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Rantaterassi ja -törmä syntyvät aaltojen kulutus- ja
kerrostamistyön tuloksena / Shoreline terrace and

bank are eroded and accumulated by waves

Lappeenrannassa asutaan paikoin ylimmällä rannalla, joka muodostui 12 300–12 100 
vuotta sitten Ensimmäisen Salpausselän reunamuodostuman paljastuessa 
sulavan mannerjäätikön alta. Rantavyöhykkeessä velloi silloin Itämeren muinaisiin 
vaiheisiin kuuluva Baltian jääjärvi, jonka vedenpinnan taso oli korkeammalla kuin 
nykyisen Saimaan taso. Baltian jääjärvestä pilkistivät osittain mm. Rakuunamäki, 
Lauritsala ja lentokentän alue.

Parts of Lappeenranta are located on the highest shoreline, which formed 
12,300–12,100 years ago as the First Salpausselkä ice-marginal formation emerged 
from underneath the melting continental ice sheet. In the shore zone, the Baltic 
ice lake - one of the ancient Baltic Sea phases - swelled with a water level higher 
than the current level of Saimaa. Rakuunamäki, Lauritsala and the airport area 
poked out from the Baltic ice lake.

Kuvassa Rakuunamäen muinaisrannat (geokohde 9): portaat 
laskeutuvat ylimmältä rannalta, joka on noin 105 metriä 
merenpinnan yläpuolella (m mpy), alemmalle rantatasanteelle 
(n. 95 m mpy). Alempi muinaisranta muodostui 
11 800-11 600 vuotta sitten mannerjäätikön kerrostaessa 
Toista Salpausselkää noin 20 kilometrin päässä luoteessa. 
Puiden lehvästön takaa pilkottaa alemmalle rantatasanteelle 
rakennettu Upseerikerhon rakennus.

Shown in the photo are the ancient Rakuunamäki shorelines 
(geosite 9): steps lead down from the highest shoreline, 
which is around 105 metres above sea level (msl), to the lower 
shoreline platform (around 95msl). The lower ancient shoreline 
was formed 11,800-11,600 years ago when the continental 
ice sheet deposited the Second Salpausselkä around 20 
kilometres to the northwest. The Officers club building, or 
“Upseerikerhon rakennus” built on the shoreline platform can 
be seen peeking out from behind the leaves of the trees.

Kuva / photo: K-M Remes

Piirros / Graphics: T. Tervo

RAKUUNAMÄKI

Karhusaari
Lappeenrannan linnoitus ja satama / 
Lappeenranta Fortress and marina
Pappilanniemi

Rakuunamäki

Saimaa Geopark info

Satama tai venelaituri / Harbour or quay

Karttaan sinisellä viivalla merkitty Baltian jääjärven ylin ranta 
paljastui sulavan mannerjäätikön alta noin 12 300 - 12 100 
vuotta sitten, jolloin Rakuunamäen lakialue ylsi Baltian jääjärven 
pinnantasoon (B I-taso). 

Mannerjäätikön vetäytyessä luoteeseen Baltian jääjärven aallot 
muokkasivat B I-tason alapuolelle muinaisrannan, joka erottuu 
Rakuunamäellä lakialueen pohjoisreunalla (kartalla valkoinen 
katkoviiva 1).

Toinen Salpausselkä syntyi 11 800-11 600 vuotta sitten ja sen 
lakialueet osoittavat Baltian jääjärven pinnan B III-tason. Maan 
kohoamisesta johtuen B III ranta (kartalla valkoinen katkoviiva 
2) on Rakuunamäellä kymmenen metriä B I rannan alapuolella. 
Portaiden yläpäässä näkyvä Upseerikerhon rakennus on tällä 
Baltian jääjärven B III-vaiheessa syntyneellä rantaterassilla.

Suursaimaa-vaiheessa ennen Vuoksen puhkeamista noin 6000 
vuotta sitten vedenpinta ylsi Lappeenrannassa muutamia 
metrejä nykyisen Saimaan pinnan yläpuolelle (kartalla valkoinen 
katkoviiva 3). Saimaan rantoja pitkin kiertävä esteetön 
retkeilyreitti, rantaraitti kulkee Rakuunamäen länsireunalla 
paikoin Suursaimaan rantaterassilla.

The highest shoreline of the Baltic ice lake, marked in blue 
on the map, emerged from underneath the ice sheet around 
12,300 - 12,100 years ago, when the summit area of Rakuunamäki 
reached the surface level of the Baltic ice lake.

As the ice sheet receded to the northwest, the waves of the 
Baltic ice lake shaped the ancient shoreline below level B I, which 
is distinguishable on the northern edge of the Rakuunamäki 
summit area (dashed white line 1 on the map).

The Second Salpausselkä formed 11,800 - 11,600 years ago, 
and its summit areas indicate level B III of the surface of the 
Baltic ice lake. As a result of land uplift, the B III shoreline 
(dashed white line 2 on the map) at Rakuunamäki is ten metres 
below the B I shoreline. The Officers club building visible at the 
top of the stairs is built on the shoreline terrace formed during 
the B III-phase of the Baltic ice lake.

