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Pohjois-Savossa Suursaimaan 
ranta on korkealla nykyisten suu-
rimpien järvien vedenpinnan ylä-
puolella. Iisalmessa muinaisranta 

on yli 25 metriä Poroveden pintaa ylempänä. Ete-
lä-Karjalassa ero on paljon vähäisempi. Lappeenran-
nassa Saimaa liplattelee ainoastaan noin viisi metriä 
Suursaimaan rantaa alempana ja järven luonne on 
pysynyt toisin kuin Pohjois-Savossa samana jo tuhan-
sia vuosia. Merkille pantavaa on, miten monet kirkot 
on rakennettu Suursaimaan vedenpinnan yläpuolel-
le silloisille pienille luodoille tai saarille.

Tässä kerron Suursaimaan korkeudet sen korkeim-
man rannan perusteella. Vuoksen syntyessä Suur-
saimaan vedenpinta oli jo alentunut Ristiinan luo-
teispuolella, pohjoisessa Pielaveden seudulla yli vii-
si metriä.

Iisalmi

Iisalmessa Suursaimaa 111 m peitti lähes kaiken 
maan.  Korkeat mäet nousivat kuitenkin saarina ve-
denpinnan yläpuolelle. Tällaisia olivat lähellä keskus-
taa Poskimäki 135 m ja hiukan pohjoisempana Iimä-
ki 204 m ja monet muut mäet, joista korkeimmat ta-
voittavat 200 merin korkeuden. Iisalmen eteläpuolel-
la Väisälänmäki 219 m on näistä kenties kuuluisin. 
Maisemat olivat 6000 vuotta sitten toisennäköiset 
kuin nykyisin. Järvi oli laaja, sen selät lähes saaret-
tomia ja joka puolella vedestä nousi korkeita vaaro-
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ja. Ehkä maisema muistutti nykyistä Pielistä. Kiuru-
vedelle, Vieremälle ja Sonkajärvelle Suursaimaa ulot-
tui leveinä lahtina. Näistä Sonkajärven lahti oli rikko-
naisin ja runsassaarisin. Vaikka kalliosaaria ja luotoja 
olikin melko vähän, Suursaimaan yläosa oli kenties 
norpan valtakuntaa. Laajat selkävedet olivat Suursai-
maan tunnusomaista maisemaa Iisalmesta Kuopioon.

Ylä-Savossa Suursaimaa poikkesi eniten nykyisistä ve-
sistöistä. Suuret järven selät ovat kaventuneet ja mui-
naisiin vesistöihin kerrostuneet hienorakeiset ainek-
set ovat nyt monin paikoin vedenpinnan yläpuolella. 
Lähes kaikkialla kumpuilevat viljelykset reunustavat 
järviä ja vesistöjä. Järviä on aikaisempaa enemmän, 
vaikka ne ovat pienempiä ja matalampia. 

Kuopio

Kuopiossa Yoldiameren pinta oli korkeimmillaan 140 
m noin 11 000 vuotta sitten. Ennen Suursaimaan 
tulvaa vedenpinta oli alimmillaan tasolla 95 m Poh-
jois-Savon suurjärven kuroutuessa Ancylus-järvestä.

Suursaimaan ranta 102 m oli nykyisessä keskustassa. 
Ranta-aallot muokkasivat ja tasoittivat Puijon reu-
nasta Väinölänniemelle kulkevaa harjua.  Jos kivi-
kaudella olisi ollut matkailukeskuksia, niin sellainen 
olisi ollut Kuopiossa. Talvella Puijon rinteitä oli hy-
vä suksin lasketella ja lämpiminä kesinä oli mukavaa 
lekotella pitkällä hiekkarannalla.
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Tällä hiekkarannalla on nykyisin kauppatori. Suursai-
maan ranta oli torin ja Sankaripuiston välissä. Ranta-
törmää on kaupunkia rakennettaessa muokattu ja sen 
kohdalle on tehty tukimuuri. Sankaripuiston vierestä 
ranta jatkuu radan yli hautausmaalle, jossa muinai-
sen rantatörmän piirteitä on myös nähtävissä. Hau-
tausmaan pohjoispuolella muinaisranta sivuaa Pui-
jon mäkeä ja jatkaa sieltä edelleen nykyisten Mal-
ja- ja Pitkälampien ja Saarijärven kautta Kettulanlah-
teen. Tämän matalan salmen itäpuolelle jäi saareksi 
Linnanpellon alue. 

