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2  ALUEEN KALLIO- JA MAAPERÄ
Saimaa Geopark alueen kallioperä koostuu noin 1,9–1,6 miljardia vuotta sitten syntyneistä kivilajeista. Kallioperä on siis 
geologisen aikamääritelmän mukaisesti paleoproterotsooisella maailmankaudella syntynyt. Kallioperän päällä on kvar-
täärikaudella viimeisimmän 20 000 vuoden aikana muodostunut irtaimista maaleista koostuva maaperä (kuva 2). Alueen 
kallio- ja maaperästä kertova osuus on koottu UNESCOlle lähetetystä hakemusmateriaalista (UGG hakemusmateriaali), 
johon sisältyy myös laaja geologisten julkaisujen lähdeluettelo.

^

^

^

^

^

^

^

^

^

Mikkeli

Puumala

Juva

Sulkava

Savitaipale

Taipalsaari

Lappeenranta

Imatra

Ruokolahti

Pohjakartat: © Maanmittauslaitos (Basemaps: © National Land Survey of Finland)

0 20 km

Saimaa Geoparkin kivilajit / 
Rock types in the Saimaa Geopark 
(ikä mrd. vuotta / Ga)

Kuva 2. Saimaa Geoparkin kallioperä ja maaperä.

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

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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Saimaa Geoparkin maaperä / Quaternary 
deposits in the Saimaa Geopark

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

Rikkonaisuusvyöhykkeiden tulkinta / Interpretation of 
fragmented zones 
Jouni Lerssi, GTK

Tulkinta perustuu pääosin prosessoituun Maanmittaus-
laitoksen (MML) laserkeilausaineistoon. / Interpretation is 
based primarily on processed laser scanning material from 
the National Land Survey of Finland (Maanmittauslaitos).
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2.1 KALLIOPERÄN SYNTY

Saimaan järvialtaan kallioperusta on valtaosaltaan saanut alkunsa 
muinaisen meren pohjalle noin 1 900 miljoonaa vuotta sitten kerros-
tuneista hiekasta ja savesta. Merivaihetta seuranneessa vuorenpoi-
mutuksessa kerrostumat sulloutuivat syvälle maankuoreen. Siellä 
vallinneessa kovassa paineessa ja lämpötilassa ne muuttuivat kiil-
legneissiksi. Osa kiviaineksesta suli ja kiteytyi kiillegneissin joukkoon 
vaaleiksi graniittisiksi juoniksi ja suoniksi. Ne antavat kivipinnoille 
raitaisen ulkoasun. Näin syntynyt seoksinen kiillegneissi tai suonig-
neissi on Geopark-alueen yleisin kivilaji (kuva 3). Meriympäristöön 
niin ikään noin 1900 miljoonaa vuotta sitten kerrostuneet tulivuo-
riperäiset kivilajit muodostavat suonigneissin joukkoon kapeita ja 
tummasävyisiä kivilajijaksoja. Merivedestä saostunut ja meren poh-
jalle kerrostunut kalkkilieju on nykymuodossaan karbonaattikiveä 
eli kalkkikiveä.

Vuorenpoimutukseen liittyi myös laaja-alaista, syvällä tapahtunutta 
maankuoren sulamista. Tämän kivisulan eli magman hidas kiteyty-
minen johti 1890–1870 miljoonaa vuotta sitten erilaisten syväkivien 
syntyyn. Pääosa on vaaleita graniitinsukuisia kivilajeja, esim. grano-
dioriittia (kuva 4). 1 840–1810 miljoonaa vuotta sitten mannerlohko-
jen törmäysten seurauksena maankuori paksuuntui ja siihen syntyi 
jälleen suuria määriä kivisulaa. Tämä magma kiteytyi Saimaan alu-
eelle tyypillisiksi vaaleanpunaisiksi, yleensä suhteellisen pienialaisiksi 
graniiteiksi, joista karkearakeiset pegmatiittigraniitit ovat yleisimpiä.

Kallioperän nuorimman yksikön muodostavat Lappeenrannan suun-
nalla yleiset ja laaja-alaiset rapakivigraniitit (kuva 5). Ne kiteytyivät 
noin 1 650–1620 miljoonaa vuotta sitten kivisulasta maankuoren ylä-
osassa. Lappeenrannan seudun rapakivet ovat osa Etelä-Karjalasta 
Venäjän puolelle jatkuvaa laajaa ns. Viipurin rapakivimassiivia, jota 
pidetään kivilajin tyyppialueena maailmassa. Saimaa Geopark-alueen 
rapakiviesiintymillä on merkittävää kansainvälistä arvoa.

