
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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Haukkovuori Puumalassa (geokohde 47) on 
kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeiden rajaama 
jyrkkä kallioalue. Jyrkänteissä näkyy jäätikön 
muovaamia pyöristyneitä ja ylijyrkiksi seinämiksi 
kuluneita muotoja.

Haukkovuori in Puumala (geosite 47) is a steep rocky 
area bordered by fragmented zones in the bedrock. 
Rounded and steep walls formed by the glacier can 
be seen in the scarps.

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).

Kuva / photo: Tapani Tervo
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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 cheet. 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

Jään reuna
Ice margin

Jään reuna
Ice margin

vuotta
 sitte

n

years ago

vuotta
 sitte

n

years ago

Jään reuna
Ice margin

vu
ot

ta
 si

tte
n

ye
ar

s a
go

Jä
än

 re
un

a
Ic

e 
m

ar
gi

n

vu
ot

ta
 s

itt
en

ye
ar

s 
ag

o

Jä
än

 re
un

a
Ic

e 
m

ar
gi

n

vu
ot

ta
 s

itt
en

ye
ar

s 
ag

o

100 km

Jään reuna
Ice margin

Jään reuna
Ice margin

vuotta
 sitte

n

years ago

vuotta
 sitte

n

years ago

Jään reuna
Ice margin

vu
ot

ta
 si

tte
n

ye
ar

s a
go

Kuusamon 
virtauskieleke 

Kuusamo ice lobe
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North Karelian ice lobe
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Järvi-Suomen 
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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 
Pontuksen kaivanto

• 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 talonpoikaismuseo / Heritage house of Pattoi

Kaskiin maisema-alue / Kaskii landscape area

MIKKELI
• Brahenlinnan rauniot / Brahenlinna ruins
• Kauriansalmen näkötorni / Kauriansalmi observation tower
• Pien-Toijalan talomuseo / Pien-Toijala open air museum
• Varkaantaipaleen kanava / Varkaantaipale Canal
• Porrassalmen museotie / Porrassalmi museum road
• Suur-Savon museo / Suur-Savo museum
• Mikkelin taidemuseo / Mikkeli art museum
• Mikkelin 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

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



RAJAT EROTTAVAT, GEOLOGIA YHDISTÄÄ!
BORDERS DIVIDE US, GEOLOGY UNITES US!

Puumalansalmella on värikäs historia. Se on 
ollut rajakiistojen näyttämönä ja usean taistelun 
tapahtumapaikkana sijaintinsa vuoksi, sillä 
Puumalansalmi sijaitsi Ruotsin ja Venäjän 
rajan tuntumassa 1500-1700 luvuilla. Nykyään 
Puumalansalmen kautta kulkee yksi Saimaan 
vesiliikenteen pääväylistä. Tämä väylä on muodostunut 
mannerjäätikön puhtaaksi kuluttamaan kallioperän 
rikkonaisuusvyöhykkeeseen. Puumalan alueella on 
myös paljon harjuja, jotka ovat toimineet kulkureitteinä 
saaristoisessa kunnassa. Geologia siis yhdistää yli 
rajojen!

Puumalansalmi has a colourful history. It has been the 
scene of border disputes and several battles due to its 
location. Puumalansalmi was located near the border 
between Sweden and Russia between the 16th and 18th 
centuries. Nowadays one of Saimaa’s main water traffic 
routes runs through Puumalansalmi. This route was 
formed along a fractured zone in the bedrock eroded 
clean by the continental ice sheet. The Puumala area is 
also home to lots of eskers, which have acted as routes 
for human movement in the archipelago municipality. 
Geology therefore unites us across borders!

Puumalansalmen ylitykseen on 
rakennettu Suomen neljänneksi pisin 
maantiesilta. Sillalla on pituutta lähes 
800 m ja sen kannen lakikorkeus on 
31 m Saimaan pinnan yläpuolella. 
Kuvan siniset viivat ovat arvioita 
vedenpinnan muinaisista tasoista, 
1 = n. 11 400 vuotta sitten alueen 
vapautuessa mannerjäätikön alta ja 
2 = 6900-6300 vuotta sitten 
Suursaimaa-vaiheessa. 

