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fvarttalehti N:o 13 käsittää seuraavat pitäjät ja kappelit joko 
osittain tahi kokonaisesti: 

Hämeen läänissä: itäisimmän osan Hattulaa, etelä-osan 
Hauhoa ja Tuulosta, etelä-osan Lammin pitäjää sekä koko Kos-
ken kappelin, pienen kulman etelä-Asikkalaa, länsi osan Hollo-
laa sekä koko Kärkölän, pohjoisosan Hausjärveä, melkein koko 
Janakkalan, paitsi yhtä pientä alaa sen länsiosassa ja toista 
Karttalehteen N:o 6:teen kuuluvaa alaa etelässä, pohjoisimman 
kulman Lopen pitäjää sekä vähäpätöisen osan länsi-Renkoa. 

Uudenmaan läänissä: läntisimmän osan Orimattilaa ja poh-
jois osan Mäntsälää. 

Koko tämä alue kuuluu siis, niinkuin näkyy, enemmäksi 
osaksi Hämeenlääniin, ja käsittää tämän kaakkoisimman osan, 
ulottuen lännestä itäänpäin laskien Hämeenlinnasta Lahden kaup-
palaan asti. Pohjoisesta etelään se ulottuu toiselta puolelta toi-
seen sitä vedenjakaajaa, joka eroittaa Suomen lahteen ja ylimaan 
järviin juoksevat vesijaksot toisistansa ja joka Salpausseläksi 
nimitettynä juoksee läpi koko etelä-Suomenmaan enemmäksi 
osaksi Länsilounais-Itäkaakkoiseen suuntaan Hankoniemeen asti. 
Se ei kuitenkaan halkaise karttalehteä keskipaikalla, vaan enem-
min kaakkoiseen, eikä muodosta alueen korkeimpia paikkoja. 
Maanpinta nousee päinvastoin yhä myötänsä ainakin alueen keski-
kohtaan asti pohjoiseenpäin, niin että se vasta Pääjärven etelä 
ja lounaispuolella pääsee korkeimmillensa. Niinkuin korkeus-
kartasta näkyy, siellä on jotensakin leveä ala, jossa pieniä järviä-
kin löytyy 153 meterin korkeudella (517 jalkaa) merenpinnasta. 
Pohjoiseenpäin maa alenee hiukkasen, vaikk'ei likimainkaan niin 
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paljon kuin eteläänpäin, kunnes Koskella Lammilla ja Tuulok-
sessa tapaamme jotensakin tasaisen ylänkömaan, joka itään ja 
länteenpäin äkkinäisesti laskeutuu ympäröitsevään alankomaahan 
päin. Semmoisilta näyttävät pääasiallisesti Vesijärven ympäristöt 
ja maat pohjois ja luoteispuolella Hämeenlinnaa Hattulassa. Vesi-
järven korkeus merenpinnasta on 82 m. (276,4 j.), sillä välin 
kun Hämeenlinnan ohitse juokseva vesijakso on 80,4 meteriä 
(272,8 j.) merenpintaa ylempänä ja vähitellen nousee eteläänpäin 
ja sittemmin länteenpäin pitkin Puujoen laaksoa. Tämä kiertää 
melkein puoliympyränä yllämainitun karttalehden keskialalla ole-
van ylänkömaan ympäri, ja leviää sillä välin useamman ker-
ran, muodostaen leveitä aloja alankomaata. Semmoisia ovat 
esimerkiksi tasankomaa Janakkalan kirkon eteläpuolella sekä 
tulvasavi-alue Ryttylän aseman itäpuolella. Salpausselän etelä-
puolella oleva karttalehden osa muodostaa taas suuressa mää-
rässä katsoen etelään tahi Suomenlahteen päin, hiljaan ja tasai-
sesti laskevan pinnan, jonka kuitenkin luonnollisesti kaikin paik-
koin murtosora- ja vuori-aloja epäsäännöllisesti katkaisee. Tällä 
lienemme siis suuressa määrässä katsoen, maininneet pääasialli-
set kohdat, jotka koskevat karttalehden, niinkuin näkyy, hyvin 
vaihtelevia korkeussuhteita. Tarvitsemme ainoastaan likemmin 
tarkastaa sitä muotoa, jolla nämä ilmestyvät yhdessä ja samassa 
muodostavat maan varsinaista rakennusta. 

Orografisia Semmoisena kun tämä nyt ilmestyy meille, se ei voi olla 
kosslirrok-1 sattumuksen tekemä, vaan on luonnollisesti siilien syynä monen-
sia, katkos- laisia eri ajoilla vaikuttavia voimia, joista kuitenkin meidän 

laaksoja, ve- maassamme suurempi osa kuin muualla lienee työtänsä tehnyt 
den-kuletus- 1 j j 