1,9 miljardia vuotta sitten poimuttuneen vuoriston juuriosissa syvällä 
maankuoressa syntyneet Saimaan alueen kivilajit ovat nykyään nä-
kyvillä, koska korkea poimuvuoristo on kulunut satojen miljoonien 
vuosien aikana pois maanpinnan eroosion johdosta. Rapakivien ki-
teytyessä noin 1,6 miljardia vuotta sitten tämän muinaisen vuoriston 
tasoittuminen oli jo edennyt pitkälle. Saimaan järvialueen kalliope-
rän rikkonaisuus johtuu aluetta lävistävistä eri-ikäisistä tektonisista 
hiertovyöhykkeistä (kuva 6). Ne kuvastuvat erityisesti alueen poh-
joisosassa vesialueiden verkkomaisena rakenteena ja usein suoraan 
vesipinnasta kohoavina jylhinä kalliojyrkänteinä.

Kuva 3. Kuvassa Huuhanrannan rantakallioita, jotka koostuvat suonigneissistä 
eli tummasta kiillegneissistä ja sitä halkovista vaaleista graniittisista juonista 
ja suonista. Kuva: K-M Remes / Saimaa Geopark

Kuva 4. Kuvassa Luotolahdenvuoren granodioriitista koostuvaa kalliota. Gra-
nodioriitti on kiteytynyt muinaisessa vuorenpoimutuksessa syvällä maankuo-
ressa muodostuneesta kivisulasta eli magmasta. Syvällä maankuoressa syn-
tyneet kivilajit ovat nykyään näkyvillä, koska korkea poimuvuoristo on kulunut 
pois maanpinnan eroosion johdosta. Luotolahdenvuoren ja lähialueen kalliot 
ovat siis muinaisen vuoriston juuriosia. Kuva: K-M Remes / Saimaa Geopark

Kuva 5. Kuvassa Kuivaketveleen linnavuoren rapakiveä. Linnavuoren rapaki-
vimuunnos on rapakivigraniittiporfyyri, jossa vaaleanpunainen kalimaasälpä 
esiintyy hajarakeina. Kuva: K-M Remes / Saimaa Geopark



13

Kuva 6. Karttakuvassa näkyy Saimaa Geopark alueen kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeet punaisella viivoituksella.

Kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeet
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Fragmented zones in the bedrock
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2.2 MAAPERÄN SYNTY

Geopark alueen rikkonaista ja topografialtaan vaihtelevaa kalliope-
rää 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. Saimaa Geoparkin alueella 

yleinen moreeni on jäätikkösyntyinen maalaji. Geopark-alueen sora- 
ja hiekkamuodostumat ovat pääosin jäätikköjokisyntyisiä, siltti- ja 
savikerrostumat jäätikön äärelle syvään veteen kerrostuneita. Mer-
kittävimmät jäätikköjokikerrostumat liittyvät Salpausselkiin ja niihin 
ainesta kuljettaneisiin syöttöharjuihin (kuva 7). Salpausselillä on suu-
ri tieteellinen merkitys. Ne ovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia.

Kuva 7. Saimaa Geoparkin karttaan on merkitty vihreällä muinaisen jäätikön reunaan kerrostuneet Ensimmäinen Salpausselkä (SS I) ja Toinen Salpausselkä (SS II). Punaisella 
rajatut vihreät jaksot kuvaavat katkonaisia harjujaksoja, jotka päättyvät Salpausselkiin. Salpausselkien syntyvaiheessa jäätikön edustalla oli muinainen Itämeri, Baltian jääjärvi.

Reunadeltan hiekka- ja 
sorakerrostumia 

Sand and gravel deposits in 
the ice-marginal delta

Hiekka- ja sorakerrostumiin työntynyttä 
moreenia ja moreenivalleja 

Till pushed into sand and gravel deposits 
and end moraine ridges
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Mannerjäätikko / Mannerjäätikko / 
Continental ice sheetContinental ice sheet

Baltian jääjärvi / Baltian jääjärvi / 
The Baltic ice lakeThe Baltic ice lake

Reunamuodostumat ovat 
muinaisen jäätikön reunan 
suuntaisia / Marginal 
moraine formations are in 
the same direction as the 
edge of the ancient ice sheet

Harjut ovat kerrostuneet muinaisen jäätikön 
virtaussuunnan mukaisesti / Eskers are deposited in 
the same direction as the glacial flow of the ice sheet

Hiekasta ja sorasta koostuva harju kerrostuu sulavan 
mannerjäätikön alla tunneliin tai railoon. 