During the Greater Saimaa phase, before the breakthrough 
of Vuoksi around 6,000 years ago, the water level reached in 
Lappeenranta a few metres above Saimaa’s current water level 
(dashed white line 3 on the map). An accessible hiking trail 
known as “rantaraitti” winds along the shores of Lake Saimaa. 
It runs along the western edge of Rakuunamäki and the shore 
terrace formed during the Greater Saimaa phase.

Hiekka- ja sorakerrostumiin 
työntynyttä moreenia ja moreenivalleja

 
Till pushed into sand and gravel 
deposits and end moraine ridges

Reunadeltan hiekka- ja sorakerrostumia
 

Sand and gravel deposits in 
the ice-marginal delta
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Baltian jääjärvi / 
The Baltic ice lake

Mannerjäätikkö / 
Continental ice sheet

Nykyinen Saimaa 
on muinaisen 

jäätikön puolella.
 

Current Saimaa is 
on the glacier side.

Merkkien selitys / Legend

Ylin ranta, Baltian jääjärvi B I-taso n. 105 m mpy / 
Highest shoreline, the Baltic Ice Lake B I-level approx. 105 m asl
1 Baltian jääjärvi B II-taso n. 100 m mpy / The Baltic Ice Lake B II-level approx. 100 m asl
2 Baltian jääjärvi B III-taso n. 95 m mpy /  The Baltic Ice Lake B III-level approx. 95 m asl
3 Suursaimaa n. 81 m mpy / The Greater Saimaa approx. 81 m mpy

Nuotiopaikka / Campfire

Luontopolku / Nature path

Kulttuurinähtävyys / Cultural attraction

Ravintola / Restaurant

Olet tässä/ 
You are here
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Sulavan mannerjäätikön reunaan syntynyt Ensimmäinen 
Salpausselkä koostuu deltoista, sandurdeltoista 
ja ajoittain edenneen jäämassan puskemista 
moreeniselänteistä. Jään reuna-aseman vaihdellessa 
moreenia kerrostui kiilamaisina linsseinä myös 
deltojen ja sandureiden jäätikköön rajoittuneisiin osiin. 
Lappeenrannan alueella jäätikköjokien suulle kerrostuneet 
deltat kasvoivat yleisesti Baltian jääjärven B I -tasoon (n. 
105 m mpy).

The First Salpausselkä, which formed on the edge of the 
melting ice sheet, consists of deltas, sandurs and moraine 
ridges, pushed up from time to time by the advancing 
ice mass. As the position of the ice edge changed, the 
moraine was deposited into wedge-like ovals in the areas 
of the deltas and sandurs that border the ice sheet. In the 
Lappeenranta area the deltas that were deposited on the 
mouths of the glacial rivers usually grew to the Baltic ice 
lake’s B I level (Around 105msl).

Muinaisia vedenpinnantasoja / Ancient water levels



Saimaan vaiheita
Baltian jääjärvivaihe päättyi noin 11 600 vuotta sitten, kun Itämeren altaalle avautui uusi lasku-
uoma Keski-Ruotsissa. Vedenpinta laski Salpausselkien välisellä alueella ja Itämeren historiassa alkoi 
Yoldiamerivaihe, joka ei kuitenkaan aluksi yltänyt eteläiselle Saimaalle – patoutuneet jääjärvet pitivät 
vedenpinnantason korkeammalla. Kesti parisataa vuotta ennen kuin jääjärvet purkautuivat Yoldiameren 
tasoon. Yoldiamerestä noin 11 000 vuotta sitten kuroutunut eteläinen Saimaa oli taipaleensa alussa vain 
pieni läntti Kaidonselällä Salpausselkien välillä. Lappeenrannan rantaviiva oli siis kaukana, kymmenien 
kilometrien päässä. Vedenpinta oli noin 20 m nykyistä alempana. Tästä ovat todisteena kannot ja 
turvekerrostumat Saimaan pohjalla. Vähitellen vedenpinta alkoi kuitenkin nousta, koska muinaisen 
Vuoksen vesistön järvien lasku-uomat sijaitsivat pohjoisessa eli altaiden nopeimmin kohoavassa 
osassa. Muodostui Suursaimaa, joka oli Lappeenrannassa laajimmillaan ennen Kärenlammen uoman 
puhkeamista noin 6 300 vuotta sitten. Tähän muinaiseen, Saimaan vaiheiden kannalta tärkeään uomaan 
voi tutustua Myllylammella (geokohde 5).