laaksoja. j° sinä alkuaikana „kun vuorten perustukset syntyivät". Nämä 
ovat esimerkiksi synnyttäneet ne pohjoisluoteesta-eteläkaakkoiseen 
ja itäkoillisesta länsilounaiseen juoksevat orografiset suunnat, 
joiden ylipään voi sanoa määräävän maamme pääasiallista ra-
kennusta ja jotka pienemmässäkin määrin hyvin selvästi ilmesty-
vät karttalehtemme eri osissa ja siellä määräävät sekä ylängöittcn 
ja laaksojen että järvien ja vesijaksojen pääasialliset suunnat. 
Hyvin selvän esimerkin antaa karttalehtemme luoteisosa. J o 
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hätäinenkin katsahdus siihen näyttää siellä joka paikassa ilmes-
tyvän sangen merkillisen maanrakennuksen, jossa P. 35° L:nen 
suunta yltympäri vallitsee. Suuressa määrässä katsoen, nähdään 
heti useampia melkoisia ylänteitä, jotka samassa muodostavat yh-
teen kuuluvia murtosora-aloja, jotka kaikki juoksevat useampia 
peninkulmia n. P. 35° Lrseen suuntaan ja samassa luonnollisesti 
määräävät niiden välissä juoksevien laaksojenkin suuntaa ja pi-
tuutta. Hyvin korkean, vaikka suuremmaksi osaksi ulkopuolella 
karttalehteä juoksevan ylänteen muodostaa se murtosora-alue, joka 
alkaa kohta pohjoispuolella Janakkalan kirkkoa ja sitten juoksee 
luoteiseen suuntaan Hämeenlinnan ohitse. Se ilmestyy vielä 
Janakkalan kirkon eteläpuolellakin, vaikka ainoastaan hajallisina 
aloina, jotka kuitenkin kaikki juoksevat samaan suuntaan. Toi-
sen samankaltaisen ylänteen muodostaa se murtosora-alue, joka 
alkaa etelästä Mallinkaistenjärven tienoilta Janakkalassa ja sittem-
min jatkuu Isojärven, Sääjärven, Kangastenjärven y. m. ylitse 
karttalehden luoteiseen kulmaan saakka. Näitten molempien 
ylänteitten ympäröitsemä alanne on epäilemättä karttalehden 
ja luultavasti koko etelä Suomenmaankin suurimpia ja selvimpiä 
laaksoja. Se on ylipään jokseenkin tasainen ja siinä löytyy 
pääasiallisesti irtonaisia muodostuksia; ainoastaan luoteisosassa 
eli Hämeenlinnan tienoilla löytyy vuorijoukkioita ja ylänteitä, 
jotka kaikki juoksevat samaan suuntaan kuin laaksokin. Mainit-
tavaa on, ett'ei ainoastaan maankuoren poimut, vaan myöskin 
myöhemmin syntyneet tuliperäiset vuorenlajit ovat syynä tämän 
seudun PL—EK:seen orografiseen rakennukseen. Hyvin sel-
vänä esimerkkinä on se syenitialue, joka muodostaa peninkul-
man pitkän ja pari virstaa leveän linssin kohta itäpuolella Hä-
meenlinnaa Aulankojärven ja Katumajärven ympäri. Nämät 
kauniit järvet, joiden kallioiset rannat hyvin usein pystysuorana 
nousevat vedestä, ovat niinkuin näkyy samassa P. 35° L:isessa 
kulkusuunnassa. Kaksi syenitin esiinpurkaus-keskusta on niinkuin 
poikkileikannut molemmat keskikohdalla, ja juuri siellä tavataan 
korkeimmat ja jyrkimmät vuoret, jotka molemmalla puolella jär-
veä ikäänkuin vastaavat toisiinsa. Tuskin näyttänee siis liian roh-
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kealta otaksua, että tässä ilmestyy maankuoren katkos ja ken-
ties siitä seuraava katkossiirre. Näkyy siis että tämmöisiäkin 
voimia on ollut syynä yllämainitun PL:n rakennuksen muodos-
tamiseen ja että samansuuntaisia siirteitä on tapahtunut muilla-
kin paikoilla, on syytä otaksua. Niin selvänä esimerkkinä kuin 
juuri voi vaatia semmoisella alalla, missä ei löydy minkäänlaista 
selvää johtokerrosta ja jossa paitsi sitä vuorikerrokset tavallisesti 
seisovat pystyssä, on PL—EK:een suuntaan juokseva pitkä ja 
kapea Eteläisjärvi. Koko lounais-ranta on jokseenkin korkea, 
äkkijyrkkä ja sen rakentavat, gneissin, amfiboligneissin ja euriti-
gneissin polvitellen katkenneet pystysuorat ja viistoon järveenpäin 
juoksevat kerrokset. Koillisranta sitä vastaan on alhainen ja 
loiva, kalliopohja sitäpaitsi päällekerrostuvien irtonaisten muo-
dostuksien kätkössä. Voipi siis helposti otaksua, että koillis-
ranta 011 siirtynyt alaspäin, vaikka siirteen määrä tuskin lienee 
mahdollista määrätä. Yllämainittu PL—EK:nen kulkusuunta 
näkyy olevan yksin vallitsevana itäänpäin Lammin kirkonkylään 
asti, jossa toinen orografinen IK—LL:nen suunta ilmestyy, 
alussa kuitenkin sekasin toisen kanssa. Semmoisen sekoituksen 
esimerkkinä 011 kolmikulmainen Ormajärvi. Sekä etelä- että itä-
puolella sitä ilmestyy kuitenkin IK — LL.nen suunta yksin vallit-
sevana. Hyvin selvästi tämän vaikutusta nähdään pitkässä, ka-
peassa ja kovin syvässä Pääjärvessä, jonka koko omituisuus mer-
kitsee sen kiinteän kallio perusteen alkuperäisen rakennuksen 
vaikuttamana alanteena. Josko katkossiirre tässä 011 tapahtunut, 
vai ei, 011 vaikeata ratkaista. Merkillistä 011 kuitenkin, että 
täälläkin eruptivit molemmalla puolella järveä vastaavat toisiinsa. 
Järven jatkona juoksee vielä samaan lK:een suuntaan peninkul-
man pitkä ja verrattain kapea ja syvä laakso, joka sisältää pie-
nen Mattjärven. Samaan suuntaan juoksevat nyt Pohjois-Lam-
milla, Koskella, koillis-Hollolassa ja myöskin karttalehteen kuu-
luvassa osassa Asikkalaa sekä kaikki mainittavat ylänteet ja 
murtosora-alueet että yksinäiset vuoretkin. J a mitä liuskaisiin 
vuorenlajiin koskee, niinkuin gneissit, gneissigranitit y. m. niin 
011 niilläkin sama IK:nen LL:nen kulkusuunta. Sitä vastaan 



9 

näkyy granitien usein juoksevan ihan kohtisuoraan suuntaan, 
niinkuin esimerkiksi molemmalla puolella Pääjärveä, länsipuolella 
Konnia ja osaksi pitkä ja kapea granitialuekin Hattinan ja Hyrk-
kälän kylien välissä. Tämä suunta ei kuitenkaan ilmesty mi-
tenkään selvänä, ja 011 sillä siis tuskin mitään vaikutusta maan-
pinnan ulkomuotoon. 