An esker that consists of sand and gravel is deposited in 
a tunnel or crack underneath a melting glacier.

Piirros / graphics: Harri Kutvonen, GTK
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Mannerjäätikön alla toimineen jäätikköjokiverkoston pääreitit. /
The main routes of meltwaters beneath the melting ice sheet.

Reunamoreeneista ja jäätikköjokien kerrostamista deltoista 
koostuvia reunamuodostumajaksoja (SsI ja SsII) /
The Salpausselkä ice marginal formations (SsI and SsII), which 
consists mainly of glaciofluvial deltas, but also endmoraines 
deposited on the ice margin.

Hiekka- ja sorakerrostumat / Sand and gravel deposits

Vettä / Water
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Hienoaineskerrostumat keskittyvät Salpausselkävyöhykkeen kaak-
koispuolelle. Jään sulamista seuranneet vesivaiheet muokkasivat 
vanhempia maalajeja ranta- ja jokikerrostumiksi. Näin syntyneisiin 

muinaisrantoihin on tallentunut Saimaan monivaiheinen historia 
(kuva 8). Turve on Geopark-alueen nuorin maalaji.

Kuva 8. Saimaa Geoparkin karttaan on merkitty Suursaimaan vedenpinnan taso tummansinisellä ja nykyiset vesialueet vaaleansinisellä. Suursaimaa-vaiheessa vedenpinta 
alkoi vähitellen kohota Saimaan järviryhmän etelä- ja kaakkoisosassa, koska järviryhmän ensimmäinen lasku-uoma Pohjois-Savossa (ei näy kartalla) sijaitsi nopeamman 
maankohoamisen alueella. Suursaimaa-vaihe päättyi Vuoksen puhkeamiseen noin 5 700 vuotta sitten. Epätasaisesta maankohoamisesta johtuen Suursaimaan muinaisrannat 
ovat eri korkeustasoilla Geoparkin alueella. Ensimmäisellä Salpausselällä Suursaimaan taso on noin 80 m merenpinnan yläpuolella (m mpy) ja Geopark-alueen pohjoisosassa 
Mikkelissä noin 90 m mpy. Saimaan nykyinen pinnantaso on noin 76 m mpy.

Suursaimaa-vaihe käynnistyi vähitellen, kun kaikki Saimaan järviryhmän altaat olivat ku-
routuneet Itämerestä noin 9000 vuotta sitten / The Greater Saimaa phase was gradually 
started when all the basins of the Lake Saimaa group had isolated from the Baltic Sea 
about 9000 years ago.
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Alkuperäinen rinne / Original slope
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/ Original slope
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Rantaterassi ja -törmä syntyvät aaltojen kulutus- ja
kerrostamistyön tuloksena / Shoreline terrace and

bank are eroded and deposited by waves

Piirros / Graphics: T. TervoPiirros / Graphics: T. Tervo

Muinainen vedenpinta / Ancient water levelMuinainen vedenpinta / Ancient water level

Muinaisranta / Raised beach

Muinaisranta / Raised beach
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Suursaimaan ylin ranta ja lasku-uomat (punaiset nuolet) / 
Suursaimaa’s highest shoreline and outlet channels (red arrows)

Nykyinen vesialue / Present water area

Lasku-uomat ja niiden toiminta-ajat
1 = Matkuslampi, lasku-uomana 6 900 - 5 700 vuotta sitten
2 = Kärenlampi, lasku-uomana 6 300 – 5 700 vuotta sitten
3 = Suursaimaavaihe päättyi Vuoksen puhkeamiseen 5 700 vuotta sitten.

Three outlet stages
1 = Matkuslampi outlet channel, active 6 900 - 5 700 years ago
2 = Kärenlampi outlet channel, active 6 300 - 5 700 years ago
3 = The Greater Saimaa era ended with the birth of the River Vuoksi 5 700 years ago.
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Saimaan alueella Salpausselät osoittavat mannerjäätikön reunassa 
toimineen Järvi-Suomen virtauskielekkeen ääriasemia (kuva 9). Reu-
namuodostumien syntyessä kielekkeen sisäosissa aktiivisesti virran-
nut jää muokkasi Geopark-rajauksen pohjoisosan maisemaa. Hitaasti 
etenevä paksu jäämassa irrotti alla olevasta kallioperästä lohkare-, 
ja kiviainesta sekä murskasi, jauhoi ja kerrosti sen kallioperää ver-
hoavaksi pohjamoreeniksi. Pohjamoreenia kerrostui myös sukkula-
maisiksi jäätikön liikesuuntaa osoittaviksi selänteiksi eli drumliineiksi. 