Tuomiokirkko on rakennettu torin ja sataman välissä 
muinaisen pienen luodon päälle, juuri Suursaimaan 
rannan yläpuolelle. Keskustan länsipuolella muinais-
ranta kiertyy Minna Canthin kadun jatkeena Valkei-
sen järven ympäri. Valkeinen oli Suursaimaan pussi-
mainen lahti.

Kuopion itäpuolella Suursaimaa ulottui Syvärille ja 
siellä Tahkovuorelle asti.

Kuopio
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Varkaus

Varkaudessa Suursaimaan vedenpinnan taso 
oli 94 m, kahdeksan metriä Haukivettä kor-
keammalla. Luode – kaakko-suuntaisen kal-
lioruhjeen pohjalla koskikivet olivat vielä sy-
vällä vedenpinnan alapuolella. Etelään hitaas-
ti virtaavilla vesillä oli paremminkin selkävesi-
en kuin ahtaitten salmivirtausten luonne. Ma-
talalle kuluneen kallioperän ympäristössä oli 
kuitenkin jo korkeita saaria. Näistä Varkaus-
mäki ja Vattuvuori nousivat, lähellä nykyisen 
kaupungin keskustaa yli 35 metrin korkeuteen 
vedenpinnasta. 

Suursaimaan aikainen Soisalo oli todelli-
nen saari, joskin selvästi nykyistä pienem-
pi ja aluksi kahteen osaan jakaantunut. Noin 
4500 vuotta sitten Soisalo kasvoi yhteen, kun 
Vetotaipaleen kannas kohosi nykyisen Kiesi-
mänjärven ja Lahdenpohjan väliin. Vetotaipa-
leen alueella on useita kivikautisia asuinpaik-
koja. Soisaloa ympäröivät kosket Konnukses-
sa ja Karviossa syntyivät Varkauden koskien 
kanssa samoihin aikoihin. Tällöin syntyi myös 
Kallavesi noin 2000 vuotta sitten.

 

Kuopion tori, kuva Matti Hakulinen

Joensuu

Oriveden vedenpinta oli ennen Suursaimaan 
tulvaa alimmillaan Joensuussa noin tasolla 76 
m. Suursaimaan vedenpinta nousi Savonran-
nan Vuokalassa Oriveden kynnyksen yläpuo-
lelle noin 8200 vuotta sitten ja jatkoi koho-
amistaan yli 1000 vuoden ajan Ristiinan uo-
mien syntyyn asti. Sen jälkeen vedenpinta oli 
Joensuussa melko pitkään, noin 1000 vuotta, 
Suursaimaan korkeimman vedenpinnan ta-
solla 87 m. Vedenpinnan muuttumattomuus 
johtui siitä, että Joensuussa maan kohoami-
nen on yhtä suurta kuin Ristiinassa, jossa 
olivat Suursaimaan pääuomat 7000 – 6000 
vuotta sitten. 

Suursaimaan nouseva vesi muokkasi aiemmin 
syntynyttä Pielisjoen deltaa. Uutta maa-ai-
nesta kulkeutui Pielisjoesta ja aallokon tuomi-
na Utranharjusta. Suursaimaa laajeni ja nou-
si Pielisjokilaaksoon aina Enon Kaltimonkos-
kille asti. Enon ja Utranharjun välissa oli laaja 
järvenselkä, jonka rannalla Utranharjun reu-
noilla, esimerkiksi Jynkänahossa, Suursaimaan 
rantatörmä on paikoin selvästi havaittavissa.

Nykyinen keskustan alue oli osa laajaa ma-
talikkoa. Vain harva luoto kohosi vedenpin-
nan yläpuolelle. Eräälle sen aikaiselle matalal-

67



le luodolle on rakennettu Ortodoksinen kirkko. Jo-
en itäpuolella Suursaimaan rannasta on vielä häi-
vähdys jäljellä rakennetun ympäristön keskellä Ne-
penmäen rinteillä. 

Kuten Iisalmessa ja Kuopiossa myös Joensuussa on 
nykyinen vedenpinta jääkauden jälkeen alimmalla ta-
solla. Näiltä seuduilta ei voi löytää vedenalaisia kan-
toja. Joensuun Niskakoski on nuori, vain muutama 
sata vuotta vanha.

Joensuun ympäristössä suurten selkien matalilla ran-
noilla Suursaimaa oli huomattavasti nykyistä laajem-
pi. Täällä olivat myös Suursaimaan suurimmat ula-
pat. Vesistö ylettyi nykyisten Rääkkylän alavien mai-
den yli Toiselle Salpausselälle ja pohjoisempana Vii-
nijärvelle.