Eteläpuolella viimemainittua aluetta, siis etelä-Lammilla ja 
Koskella sekä Kärkölän luoteisosassa tapaamme taas PL—EK:-
sen suunnan, joka suuressa määrässä katsoen näkyy kuuluvan ai-
van yhteen karttalehden luoteis- ja länsiosan orografisen suun-
nituksen kanssa. Mieholan ja Jahkolan kylien välissä juoksee 
peninkulman pitkä murtosora-alue, jonka jatkona PL:seen voidaan 
katsoa se ylänne tahi murtosorainen ylätasanko, joka länsipuo-
lelta Lammin kirkkoa juoksee ohitse Ormajärveä PL:seen suun-
taan pitkin Suolijärven itärantaa. Että tämmöiset murtosora-alueet 
myöskin ylipään merkitsevät vallitsevia ylänteitä, on jo ennen 
mainittu. Toinen samankaltainen ylänne alkaa Hietoisjärven itä-
puolelta Kärkölän kappelin läntisimmästä kulmasta ja juoksee 
rinnakkain edellämainitun kanssa Riikosen ja Kataloisen kylien 
ylitse ulkopuolelle karttalehteä Hauhon kirkolle, katoen pidem-
mäksi aikaa ainoastaan yhdessä paikassa eteläpuolella Katalois-
ten järveä. Jos kuitenkin likemmin tarkastetaan puheena olevaa 
aluetta, huomataan kohta toisia orografisia suuntia kaksi, joista 
toinen juoksee K:sta Lounaiseen taikka IK:sta LL:seen, seuraten 
gneissien kulkusuuntaa, toinen ylipään alueen Kaakkois- ja Itä-
osassa ilmestyviin eruptiveihin kuuluva suunta P:sta Etelään. 
Viimemainittua laatua ovat varsinkin jyrkästi merkityt alanteet 
tahi laaksot pohjoispuolella Herralan asemaa, jotka usein rajoitta-
vat ihan pystysuorat seinät. 

Kaikki nämät ikivanhat orografiset suunnat ovat luonnolli-
sesti "olleet kaikkien myöhempien aikojen geologisten voimien alai-
sina, jotka ovat niitä monella lailla joko sekoittaneet tahi vielä 
jyrkemmäksi merkinneet. Viimemainittua vaikutusta havaitaan 
varsinkin karttalehden Luoteisosassa, jossa lukuisat ja hyvästi 
merkityt harjut suuressa määrin vaikuttavat sen Luoteis-Kaak-
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kuisen suunnituksen synnyttämiseen, joka ensisilmänräpäyksessä 
ilmestyy jokaiselle. Mitä lieneekin lausuttu jääpeitteen uurtavasta 
vaikutuksesta omaan perusteesen, varmaa on että ainakin täällä 
löytyy monenmoisia todistuksia siitä, että semmoinen uurtaminen 
joksikin määrin on vaikuttanut. Missä jää on kulkenut suoraan 
alkuperäisiä suuntia vastaan, on seudulla jo vähemmin jyrkästi 
merkitty luonne, vaikkapa täälläkin perämoränit vaikuttavat sii-
hen. Karttalehden keski- ja eteläosissa sitä vastaan, jossa kaksi 
suuntaa on vallinnut Koillis-Lounainen tahi 1K—LL:nen ja P — 
E:nen ja jää päälle päätteeksi, on kulkenut kolmanteen suun-
taan, siellä luonnollisesti maan orografia on vielä monimutkai-
sempi, vaikka kuitenkin kaikki kolme suuntaa, niinkuin näkyy 
voidaan tavata yhdessä. 

Samojen syitten seurauksena kuin orografiset suunnat, ovat 
luonnollisesti vedenjakaajatkin katsottavat, jotka enemmin tahi 
vähemmin merkittyinä juoksevat alueen läpi. Tärkein niistä on 
luonnollisesti Salpausselkä. Alueen itäpuolella se ilmestyy etelä-
puolella Vesijärveä I—L:sella suunnalla, mutta tekee kohta hy-
vin jyrkän mutkan Lounaiseenpäin, johon suuntaan se sittemmin 
juoksee Hikien aseman ohitse ulkopuolelle karttalehden rajaa. 
Ettei vedenjakaaja kuitenkaan ole aivan yhtä Salpausselän harjun 
kanssa, vaikkapa kyllä jossakin määrin siihen sopivaa, näkyy 
siitä että joet monessa kohdin ovat sen poikki leikanneet, esi-
merkiksi pohjois- ja etelä-puolella Kärkölän kirkkoa ja vähän 
matkaa koillispuolella Ois'en asemaa. J a ylipään täytyykin 
epäillä, että harjut yksinään voivat olla vedenjakaajina, koska 
nummihieta ja vierinkivisora joka paikassa näkyy hyvin helposti 
laskevan vettä läpi itsensä, semmoisessa määrässä että usein 
tavataan esimerkkiä siitäkin, että vedet yhtyvät maan alla harju-
jen läpitse, niinkuin vastedes mainitaan. Toinen hyvin jyrkästi 
merkitty vedenjakaaja juoksee karttalehden pohjoisosan läpitse 
osaksi rinnakkain ensimainitun kanssa. Se ilmestyy alueesen 
juuri siihen pieneen kulmaan Asikkalaa, joka kuuluu karttaleh-
teen ja juoksee sittemmin monin mutkin, kuitenkin ylipään L— 
Lounaiseen suuntaan pohjoispuolella Pääjärveä Jylisjärven ja 
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Käsila nimen väliin. Siellä se kuitenkin tekee jotensakin jyrkän 
kulman Luoteiseenpäin, johon suuntaan se sittemmin juoksee 
karttalehden luoteisen kulman ohitse, croittaen Hauhon ja Vana-
jan vesijaksoihin kuuluvat vedet toisistansa. Kolmantena, vaikka 
pienempenä vedenjakaajana 011 jo ennen mainittu pitkä ja kapea 
graniti- tahi murtosora-alue, joka Hattinan kylästä juoksee 1*— 
Luoteiseen suuntaan likelle karttalehden rajaa, eroittaen Pääjär-
veen ja Vesijärveen juoksevat vedet toisistansa. 