Geopark-rajauksen pohjoisosa sisältää edustavan näytteen Pieksä-
mäen drumliinikentästä. Kenttä, joka sisältää kymmeniä tuhansia 
drumliineita ja muita jäätikön synnyttämiä maastomuotoja, on la-
jissaan Suomen suurin ja myös kansainvälisesti merkittävä. Kentän 
drumliinien ja muiden muodostumien suunnista hahmottuva viuh-
kamuoto kuvastaa tarkasti jään liikkeitä Järvi-Suomen virtauskie-
lekkeessä Salpausselkien syntyvaiheessa.

2.3 SAIMAA GEOPARKIN GEOLOGISET ARVOT

Saimaan Geopark -alueen geologiset arvot koostuvat ikivanhas-
ta ja rikkonaisesta kallioperästä ja sen tunnetuimmasta kivilajista 
eli rapakivestä sekä viime jääkauden loppuvaiheessa mannerjää-
tikön eteen kerrostuneista massiivisista reunamuodostumista eli 
Salpausselistä. Geologista lisäarvoa antavat alueen pohjoisosan 
esimerkkikohteet Pieksämäen drumliinikentän muodostumista ja 
niiden eri variaatioista. Ne täydentävät glasiaaligeologisen sisällön 
Järvi-Suomen kielekevirran kaikki keskeiset osa-alueet kattavaksi. 
Kuvattujen geologisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta syntyneen 
Saimaan järvialueen kehitykseen on viime jääkautta seuranneena 
aikana vaikuttanut erityisesti epätasaisesta maankohoamisesta 
johtuva maanpinnan kallistuminen kohti kaakkoa. Luonnossa tämä 
kehitys ja Saimaan tarina näkyvät eri korkeustasoilla olevina mui-
naisrantoina, kalliomaalauksina sekä erityisesti Vuoksena ja Imatran 
koskena koskikirnuineen.

Geologia kuvastuu suoraan järvialueen muodoissa. Pohjoisessa 
syvämurrosten pilkkomilla rikkonaisilla kalliomailla Saimaa on pirs-
toutunut sokkeloiseksi vesistölabyrintiksi. Eteläisellä Saimaalla 
Salpausselkien ja niihin liittyvien syöttöharjujen esiintymisalueella 
järvimaisemalle ovat ominaisia kilometrien mittaiset matalat hiek-
karannat ja laajoja selkävesiä halkovat harjusaarien jonot. Saimaa 
tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden tutustua mannerjäätikön reu-
nassa toimineen kielekevirran kaikkiin keskeisiin muodostumatyyp-
peihin ja järvialueen monivaiheiseen historiaan. Lisäksi geologia on 
muovannut monimuotoisia ja erikoisia luontoympäristöjä, joihin on 
kytkeytynyt mannerjäätikön sulamista seuranneena aikana huomat-
tava määrä elolliseen luontoon ja kulttuuriin liittyviä arvoja.

Kuva 9. Kartassa näkyvät jääkauden loppuvaiheessa toimineet viuhkamaiset virtauskielekkeet Etelä-Suomen alueelta. Saimaa Geoparkin alueella toimi Järvi-
Suomen virtauskieleke. Ensimmäinen ja Toinen Salpausselkä kerrostuivat Järvi-Suomen virtauskielekkeen reunaan noin 12 300–11 600 vuotta sitten. Samoihin 
aikoihin virtauskielekkeen keskiosassa jäätikön pohjalla muodostui drumliineja.

Mannerjäätikön virtaussuunnat ja jään reuna-asemat /

Flow directions and marginal stages of the continental ice sheet

Drumliinit syntyivät Järvi-Suomen 
virtauskielekkeen sisemmissä osis-
sa. Drumliinin proksimaaliosassa eli 
jäätikön puoleisella sivulla on usein 
kallioydin. Moreeni on kerrostunut 
kallion taakse muodostaen pitkän 
selänteen (distaaliosa).