Savonlinna

Jääkauden jälkeen vedenpinta oli Savonlinnan poh-
joispuolella yli 15 metriä ja eteläpuolellakin lähes vii-
si metriä nykyistä alempana. 

Joensuu

Kartta Geologinen tutkimuskeskus

68



Pohjoiseen virtaavat Kyrönsalmen kosket jäivät nou-
sevan vedenpinnan alle noin 8000 vuotta sitten. Vä-
hitellen nousevat Suursaimaan vedet ylittivät myös 
Haapa- ja Laitaatsalmen pohjan. Savonlinnassa Suur-
saimaan vedenpinta kohosi korkeimmillaan tasolle 85 
m. Tällöin vettä virtasi näiden leventyneiden salmi-
en lisäksi Aholahden, Katiskalahden, Pilkkakosken 
ja Pääskylahden kautta. Kun vettä virtasi reippaasti 
myös Raikuusta ja Enonkoskelta Puruveden läpi Pih-
lajavedelle, oli Savonlinnan saaristolla enemmän sel-
kä- kuin virtavesien luonne.

Savonlinna

Savonlinnan maastonmuodot olivat korkeasta veden-
pinnasta huolimatta kuitenkin samantapaiset kuin 
nykyäänkin. Varsinkin Talvisalo poikkesi vain vähän 
nykyisestä. Tämä johtuu siitä, että rannat nousevat 
jyrkästi vedestä. Keskustan saaret olivat luonnollisesti 
enemmän upoksissa ja pieniä luotoja ja saaria pilkis-
ti siellä täällä vedenpinnan yläpuolelle. Eräälle näistä 
on perustettu Savonlinnan Tuomiokirkko. 
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Noin 6000 vuoden kuluttua Kyrönsalmen kosket syn-
tyvät toisen kerran jääkauden jälkeen. Sitä ennen Lai-
taat-  ja Haapasalmi kuivuvat, kuten Pilkkakoskelle 
on jo tapahtunut.

Mikkeli

Mikkelissä järvivaiheen vedenpinta oli mannerjään 
vetäytymisen jälkeen ennen Suursaimaan tulvaa ny-
kyistä korkeammalla tasolla, ylimmillään 90 m ja 
alimmillaankin 82 m Suursaimaan vedenpinnan-
noustessa vedenpinta kohosi uudelleen korkeimmil-
laan tasolle 90 m. 

Mikkelin tori on Suursaimaan ranta-aallokon muok-
kaamaa muinaista hiekkarantaa. Muinaisranta kul-
kee kaupungin keskustan läpi lähes pohjois-etelä-
suunnassa. Kuten Kuopiossa ja Savonlinnassa, Mik-
kelin tuomiokirkkokin on rakennettu juuri Suursai-
maan rannan yläpuolelle, täällä ei kuitenkaan luo-
dolle, vaan mannerrannalle.

Suursaimaa ulottui Mikkeliin, mutta ei sen pohjois- ja 
länsipuolelle. Nykyiset kapeat salmet olivat leveäm-
piä ja peltojen ympäröimät rannat veden peitossa. 
Mikkelin itäpuolella oli laaja rikkonainen kallioinen 
saaristo, joka ulottui sokkeloiden ja kapeikkojen lä-
pi Luonterille.

Mikkeli
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Louhivedeltä Mikkeliin ulottuva parikymmen-
tä kilometriä pitkä vesistö pilkkoutuu parin – 
kolmen tuhannen vuoden kuluessa pienem-
miksi järviksi. 

Lappeenranta ja Imatra

Lappeenrannassa ja Imatralla Suursaimaan ve-
denpinta on vain vähän, kolme – neljä met-

riä, nykyistä vedenpintaa ylempänä. Sen si-
jaan täällä alin vedenpinta oli jääkauden jäl-
keen huomattavasti alempana kuin muual-
la Saimaan altaan alueella: Lappeenrannassa 
noin 10 ja Imatran ja Joutsenon alueella noin 
20 metriä nykyistä vedenpintaa alempana. 

Lappeenrannassa Suursaimaan ranta +80,5 
voidaan havaita Huhtiniemessä, Nuottasaa-

ressa, Sammonlahdessa, Kotaniemessä, Voi-
salmessa ja Murheistenrannassa. Imatral-
la Suursaimaan ranta 79,5 m on nähtävissä 
Lammassaaressa ja Imatran Kylpylän rannassa.

Tulevaisuudessa Saimaan vedenpinta alenee 
hyvin hitaasti Lappeenrannassa ja Imatralla 
tuskin lainkaan. 
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