Voipi siis tämän alueen sisässä eroittaa toisistansa neljä Järviä ja 
eri vesijaksoa: Vanajan-, Hauhon- ja Vesijärven-vesijakso ja v e s , . ) a k s ° j a -
viime vihdoin neljäntenä kaikki vedet, jotka laskevat Suomen-
lahteen. Näistä kaikista 011 varmaankin Vanajan vesijakso laa-
jin ja sen tärkein joki, Puujoki, juoksee kaikkine sivujokineen 
melkein koko alueen läpi. Puujoen juoksu 011 hyvin merkilli-
nen. Se saa alkunsa Pääjärvestä, joka kaukalonkaltaiseen alan-
teesensa yhdistää vesiä kaikilta haaroilta. Tästä se juoksee 
Teuronjoeksi nimitettynä eteläänpäin, mutta tekee muutaman 
virstan päässä Kärkölän kirkon Lounaispuolella mutkan Lounai-
seenpäin, johon suuntaan se nyt monin mutkin juoksee Ois'en 
asemaan asti. Sillä välin se 011 kulkenut Mommila Hietois'en 
järven läpi joka sitä paitsi pohjosesta vastaan ottaa kaksi mai-
nittavaa sivujokea. Tästä se juoksee useimmilla mutkilla Luot-, 
LLuot- ja Läntiseen suuntaan Ryttylän ja Leppäkosken asemoille, 
josta viimemainitusta asema paikasta alkaen sillä voi kulkea 
höyryvenheilläkin. Leppäkoskelta se juoksee PLuot:een päin 
Kernalanjärven läpi, joka laajan vesijakson keskuskohtana 
tuo Puujokeen hyvin paljon vettä. Hämeenlinnan tienoilla se 
leviää useammalla paikalla yhden tahi kahden virstan leveäksi 
ja saa silloin eri nimiä, niinkuin Vanajanselkä, Hattulanjärvi y. 
m. Jo nytkin 011 Puujoella ja sen sivuhaaroilla suuri merkitys 
koko alueelle, varsinkin siinä, että se helpoittaa tukkipuitten 
kuljetusta kaukaisimmilta eri tienoilta ylämaan höyrysahoille. 
Verrattain vähäpätöisellä purkaustöillä Leppäkoskessa ja Varun-
teen koskessa tehtäisiin vielä suuria aloja suota ja vesiperäistä 
maata viljeltäväksi. Puujoen kautta laskevat liki GO järveä, vä-
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liäisimpiä kuitenkin laskematta, Nämät ovat jotensakin tasaisesti 
hajallansa, vaikka kuitenkin suurimmat lienevät Janakkalassa. 

Hauhon- Toiseen vesijaksoon kuuluu ainoastaan vähäpätöisiä vesiä, 
j a k s ° ' jotka kuitenkin ovat tärkeitä siitä, että ne kaikki juoksevat 

edellä mainittuun Luoteiseen suuntaan ja samassa nekin puoles-
tansa vaikuttavat jyrkemmin merkitsemään seudun orografiaa. 
Järviä löytyy 25 kappaletta, joista yksi 011 suuri ja merkillisen 
muotoinen Ormajärvi. Joukko tämän seudun järviä on koko-
naan harjujen sisällä ilman mitään näkyvää ulosjuoksua. 

Maan alle Tässä suhteessa vetävät etenkin pienet järvet Yeitjärvi, 
Lumanenjärvi, Sarkimanjärvi y. m. Hauhonpitäjässä huomiota 
puoleensa. Korkeitten vierinkiviharjujen sisällä yhtyvät ne kaikki 
toinen toiseensa. Veitjärvi laskee Lumanenjärveen pienen ojan 
kautta, joka juoksee pitkässä ja kapeassa juovassa vierinkivi-
harjujen välissä. Rinnakkain Lumanenjärven vieressä 011 Sarki-
manjärvi ja yhtyy sen kanssa syvän ja kapean salmen kautta. 
Mitään muuta näkyvää ulosjuoksua sitä vastaan ei ole, vaan juosta 
kuohuu vesi alas reijästä maan sisään, likellä Sarkimanjärven 
länsirantaa ja noin virsta sen luoteispäästä, Kuinka paljon vettä 
todellakin tällä lailla maan alta juoksee ulos, näkyy sitä, että 
vesi, joka Yeitjärvi—Lumanenojan kautta yhtämittaa laskee Sar-
kimanjärveen kylläksi riittää panemaan kaksi jauhomyllyä liikkeelle. 
Mistä kaikki tämä vesi jälleen ilmestyy 011 epävarmaa; se paikka 
ainakaan ei ole karttalehden rajain sisässä. Kuitenkin merkitsi-
vät asukkaat muutamat mahdottoman suuret lähteet enemmän 
luoteisessa yllämainitun maanalaisen veden ulosjuoksuksi. Saman 
kaltaisia järviä ilman mitään näkyvää ulosjuoksua löytyy niin-
kuin jo 011 mainittu muuallakin karttalehden alalla. Niitä löy-
tyy varsinkin runsaasti harjaalueissa, ja jos niiden joukkoon las-
ketaan myöskin suuremmat ja pienemmät lukot, jotka sisältävät 
vettä, ja jotka usein ovat pienien järvien kokoisia, niin niiden 
luku 011 todellakin sangen suuri. 

