
ESIHISTORIALLINEN KVARTSILOUHOS
PREHISTORIC QUARTZ QUARRY
Ristilammen kvartsilouhos, josta kvartsia louhittiin 
kivikaudella, sijaitsee jäätikön sulamisvesien 
kaarevaksi kuluttaman kallioseinämän alaosassa, 
karkearakeisessa graniittijuonessa. 

Alueen graniitti on syntynyt noin 1 840 miljoonaa 
vuotta sitten. Siihen aikaan Saimaan seutu oli osa 
manneraluetta, jonka reunoille törmäsi pienempiä 
mannerlohkoja. Törmäysten seurauksena 
maankuori paksuuntui ja siihen syntyi suuria 
määriä kivisulaa. Tämä magma kiteytyi Saimaan 
alueelle tyypillisiksi vaaleanpunaisiksi, yleensä 
suhteellisen pienialaisiksi graniiteiksi, joista 
karkearakeiset pegmatiittigraniitit ovat yleisimpiä. 
Tässä tapauksessa graniittinen pegmatiittijuoni 
koostuu vaaleanpunaisesta kalimaasälvästä ja 
valkoisesta kvartsista.

Kvartsia käytettiin kivikaudella työkalu-materiaalina. 
Se korvasi muualla maailmalla käytetyn piikiven, 
jota ei esiinny luontaisesti Suomen kallioperässä. 
Kvartsia työstettäessä esim. iskettäessä sitä toisella 
kivellä syntyi kvartsi-iskoksia eli kvartsin palasia 
ja sirpaleita. Suomessa, jossa hapan maaperä on 
tuhonnut lähes kaikki elolliset jäänteet kivikaudelta, 
kvartsi-iskokset ovat kivikautisen asutuksen 
tärkeitä tunnusmerkkejä. Useat asuinpaikat on 
löydetty kvartsi-iskosten perusteella.

The Ristilampi quartz quarry, from which the 
quartz was mined in the Stone Age, is located at 
the bottom of a pothole-shaped rocky wall, in a 
coarse-grained granite dike.

Area’s granite was formed around 1,840 million 
years ago. At that time, the Saimaa region was part 
of a continental area whose edges were impacted 
by smaller continental fragments. As a result of 
the collisions, the earth’s crust became thicker 
and large quantities of magma were formed. In the 
Saimaa area, this magma typically crystallised into 
pink and usually relatively small areas of granite, 
with coarse-grained pegmatite granites being 
most common. In this case, the granite pegmatite 
dike contains pink k-feldspar and white quartz.

The quartz was used to make tools in the Stone 
Age. It replaced flint, which was used elsewhere 
in the world but does not naturally occur in the 
bedrock in Finland. When working with quartz, for 
example by hitting it against another rock, flakes 
and fragments of quartz were created. In Finland, 
where acidic soil has destroyed almost all organic 
remnants of the Stone Age, the quartz fragments 
are an important method of identifying Stone-
Age settlements. Several settlements have been 
discovered based on quartz fragments.

Pegmatiiteissa mineraalien raekoko on 
suuri. Lähikuvassa vaaleanpunaista 
kalimaasälpämineraalia, joka antaa 
punertavalle graniitti-kivilajille 
sen värin ja valkoista kvartsia, jota 
louhittiin kivikaudella esineiden 
materiaaleiksi.

In pegmatites, mineral grains are 
large. This close-up shows pink 
K-feldspar mineral, which gives the 
granite rock its reddish colour, and 
white quarts, which was mined in the 
Stone Age to make objects.
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SARKASLAMMEN KALLIOMAALAUKSET
SARKASLAMPI ROCK PAINTINGS
Sarkasvuoren jyrkänteessä on noin viiden metrin korkeudella 
hirveä esittävä kalliomaalaus ja siitä etelään Sarkaslammen 
kalliossa venekuva. Vuonna 2017 alueelta löydettiin toinen 
hirvi-aiheinen kalliomaalaus. Se sijaitsee 20 m aiemmin 
tunnetusta maalauksesta etelään. Kalliomaalaukset on 
tehty noin 5 700-5 000 vuotta sitten aikana, jolloin Saimaan 
vedenpinta oli korkeammalla kuin nykyisin. Kuvat on maalattu 
joko veneestä tai jään päältä ja ne on tehty punamullalla, johon 
on mahdollisesti sekoitettu verta, rasvaa tai munankeltuaista. 
Maalausten pintaan on saostunut vuosituhansien kuluessa 
opaalimainen piidioksidikerros, joka suojaa maalauksia 
kulumiselta.

Alueen pääkivilaji on kiillegneissi, jossa on graniittia 
suoniaineksena sekä paikoin laajempina alueina. 
Kalliomaalaukset ovat graniittialueella. Kiillegneissi 
syntyi 1,9 miljardia vuotta sitten muinaismeren hiekka- ja 
savipitoisten pohjasedimenttien muuttuessa kiillegneissiksi 
vuorijonopoimutuksessa. Poimutusprosessin jälkeen 
muodostui uutta kivisulaa mannerlohkojen törmätessä 
toisiinsa ja maankuoren paksuuntuessa. Tämä magma kiteytyi 
Saimaan alueelle tyypillisiksi vaaleanpunaisiksi graniiteiksi.

Sarkasvuori scarp features a rock painting of an elk at a 
height of around five metres, and there is a picture of a boat 
on a rock at Sarkaslampi to the south. In 2017, another elk-
themed rock painting was discovered in the area. It is located 
20 m south of the previously known painting. Rock paintings 
were made about 5,700-5,000 years ago, when the water 
level in the Saimaa was higher than today. The pictures were 
painted either from a boat or on the ice. They were painted 
with red ochre, possibly mixed with blood, fat or egg yolk. An 
opalescent layer of silica has accumulated over the millennia 
and protects the painting from wear.

The main type of rock in the area is mica gneiss containing 
veins of granite, with larger areas of granite in some places. 
The rock paintings are in a granite area. The mica gneiss 
formed 1.9 billion years ago as the sand and clay sediment 
on the ancient seabed underwent mountain-folding. After the 
mountain-folding process, new magma was formed due to 
tectonic collision and the earth’s crust thickened. This magma 
crystallised into the pink granite that is characteristically 
found in the Saimaa region.

Venekuva on Sarkaslammen kallioseinämässä noin puoli kilometriä 
hirvikuvasta etelään. / The boat picture on the rocky wall at Sarkaslampi is 
about half a kilometre south of the picture of the elk.

Hirveä esittävä kalliomaalaus / A rock painting of an elk
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Kalliomaalaukset ovat muinaismuistolailla suojeltuja kiinteitä 
muinaisjäännöksiä. Niitä tai niiden lähiympäristöä ei saa 
vahingoittaa. Suojelun tarkoituksena on säilyttää kohteen 
sisältämä ainutkertainen tieto.

Rock paintings are officially protected by the Antiquities 
Act. It is forbidden to damage the painting or its immediate 
surroundings. Official protection of antiquities preserves their 
unique information value.


