
RAKOKIVET
Mannerjäätikön kuljettamia vai jättiläisten paiskomia?
Toisiinsa nojaavien valtavien lohkareiden väleihin muodostunut Rakokivien luolasto 
on syntynyt suurten siirtolohkareiden lohkoutuessa ja rakoillessa pienempiin osiin. 
Luolastoon kuuluu kolme selvästi luolamaista tilaa, sekä pienempiä lohkareiden 
välitiloihin muodostuneita sopukoita ja rakoja. Lohkareet ovat porfyyri- ja 
gneissigraniittia, ja ne ovat kulkeutuneet nykyisille paikoilleen jäätikön mukana 
noin 11 500 vuotta sitten.

Monet erikoiset luonnonmuodostumat ovat saaneet kansantarinoissa yliluonnollisen 
selitteen. Siirtolohkareen kansanomainen nimi on hiidenkivi ja tarinoissa ne ovat 
usein jättiläisten heittämiä tai jättiläisnaisten helmoista pudonneita lohkareita.

Transported by the continental 
ice sheet or thrown by giants?
The Rakokivet caves were formed between group of huge erratic boulders leaning 
against one another when the boulders split and cracked into smaller parts. The 
cave system contains three clearly cave-like spaces, as well as nooks and crevices 
formed between the smaller boulders. The boulders are porphyritic and gneissic 
granite, and were glacially transported to their current place around 11,500 years 
ago.

Many peculiar natural formations have received a supernatural definition in folk 
tales. The folk name of the erratic boulder is “devil’s rock” (hiidenkivi in finnish), 
and in the stories they are often boulders thrown by giants or dropped from the 
hems of giant ladies.

Veiksel-jääkauden aikana mannerjäätikkö 
ulottui laajimmillaan Keski-Eurooppaan saakka 
noin 20 000 vuotta sitten. Hitaasti etenevän 
paksun jäämassan pohjaosassa tapahtui 
paineen vaihtelusta johtuvaa jään paikallista 
sulamista ja uudelleenjäätymistä. Kalliorakoihin 
jäätyvä vesi irrotti ja louhi kalliokohoumista 
suuriakin kappaleita, siirtolohkareita, jotka 
tempautuivat virtaavan jään mukaan. 

Saimaa Geopark -alueelta löytyy Rakokivien 
lohkareiden lisäksi muitakin poikkeuksellisen 
suuria siirtolohkareita. Osa niistä on 
mannerjäätikön paikalleen siirtämiä ja osa 
todennäköisesti pudonnut jäätikön reunasta 
irronneista sulavista jäävuorista. Veden syvyys 
oli sulavavan jäätikön äärellä laajoilla alueilla 
noin 50-60 m.

During the Weichselian glaciation maximum 
approx. 20,000 years ago, the continental ice 
sheet extended to Middle-Europe. In the base 
of the thick slow-flowing ice mass occurred 
local thawing and refreezing. Water freezing in 
rock cracks plucked and quarried even larger 
pieces of rock, erratic boulders, which were 
carried along with the flowing ice.

In addition to Rakokivet boulders, Saimaa 
Geopark area is home to a number of 
exceptionally large erratics. Some of them 
were transported into place by the ice sheet 
while others probably detached from icebergs 
which calved from the ice sheet. The depth of 
the water in the wide areas at the edge of the 
thawing glacier was around 50-60 meters.

Mannerjäätikön rikkonaisesta kiviaineksesta puhdistamat 
ruhjeet näkyvät nykymaisemassa itä-länsi- ja pohjois-
eteläsuuntaisina salmina ja järven lahtina sekä 
suoraviivaisina suopainanteina. Samanlainen kallioperän 
rikkonaisuus on selvästi nähtävissä koko Saimaan alueella. 
Viereiseen karttaan rikkonaisuusvyöhykkeet on merkitty 
katkoviivoilla. Kartan korkeusmallista hahmottuu myös 
alueen yli luoteesta kaakkoon virranneen mannerjäätikön 
aiheuttama maiseman suuntaus.