The drumlins were formed in the 
innermost parts of the Finnish Lake 
District ice lobe. The proximal part of 
the drumlin, or the side facing the ice 
sheet, is usually a rock core. Till builds 
up behind this rocky part, forming a 
long ridge (the distal part).
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2.5 GEOLOGISET MUODOSTUMAT, MAISEMAT JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Suomen lainsäädännössä on useita säädöksiä, jotka perustuvat sekä 
kansalliseen lainsäädäntöön että Euroopan unionin direktiiveihin, 
jotka sääntelevät maankäytön suunnittelua, luonnonvarojen hyö-
dyntämistä ja muuta toimintaa, jolla voi olla vaikutusta luonnonym-
päristöön tai maisemaan. Geologisesti merkittävä lakikokonaisuus 
on maa-aineslaki (555/1981) ja sen soveltamista koskeva hallituk-
sen asetus maaperän materiaalien hyödyntämisestä. Näiden lakien 
yleisenä tavoitteena on valvoa maa-ainesten käyttöä tavalla, jolla 
varmistetaan luonnon ja maiseman sekä muiden ympäristöarvo-
jen suojelu kestävän kehityksen suhteen. Maa-ainesten hankinnan 
sääntelyllä on vahva yhteys maankäytön suunnitteluun, maa- ja 
vesirakentamiseen, pohjavesien suojeluun sekä ympäristö- ja luon-
nonsuojeluun. Muut keskeiset lait koskevat rakentamista, liikennettä, 
metsiä sekä pinta- ja pohjavesien käyttöä.

Maa-aineslain noudattaminen on johtanut siihen, että Suomessa on 
kansallisella tasolla tehty valtakunnalliset inventoinnit arvokkais-
ta kallioalueista, kivikoista, moreenimuodostumista sekä tuuli- ja 
rantakerrostumista. Saimaa Geoparkin kohteista osa on kartoitettu 
näissä inventoinneissa ja ne on listattu UGG hakemusmateriaaleihin. 
Suomessa on tehty inventointi myös valtakunnallisesti arvokkaista 

harjualueista liittyen valtakunnalliseen harjujen suojeluohjelmaan. 
Lisäksi maakuntakaavoissa on osoitettu valtakunnallisesti ja maa-
kunnallisesti arvokkaat geologiset muodostumat (harjut, moreenit, 
kalliot jne.). Maakuntakaavamerkintä kertoo, että näillä alueilla on 
maa-aineslaissa mainittuja arvoja, joten maa-ainesten ottolupia ei 
alueille tulisi myöntää.

Maa-aineslain 3 §:

Tässä laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:

1. kauniin maisemakuvan turmeltumista;

2. luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnone-
siintymien tuhoutumista;

3. huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luon-
nonolosuhteissa; tai

4. tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesi-
alueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen 
ole saatu vesilain mukaista lupaa.

2.4 MAA- JA KALLIOPERÄN HERKKYYS KULUMISELLE

Maaston kulumisen kannalta herkkiä kohteita ovat harjualueet ja 
hiekkarannat, joissa ohuen kunttakerroksen alla on helposti kuluvaa 
hiekkaa. Jos maaperää sitova kasvillisuuskerros rikkoutuu esimerkik-
si maastoajoneuvoilla tai pyörällä ajaessa, saattavat urat levitä hallit-
semattomasti ympäristön eroosion takia. Myös rankkasateet voivat 
leventää ja syventää uria. Toinen kulumiselle herkkä yhdistelmä on 
kalliot ja niiden päällä kasvavat sammalet ja jäkälät. Kallioalueiden 
jyrkissä kohdissa polut lähtevät helposti levenemään ja syntyy uusia 
uria, kun kallioita suojaava sammal- ja jäkäläkerros kuluu pois.

Saimaa Geoparkin alueen kallioperä on pääsääntöisesti kestä-
vää, mutta rapakivialueilla ja erityisesti moroutuvan eli helposti 

rapautuvan rapakivigraniitin kyseessä ollessa ympäristön eroosio voi 
käynnistyä tai vahvistua, jos kävijämäärät lisääntyvät hallitsematto-
masti. Saimaa Geoparkin alueella on myös kasvillisuuden kannalta 
silmälläpidettäviä alueita. Reunamuodostumilla ja harjuilla kasvaa 
paahdeympäristöissä rauhoitettuja kasveja kuten kangasvuokkoa 
ja hietaneilikkaa, joiden kasvustoja ei pidä talloa (kuva 10). Salpaus-
selkien alueella on myös pienialaisia rehevämmän kasvuston alueita, 
lehtoja, joita on pyrittävä suojelemaan. Maaston ja ympäristön säily-
misen kannalta olisikin ensiarvoisen tärkeää, että Saimaa Geoparkin 
kohteissa kuljetaan merkityillä poluilla ja reiteillä, tai maastoon ra-
kennettuja rakenteita pitkin.

Kuva 10. Kuvassa Huuhanrannan paahderinteellä kasvavaa hietaneilikkaa. Kuva: K-M Remes / Saimaa Geopark