Vesijärvi— Yesijärvcnkin jaksossa tahi tarkemmin sanottu sen ja Etelä-
P S r vesijakson rajatienoilla löytyy tämmöisiä umpijärviä paljon. Ne 

kuusi järveä, jotka yhteisellä nimelle nimitetään Tiilijärviksi ja 
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joista on kolme jotensakin suurta järveä, ovat etevänä esimerkkinä 
niistä. Toinen samankaltainen joukko, sekin keskellä Salpaus-
selkää, mutta vähän paremmin länteenpäin, ovat ne kuusi pientä 
järveä, jotka Likojärviksi nimitetään. Järviä, joilla olisi näky-
vää ulosjuoksua, sitä vastaan ei ole Vesijärven jaksossa, mainit-
sematta Kutajärveä, joka kuitenkin muinoin ennenkuin Vesijär-
veä oli niin monta kertaa laskettu kuin nyt, ainoastaan oli sen 
lahtena. Merkillisimpiä jokia ei löydy. 

Salpausselän kupeilta sitä vastaan saapi joukko vesiä ai- E t e l i i -• > - i • ', - i i vesijakso. 
kunsa, joista kaikki mereen juoksevat joet syntyvät, vaikka ne 
sillä välin kuin ne karttalehden sisässä juoksevat ovat liian vä-
häpätöisiä, saadaksensa edes eri nimiä. Itäpuolelta alkavat eri 
kohdilla ne ojat, jotka yhteensä muodostavat Porvon joen. Ou-
dolta näyttää se merkillinen paikka, johon kolme niistä yhtyy 
Luhtikylän ja Tuorakan kylien alustalla. Vähän paremmin 
lännessä Tillolan ja Nikin ojan kylien alustalla ottaa toinen ja 
Levannon kylässä, sekin Mäntsälän pitäjässä, toinen haara, Mänt-
sälän jokea alkunsa. Järviä tässä on 25. Ne ovat ylipään ma-
talia ja niiden rannat loivia. Poikkeuksena tästä ovat ainoas-
taan harjujen vieressä olevat järvet sekä pienet metsäjärvet Ori-
mattilassa. 

Hyvin ymmärrettävä on että tämmöisellä alalla, jossa on Luonnon-
niin paljon järviä ja vesiä ja joka paitsi sitä luonnoltansa on k a " n m i s -
niin vaihteleva, on myöskin hyvin kaunis luonne. Voipi täällä 
nähdä mitä monenkaltaisimpia luonnon muodostuksia, viljeltyjä, 
mutta samassa mäkisiä aloja Hämeenlinnan ja Vesijärven ympä-
rillä, laajia ja viljeltyjä lakeita Janakkalan pitäjän monilukuisten 
järvien ympärillä, pitkiä harjuja, jotka tavallisesti kasvavat muh-
keata honkametsää, ja usein sisältävät ihanoita pieniä lampia. 
Voipi täällä katsella sekä sitä luonnon laatua, johon vuosisato-
jen viljelys on merkkinsä painanut, että sitä, jonka povessa ko-
konaan unohtaa ihmisen läheisyyttä. Tätä viimeistä laatua ovat 
varsinkin laajat murtosora-alueet ja ylänkömaa karttalehden 
keskipalkalla, jossa ylänkömaan ihanat, kokonaan metsien ja 
jyrkkien kalliorantojen sisäässä olevat umpijärvet, tarjoovat 
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viehättävän kauniita ja samassa erinomaisia luonnonmuodos-
tuksia. 

Paitsi sitä lisäävät myöskin vuoret luonnon kauneutta. Jok-
seenkin suuria vuoria löytyykin alueessa, vaikkapa kyllä murto-
sora täällä ylimalkain suuressa määrässä peittää kiinteätä kallio-
perustetta. Tässä ovat ensi siassa mainittavat Messilän ja Tii-
rismaan kvartsitivuoret, jotka kohoovat 243,6 meteriin (823 j.) 
asti merenpinnan yli ja siis muodostavat koko Etelä-Suomen 
korkeammat vuoret. Ne eri kalliopilkut, jotka löytyvät kartta-
lehdessä, kuuluvat oikeastaan kaikki samaan vuorijaksoon, joka 
jokseenkin jyrkästi kohoaa ympäristön yli vaikka murtosora peit-
tää muutamat osat siitä enemmin kuin toiset. Jylhät loliken-
neet vuoret äkkijyrkkine penkereilleen ja koko ympäröitsevä 
luonto tekevät Messilän ympäristöjä mitä merkillisimmiksi seu-
duiksi koko Etelä-Suomessa. Mainittavat ovat myöskin syeniti-
vuoret Hämeenlinnan ympäri. Vaikka ne kohoovat ainoastaan 
150 m. (500 j.) korkeiksi m. p. y. tahi n. 70 m. Vanajaveden 
yli, lisäävät ne kuitenkin jyrkkien rinteittensä ja muun luontonsa 
tähden koko seudun kauneutta. Alueen lounaisosassakin löytyy 
jokseenkin suuria vuoria. Korkeimpia ovat: Linnamäki Hakois-
ten kartanon vieressä n. 143 m. m. p. y., yksi vuori Räikälässä 
Janakkalan kirkonkylässä, useammat vuoret Joutsijärven etelä-
puolella ja lounaispuolella Tervakosken paperitehdasta y. muita 
samankokoisia elikkä n. 143 m. m. y. ja 63 m. lähimmän ve-
denpinnan yli. 

Erittäin mainittakoon yksi vuori Hausjärvellä muutaman 
virstan päässä kaakkoispuolella Hikien asemaa. Keskeltä Sal-
pausselän vierinkivi-muodostuksia se kohoaa melkoisesti niiden 
yli, jotka siis eivät ole voineet saavuttaa, sitä korkeutta 143 m. 
(480 j.) meren yli ja 51,i m. (172 j.) ympäröitsevän seudun 
yli, johon vuori kohoaa. Korkeimmat vuoret karttalehden keski-
paikkoilla ovat Tasainenkallio ja Kapervuori Mieholan kylässä 
Kosken kappelissa. Viimemainittu vuori kohoaa 153 m. (517 j.) 
korkeaksi meren yli. Karttalehden eteläosassa suuria vuoria ei 
ole, jos jättää mainitsematta Orimattilan itäisimmän osan, jossa 
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kaksi vuorta, Lunkinkallio ja Kivikallio vetää huomiota puoleensa. 
Viimemainittu kohoaa 155 m. (524 j.) korkeaksi meren yli. 
Mitä vuorten ulkomuotoon tulee niin on se vanha havainto saa-
nut täydellisen vahvistuksen, että vastapuoli, jota vastaan mui-
nainen jää on kulkenut, on ollut pyöreä ja loiva, sillä välin kun 
suojapuoli tavallisesti on ollut jyrkempi ja laskenut penkerettäin. 