Saimaa’s development phases
The Baltic ice lake phase ended around 11,600 years ago when a new outlet channel leading to the Baltic 
Sea basin opened up in central Sweden. The water levels fell in the area between the Salpausselkäs, and 
the Yoldia Sea phase of the Baltic Sea’s history began, but at first the Yoldia Sea did not reach southern 
Saimaa – the dammed ice lakes kept the water levels higher. It took a couple of centuries before the 
ice lakes broke through to the Yoldia Sea level. To start with, southern Saimaa, which became isolated 
from the Yoldia Sea around 11,000 years ago, was just a small wet patch at Kaidonselkä between the 
Salpausselkäs. The Lappeenranta shoreline was dozens of kilometres away. The water level was about 
20 m lower than today. This is evidenced by tree stumps and peat deposits at the bottom of Saimaa. 
Gradually, water levels began to rise however, since the outlet channels of the lakes in the ancient 
Vuoksi waterway were located to the north, in the part of the basins undergoing the fastest uplift. 
Greater Saimaa was formed, and reached its widest extent in Lappeenranta before the Kärenlampi 
channel broke through around 6,300 years ago. More information about this ancient channel, which 
played an important role in the phases of Saimaa’s history, is available at Myllylampi (geosite 5).
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Saimaa Geopark kohteet Lappeenrannassa / Saimaa Geopark sites in Lappeenranta

Kallioinen Karhusaari / Karhusaari rocky island

Myllylammen muinaisuoma / Myllylampi ancient outlet channel

Muukonsaaren kalliorannat / Rocky shores at Muukonsaari

Lappeenrannan linnoitus ja satama Ensimmäisellä Salpausselällä / 
Lappeenranta Old Town Fortress and marina on the First Salpausselkä

Pappilanniemen kalliorannat / Rocky shores at Pappilanniemi

Rakuunamäen muinaisrannat / Rakuunamäki raised beaches

Saimaan kanava ja Pontuksen kaivanto / 
Saimaa Canal and Pontus excavation (Pontuksen kaivanto)

Satamosaari jäätikköjokikerrostuma / Satamosaari glaciofluvial deposit

Sormuskivi siirtolohkare / Sormuskivi erratic

Etelä-Karjalan museo ja taidemuseo / The South Karelia Museum and Art Museum

Kanavamuseo / Canal museum

Nuijamaan kirkko / Nuijamaa church

Lappeen kirkko / Lappee church

Lauritsalan kirkko / Lauritsala church

Raatihuone / Old 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

GEOKOHTEET / GEOSITES: LUONTO JA KULTTUURIKOHTEET / 
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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

Sataman vieressä sijaitsevassa Lappeenrannan linnoituksessa (geokohde 7) kulttuuri 
ja geologia yhdistyvät. Linnoituksen rakentaminen Ensimmäisen Salpausselän 
reunamuodostumalle aloitettiin 1720-luvulla. Linnoituksen vallituksien ja rakennusten 
materiaaleina käytettiin paikallisia kiviä, esim. linnoituksessa toimiva Etelä-Karjalan museo on 
rakennettu Ihalaisen kalkkikivestä.

Culture and geology combine at the Lappeenranta fortress (geosite 7) next to the marina. The 
construction of the fortress at the First Salpausselkä ice-marginal formation began in the 
1720s. Local rock was used as the material for the fort’s trenches and buildings. For example, 
the South Karelia Museum, which operates out of the fortress, is built from limestone from 
Ihalainen.

Kuva / photo: Arto Hämäläinen Kuva / photo: K-M Remes

Kuivaketveleen linnavuori (geokohde 25) Taipalsaarella on 
kivilajiltaan rapakiveä. Taipalsaaren rapakivet kuuluvat Viipurin 
rapakivimassiiviin, jota pidetään kansainvälisesti rapakiven 
tyyppialueena eli sitä käytetään esimerkkinä kuvattaessa 
kivilajin ominaisuuksia.

Kuivaketvele hill fort (geosite 25) in Taipalsaari is made of 
rapakivi. Taipalsaari’s rapakivi granites are part of the Vyborg 
rapakivi massive, which is internationally considered the type 
area for rapakivi, and it is used as an example when describing 
the properties of the rock type.

Rakuunamäeltä voi suunnata esimerkiksi seuraaviin 
Saimaa Geopark kohteisiin: Linnoitukselle (geokohde 
7), Karhusaareen talviaikaan luistellen, hiihtäen 
tai kävellen ja kesäisin veneellä (geokohde 4), 
Pappilanniemen luontopolulle (geokohde 8) tai 
vaikkapa pyöräillä Taipalsaaren Kuivaketveleen 
linnavuorelle (geokohde 25), jonne on matkaa 
Rakuunamäeltä noin 8 km.

You can head to the following Saimaa Geopark 
destinations from Rakuunamäki: The fortress 
(geosite 7); Karhusaari island - ice skate, ski, or walk 
on the ice during the winter, or go by boat in the 
summer (geosite 4); the Pappilanniemi nature trail 
(geosite 8), or cycle to the Kuivaketvele hill fort in 
Taipalsaari (geosite 25), which is around 8km from 
Rakuunamäki.

RETKEILIJÄN ETIKETTI
Luonnossa liikkujan yleiset ohjeet

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

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

VISITOR ETIQUETTE 
General instructions for exploring nature

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

behind. 

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

”Geoparkin kävijä, kunnioita 
luontoa, älä aiheuta häiriötä meille 

asukkaille tai likaa kotiamme!” 

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

Lisää tietoa / more information:
www.saimaageopark.fi


