50

51

52

53

0 2010 Km



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.

Retkeilyä Saimaan luontoa kunnioittaen
• Voit liikkua jokamiehenoikeuksien mukaisesti.
• Tulenteko on sallittua ainoastaan merkityillä tulentekopaikoilla. Maasto- tai 

metsäpalovaroituksen aikana avotulenteko on kielletty.
• Tilapäinen majoittuminen 1-2 vrk ohjataan merkittyjen taukopaikkojen 

yhteyteen tai leiriytymiselle erikseen osoitettuun paikkaan.
• Retkeile roskattomasti. Palavat roskat voi polttaa tulisijoissa ja biojätteet 

laittaa kompostoivan WC-jätteen sekaan. Viethän muut roskat pois 
mukanasi maastosta.

• Voit poimia marjoja, hyötysieniä ja rauhoittamattomia kasveja.
• Onkiminen ja pilkkiminen on sallittua jokamiehenoikeuksin. Muihin 

kalastusmuotoihin tarvitset asianmukaiset luvat.
• Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä.
• Pysy poluilla ja kunnioita toisia liikkujia.

HÄTÄNUMERO 112 – TIEDÄ MISTÄ SOITAT.

Respecting nature while hiking in Saimaa
• You can move around the area freely in accordance with Everyman’s right.
• It is only permitted to light a fire in designated areas. It is prohibited to light 

open fires during terrain or forest fire alerts.
• If you intend to stay overnight for 1-2 days, please use the marked rest areas 

or designated camping areas.
• Do not litter. Burnable waste can be burnt in campfires, and bio-waste can 

be composted along with WC waste. Please take any other waste with you 
when you leave.

• You can pick berries, mushrooms and non-protected plants.
• Angling and ice fishing are permitted by Everyman’s right. The relevant 

permits are required for other types of fishing.
• Pets must be kept on the lead.
• Stay on the trails and paths, and respect other trail uses.

EMERGENCY NUMBER 112 – KNOW YOUR LOCATION.

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

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
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