Vaikkapa kyllä geologisia voimia on pyrkinyt, niinkuin jo Tasankoja, 
edellä on mainittu, muodostamaan hyvästi merkityitä alankoja, 
ylänköjä ja vuoria, niin — ei kuitenkaan suuria tasankojakaan 
puutu. Tämä on luonnollisesti asianlaita varsinkin semmoisissa 
paikoissa, joissa vuori-muodostava voima on ollut vähemmin mer-
kitty ja missä irtonaiset muodostukset ovat tasoittaneet sen vai-
kutuksia. Siitä syystä löydämmekin suurimmat tasangot alueen 
eteläosassa. Näihin kuuluu ensisijassa Janakkalan tasangot mo-
lemmalla puolella Hämeenlinna—Hausjärven taikka niinkuin pa-
remmin voisi nimittää sen Hatelmalan harjua Ryttyiän aseman 
lounais ja koillispuolella. Salpausselän eteläpuolella ovat aino-
astaan tasangot Mäntsälän ja Hausjärven välillä suurempaa ar-
voa, vaikkapa kyllä pieniä tasankoja löytyy minkä missäkin. 
Kaikki tähän asti mainitut tasangot ovat olleet paksuja saviker-
rostumia. Aivan toista laatua ovat laajat yläislakeat Hollolassa 
ja Kärkölässä eteläpuolella Salpausselkää. Nämä ovat suurim-
maksi osaksi nummihietaa ja laskevat hiljaan eteläänpäin. Al-
haalla ne muuttuvat laajoiksi savilakeiksi. Alueen pohjoisosassa 
savikerrostumia melkein kokonaan puuttuu, mistä syystä kaikki 
tasangot siellä ovat nummihietaa. Leveitä savitasankoja löytyy 
ainoastaan etelä-Koskella molemmalla puolella Teuronjokea. 

Ei saa kuitenkaan ajatella, että kaikki nämä tasangot aina Viljavuus, 
olisivat täydellisesti viljeltyinä. Päinvastoin lienee suurin osa vielä 
laidun- tahi metsä-maana, josta vasta tulevaisuuden työt ja vai-
vat kyllä palkintonsa saavat. Niin on asian laita Janakkalassa, 
Hausjärvellä ja muuallakin. Pahemmalla kannalla ovat asiat 
itä-Koskella, missä järjetön viljelystapa on niin köyhistyttänyt 
maan, että laajoja lakeita on autioiksi jätetty ja ainoastaan suu-
rilla kustannuksilla voidaan jälleen saada kasvamaan. Paitsi tätä 
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maan viljaavuus näkyy koko alueessa olevan jokseenkin suuri. 
Tätä voidaan etupäässä sanoa tulvasavialueesta, joka ulottuu 
Puujankylän tienoilta Hausjärveltä pitkin Puujoen laaksoa alas 
Hämeenlinnan ohitse, ja vielä pienistäkin tulvasavialueista kart-
talehden sisämaan kapeissa laaksoissa, jotka joka vuonna joutu-
vat kevät tulvan valtaan ja siis aina saavat uusia ravintoaineita. 
Merkillistä on sitä vastaan, että nummihietakin karttalehdessä 
näkyy olevan jotensakin viljava maa, ainakin jos saa päättää mi-
tään kasvien ulkonäöstä ja mielihalusta, jolla nummihietaisia ta-
sankoja on monin paikoin otettu viljeltäväksi. Näin nummihie-
taiset tasangot Hälvälän ympäri Hollolassa muodostavat melkein 
yhden ainoan peltomaan, ja useamman neliö virstan alalla tässä 
löytyy kylä kylän vieressä. 

Elinkeinoja. Niinkuin jo alueen luonto näyttää, ovat maanviljelys ja kar-
janhoito tämän alueen pääasialliset elinkeinot. Niitten edistymiseen 
ovat viimeaikoina rautatiet, jotka moneen suuntaan juoksevat 
karttalehden läpi, mahtavasti vaikuttaneet. Karttalehteen kuuluu 
paitsi sitä myöskin useampia maamme vanhimpia viljelysmaita. 
Tämän ohessa 011 metsänhoidollakin alueessa suuri merkitys, 
vaikka tietty on, että metsät täällä niinkuin muuallakin ovat 
paljon harvenneet. Hyvin suuria tukkijoukkoja lautetaan kuiten-
kin joka vuosi alas pitkin alueen monilukuisia vesiä, ja polttopuita-
kin on viimeaikoina viety Helsinkiin hyvin suuressa määrässä. 

Teollisuus. Vähempi arvoinen alueelle on teollisuus, vaikk'ei teollisia lai-
toksia likimainkaan puutu. Tärkein niistä 011 varmaankin Ter-
vakosken paperitehdas, joka antaa työtä monelle sadalle hengelle 
läpi koko vuoden. Sen perästä mainittakoon lukuisat tiiliruukit, 
jotka ovat syntyneet useampien rautatie-asemain vieressä ja pitkin 
Hämeenlinnan ohitse juoksevia vesiä, Suurenmoiset rakennus-
puuhat Helsingissä ovat tähän asti antaneet kaikille tarpeeksi 
työtä. Vielä mainittakoon yksi verkatehdas Koskella ja useam-
mat paloviina- ja oluttehtaat monessa eri paikassa. Sekä jauho-
että pärre-myllyjä on paitsi sitä rakennettu melkein joka koskeen. 