Finland’s fourth-longest road bridge 
was built at the Puumalansalmi 
crossing. The bridge is almost 800m in 
length and the top of the bridge deck is 
31m above the surface of Lake Saimaa. 
The blue lines in the picture are 
estimates of the ancient water levels, 
1 = approx. 11,400 years ago when the 
area emerged from underneath the 
continental ice sheet and 
2 = 6,900 - 6,300 years ago during the 
Greater Saimaa phase.

Puumalansalmen syväväylä yhdistää eteläisen ja pohjoisen Saimaan vesireitit. Puunuitto ja 
rahtiliikenne on edelleen vilkasta noin 8 kuukautta vuodessa. Ennen sillan rakentamista puumalalaiset 
ylittivät virran lossilla. Suuren tukkilautan lipuessa salmen läpi, odotusaika saattoi venyä pitkäksi. 
Puumalansalmessa pääsee todistamaan myös luotsien vuoronvaihtoa, sillä ulkomaisten alusten 
on navigoitava Saimaalla paikallisen luotsin ohjaamana. Puumalansalmen virtaukset pitävät virran 
sulana lähes läpi talven. Kesällä sen voiman tuntevat vierassatamaan kiinnittyvät huviveneilijät. 
Puumala on saaristokunta, jonka pinta-ala on 1231 km². Rantaviivaa kunnassa on noin 3000 km, 
saaria 759 (vähintään 0,2 h) ja loma-asuntoja 3600.

The Puumalansalmi deep channel combines the southern and northern Saimaa water routes. Log 
floating and freight traffic keep the waterway busy for approximately 8 months per year. Before 
the bridge was built, the people of Puumala crossed the water by ferry. If a large log raft came 
down the strait, waiting times could be very long indeed. At Puumalansalmi you can also see the 
pilots change shift, as foreign vessels must navigate Saimaa under the guidance of a local pilot. 
Puumalansalmi’s currents keep the strait open and navigable throughout almost the entire winter. 
In summer it attracts boaters to the guest harbour. Puumala is an archipelago municipality with 
a surface area of 1,231km². The municipality boasts around 3,000km of shoreline, 759 islands (of 
at least 0.2h) and 3,600 holiday homes.

Kuvat / photos: Tapani Tervo
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Puumalan kallioperä
Puumalan keskustaajamassa yleisin kivilaji on kiillegneissi, jota kutsutaan myös 
paragneissiksi, granaatti-kordieriitti kiillegneissiksi ja kintsigiitiksi. Kivilaji on alkujaan 
ollut ikivanhan merenpohjan savea, joka kiteytyi 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 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 crystallized 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.

Kiillegneissiä / Mica gneiss (1.90-1.88)
Granodioriittia, kvartsidioriittia / 
Granodiorite, quartzdiorite (1.89-1.87)
Graniittia / Granite (1.84-1.81)

Vesi / Water

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.

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 viereisestä 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 kulkee geokohde 52, Norppapolku.  

 
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 adjacent 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 geosite 52, Norppapolku.

Kalliopaljastuma tai ohut maapeite 
/ Bedrock at or near the surface
Moreeni / Till

Sora / Gravel

Hiekka / Sand

Harjun muodostuminen 
/ Formation of an esker
1. Kallioperä / Bedrock

2. Moreenia / Till

3. Harjuselänteen hiekkaa ja 
soraa / Sand and gravel in an 
esker ridge

4. Jäätä ja moreeniainesta / Ice 
and till

Puumalan kallioperä / 
Puumala bedrock

Kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeet 
/ Fragmented zones in the bedrock

Tiet / Roads

Yleistetyt kivilajit / Generalised 
rock types (ikä mrd. vuotta / Ga)

Puumalan maaperä / Quaternary deposits in Puumala
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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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Karkea hieta / Coarse silt

Hieno hieta / Fine silt

Savi / Clay 

Turve / Peat 

Vesi / Water
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Saimaa Geopark kohteet Puumalassa / Saimaa Geopark sites in Puumala

• 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

• SS Wenno Puumalan satamassa / SS Wenno in Puumala harbour

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

• Puumalan kirkko / Puumala church
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