The fracture zones cleared by the ice sheet can be seen 
in the present landscape in the form of straits which run 
from east-west and north-south, as lake bays, and as 
straight paludified depressions. The same fragmentation 
of the bedrock is clearly visible throughout the entire 
Saimaa area. Fracture zones in the bedrock are marked 
with broken lines on the adjacent map. The map’s elevation 
model depicts the orientation of the terrain caused by 
the ice sheet which flowed over the area from northwest 
to southeast.
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RETKEILIJÄN ETIKETTI
Luonnossa liikkujan yleiset ohjeet

1. Suojele luontoympäristöä omalta osaltasi.
2. Anna eläinten ja kasvien olla rauhassa omassa ympäristössään.
3. Anna muidenkin nauttia luonnon rauhasta, vältä äänekästä toimintaa.
4. Siivoa aina jälkesi ja tuo kaikki roskat ja muut tavarasi pois maastosta. 

Tulenteko
Nuotiotulen sytyttäminen on sallittu vain retkikohteiden rakennetuilla 
tulipaikoilla. Polttopuukatoksen puut on tarkoitettu retkeilijöiden 
käyttöön. Kun sytytät tulen, huolehdi myös sen sammuttamisesta.

VISITOR ETIQUETTE 
General instructions for exploring nature

1. Do your part to protect nature.
2. Do not disturb wild animals or plants.
3. Let other people enjoy the peace and quiet of nature too. 
4. Always clear away your own rubbish and do not leave other items 

behind. 

Lighting a Campfire
Campfires are only permitted at the designated campfire sites. The 
firewood in the firewood shelters is intended for used by visitors. If you 
light a campfire, also make sure you put it out.

Lisää tietoa / more information:
www.saimaageopark.fi

”Geoparkin kävijä, kunnioita 
luontoa, älä aiheuta häiriötä meille 

asukkaille tai likaa kotiamme!” 

”Visitors to Saimaa Geopark: please 
respect nature and do not litter!”

Liikut Rakokivien luolissa ja ympäristössä omalla 
vastuulla. Olethan varovainen.

 
Be careful. You move in the Rakokivet caves and 
surroundings at your own risk.

Saimaan pinnasta 81 m korkeuteen kohoavat Haukkovuoren 
jyrkänteet ovat vaikuttava näky erityisesti järven suunnalta. 
Alue on malliesimerkki kallioperän ruhjeeseen liittyvästä 
”vesistölaaksosta”, jonka mannerjäätikkö on syventänyt 
ja puhdistanut rikkonaisesta kallioaineksesta. Korkeusero 
Haukkovuoren laelta Haukkolahden syvänteisiin on yli 
100 m. Kallioperä on alueelle tyypillistä granaatti-kordieriitti-
kiillegneissin ja graniittijuonien seosta.

The scarps of Haukkovuori rise 81m above the surface of Saimaa 
and are an impressive sight, particularly when seen from the 
lake. The area is a model example of the “watercourse valley” 
relating to a fault in the bedrock deepened and cleaned of 
fragmented rock material by the continental ice sheet. There 
is difference in elevation of more than 100 metres from the 
top of Haukkovuori to the deepest point of Haukkolahti. The 
bedrock is a mix of garnet-cordierite-mica gneiss and granite 
dikes, typical for the area. Haukkovuoren jyrkänteen koillispään kalliopahdoissa 

näkyy jäätikön muovaamia pyöristyneitä ja 
ylijyrkiksi seinämiksi kuluneita muotoja. Pienessä 
kuvassa uurteita pystyseinämässä (jään 
virtaussuunta merkitty mustalla nuolella). 

The northeastern rock faces of the Haukkovuori 
scarp feature rounded shapes and steep 
walls formed by the glacier. The small photo 
shows grooves in a vertical wall (the black 
arrow indicates the direction of ice flow).

Haukkovuori

Saimaa Geopark kohde / 
Saimaa Geopark site

Opastaulu / Information sign

Pysäköinti / Parking

Luonnonsuojelualue / 
Nature conservation area
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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



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
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