Maapinnan Lopullisesti on mainittava niistä maapinnan muutoksista, 
muutoksia. j 0 ^ a vielä tänäpänä tapahtuvat silmiemme edessä. Tärkeimpiä 
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näistä ovat varmaankin ne muutokset, jotka lukuisat vedet toi-
mittavat kuljettamalla alas tulvaaneita, ja laskemalla niitä sopi-
viin paikkoihin. Maan epätasainen luonto tekee sen, että tästä 
jokseenkin suuria muutoksia syntyy, joista etevänä esimerkkinä 
mainitsemme ainoastaan ne laajat tulvasavi kerrostumat, jotka 
löytyvät karttalehdessä. Monessa paikassa, niinkuin esimerkiksi 
Kernalanjärvessä, näkyy melkein joka kova sade vaikuttavan sitä, 
että savea ja hietaa tulvailee alas, josta järven vesi tulee aivan 
vellin kaltaiseksi. Tällä lailla tämä niinkuin joukko muitakin järviä 
yhä myötänsä mataloittuu, sillä välin kuin maa voittaa veden 
häviämiseksi. Tätä auttaa vielä maan yleneminen, niin että ava-
rat alat, jotka ennen ovat olleet järvenä tahi rämeinä, ovat nyt 
muuttuneet viljaviksi vainioiksi. Näin lienee suuri osa Hä-
meenlinnan ympäristöä vähän aikaa takaperin seisonut veden 
alla, jos saa päättää niistä kahila- ja luhtaruohon jäännöksistä, 
jotka vielä löytyvät turvemaan sisässä. Saman ylenemisen kautta 
kuivuvat tietysti lukuisat suotkin, vaikka ne kuitenkin joka ta-
pauksessa tarvitsevat ihmisen apua, ennenkuin niitä voipi hyväk-
sensä käyttää. Suoviljeljelys ei kuitenkaan ole millään kor-
kealla kannalla tässä alueessa, kenties siitä syystä, että on 
tarpeeksi helpommin viljeltävää maata, myöskin on siihen syynä 
tämän seudun epätasainen luonto, joka tekee sen kuivattamisen 
vaikeaksi. Karttalehden luoteisen osan laajat suot ovat osaksi 
mahdottomia kuivattaa ilman liian suuria kustannuksia, eivätkä 
ne ole hyvänlaatuisiakaan. Yritys kuivattamaan suurta Karutta-
suota länsipuolella Teuroisten kylää, on siitä syystä mennyt tur-
haan. Sitä vastaan on itäpuolella sopivampia suhteita. Mänt-
sälässä on useampia suoviljelyksiä menestyksellä toimeen pantu 
varsinkin Hongiston ja Marttilan kylissä ja Kärkölässä ovat suu-
ret suot, Äväntsuo ja Kanasuo, kiitos rautatielle, osaksi kui-
vat ja joutuneet viljeltäviksi pitkin rantoja. 

Muutoksia melkein ihan vastakkaiseen suuntaan on useam-
pien järvien umpeen kasvaminen rahkaturpeella. Tämä tapahtuu 
varsinkin semmoisissa järvissä, joilla uloslaskua puuttuu taikka 
syystä tahi toisesta on joutunut umpeen. Tällä lailla lienee 

2 
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äsken mainittu Äväntsuo syntynyt, jonka voi päättää siitä, että 
vähän aikaa takaperin siitä on löytynyt vanha ruuhi. Tämmöi-
sissä umpeen kasvavissa järvissä löytyy usein kulkusaaria. Täm-
möisiä on löytynyt kumminkin yhdessä paikassa karttalehteä, pie-
nessä Likolammessa Kärkölän kappelissa. Ne ovat siellä joukko 
yhteen vanuneita juuria ja rahkasammaletta, josta reheviä koi-
vuja on noussut ylös. Tämmöiset veden päällä liikkuvat saaret 
vetävät tietysti kohta huomiota puoleensa. 

Järvilaskuja. Järvilaskut ovat monessa kohdin muuttaneet vesien ja manner-
maan keskinäisiä suhteita. Sillä lailla lienee Vesijärveä monta 
kertaa laskettu, jonka selvästi näkee siitä, että useat saaret ovat 
muuttuneet niemiksi ja että vanhoja rantamerkkejä ja rantaäyräitä 
löytyy, välistä kolme riviä toinen tosien takana. Samoin on 
asian laita Hämeenlinnankin seuduilla, jonka vesiä on paljon 
laskettu Lempoisten kanavan kautta. Muitakin järviä löytyy 
alueessa, jotka ovat melkein täydellisesti kuivuneet. Hausjärveä 
esimerkiksi, jossa monnin sanotaan ennen löytyneen, on nyt 
jälellä ainoastaan vähäpätöinen osa. 

Ennen ta- Paljon suuremmasta merkityksestä ovat ne maanpinnan muu-
pahtuneita tokset varmaankin olleet, jotka seurasivat vesien murtamista 

harjujen läpi. Vaikkapa ne ylipään suuressa määrässä laskevat 
vettä lävitsensä, on kuitenkin luultava, että ne ainakin ennen 
aikaa monessa kohdin sulkemalla nostivat vedet melkoisen kor-
keaksi ennenkuin vedellä oli ollut aikaa avata itsellensä tietä 
harjun läpi. Sangen selvästi näkee, että tämmöinen läpimurta-
minen on tapahtunut siellä, missä Puujoki leikkaa Hatelmalan 
harjun poikki Turengin asemalla, jossa joki juoksee jotensakin 
vahvana virtana korkeitten ja jyrkkien harjuäyräitten välissä. 
Pohjoispuolella murtopaikkaa Vanajan ja Hattulan pitäjissä 
tulvasavella on ainoastaan vähäinen korkeintaan 2 meterin 
paksuus, sillä välin kun eteläpuolella Janakkalan keskiosaa 
molemmilla puolilla Puujokea 8 meterin paksuus ei ole mitään 
erinomaista. Paitsi sitä näkee siellä, että joki savikerrosten 
syntymisen perästä on leikannut niitten läpi, jota sitä vastaan ei 
koskaan voi havaita pohjoispuolella Turengin asemaa. Kaikki 
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siis todistaa, että seudut Ryttylän ja Turengin välissä siihen ai-
kaan kun siellä oleva tulvasavi muodostui, olivat umpialanteenä, 
joka vastaan-otti suurimman osan alastulvailevia tulvaaineita. 
Vasta läpimurtamisen perästä saivat Hämeenlinnan ympäristöt 
vuoronsa, jossa vedenluomia vielä nytkin laskeutuu veden pohjaan. 

Vuoriperän laatu. 

Vaikka alueen irtonaiset maakerrokset peittävät suurem- Yleinen 
man osan kiinteätä kallioperustetta, niin tämä viimemainittu kui- s e o l o s i n e n 

1 ' katsaus. 
tenkin ilmestyy usein tarpeeksi, jotta voimme saada likimääräi-
sen käsitteen sen vuorilajeista ja siitä järjestyksestä, jolla nämät 
siihen ottavat osaa. Näistä on ensisijassa mainittava graniti, 
niinkuin vuorilajien kartasta heti huomaa. Tähän kuuluu kui-
tenkin useampia eri lajia, sekä semmoisia, joiden tuliperäistä 
laatua ei tarvitse epäillä, että semmoisia, jotka paremmin saisi 
katsoa gneissien joukkoon kuuluvina. Kuinka toivottavaa oli-
sikin karttalehdessä eroittaa nämä eri laadut toisistansa, niin 
siihen tarvitsisi kuitenkin perinpohjoisempia tutkimuksia kuin 
nyt, josta syystä nämät ainoastaan seuraavassa kertomuksessa 
mainitaan. Granitien rinnalla leviävät selvät gneissit ainoastaan 
pieniin alueihin ja ilmestyvät enimmiten hajallisina alueina gra-
nitien sisässä. Siitä huolimatta juoksevat ne kuitenkin usein 
jokseenkin yhtäpitäväisesti samaan suuntaan, josta näkyy että ne 
kuitenkin kuuluvat samaan ennen aikoin vaakasuoraan peitteesen, 
jota luultavasti jo alku-ajan rajut voimat sekä esiinpurkanneet 
eruptivit ovat pirstanneet ja kääntäneet nurin sekä vihdoin siirtä-
neet syrjään ja likistäneet kokoon. Enin osa gneissistä on kar-
keapilsteistä kiillegneissiä, jossa harvoin amfiboligneissiä ilmestyy, 
ja kuuluu siis Laurentisen muodostuman vanhempaan osaan. 
Poikkeuksena tästä on ainoastaansa se suuri gneissialue, kartta-
lehden pohjoisosassa, joka ulottuu lännestä Hattulan pitäjästä 
itäänpäin Hollolan pitäjään asti. Täällä ilmestyy enemmäksi osaksi 
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varsinkin länsipuolella amfiboligneissiä ja euritigneissiä, jotka 
usein hyvin laajalti kerrostuvat suoraan gneissigranitin päällä. 
Karttalehden Archaeisesta muodostumasta voipi siis sanoa, että 
sen vanhin osa on hyvin vähän levinnyt, miltei puuttuukin luo-
teisosassa, johon nuorempi Laurentinen gneissi muodostuma sen si-
jaan on laskeutunut alas suoraan gneissigranitin päälle. Tämän 
edellön perustukset annetaan seuraavassa kertomuksessa kun eri 
vuorenlajit tarkastetaan erikseen. 

Gneissi- Gneissigranitia ja granitigneissiä, joista niinkuin jo nimestä 
glgraniti ' a voi päättää, toisella on enemmin granitin toisella enemmin gneis-

gneissiä. sin luontoa, on geologisissa tutkimuksissa aina pidetty yhtenä 
ja kartassa merkitty granitin värillä. Koska kuitenkin myöhem-
mät tutkimukset ovat toteennäyttäneet, että voipi eroittaa toisis-
tansa nämät osaksi eruptivisiä, ja osaksi eruptivien ja vesiluo-
moisten vuorenlajien keskivälissä olevia muodostuksia ja kartta-
lehtemme suhteet jossakin määrin pitävät yhtä tämän käsityksen 
kanssa, niin on karttalehden kertomuksessa yllämainitut vuoren-
lajit eroitettu toisistansa kahteen osaan, sillä välin kun itse 
kartassa molemmat ovat niinkun ennenkin merkityt vanhalla vä-
rillä. Granitigneissi siis olisi kaikkein kerrostuneitten vuoren-
lajien vanhin peruste, vaikkapa monella poikeuksella, jopa 
milt'ei maan alkuperäinen ensiksi jähtynyt kuori ja sen granitin 
ja gneissin keskivälissä oleva luontoa, ymmärtää helposti kun 
ajattelee niitä monenkaltaisia voimia, joiden avulla se on synty-
nyt. Gneissigraniti sitä vastaan olisi enimmäksi osaksi katsot-
tava selvänä eruptivinä, vanhanaikaisena granitina, joka vahvan 
painon syystä on saanut kohtisuoraa painon suuntaa vastaan 
juoksevaa viirukaisuutta. Professori F. J. WiiWn mielestä en-
simmäinen, täällä granitigneissiksi nimitetty, vuorenlaji on har-
maa väriltänsä ja sisältää oligoklasia ainakin ortoklasin seurassa 
ja tämän mielipiteen kanssa ovat karttalehden suhteet yhtä-
pitäviä. Viimemainittu vuorenlaji esiintyy siellä keskimäärin 
ainoastaan muutaman virstan leveänä vyöhykkeenä gneissien si-
sässä ulottuen Asikkalan rajasta länsilounaiseen suuntaan Pää-
järven pohjoisrannan ohitse, jossa sen yhteys gneissien kanssa 



2 1 

hyvin selvästi ilmestyy. Jänisjärven ja Kataloisten järvien vä-
lissä tämä vyöhyke tekee useampia jyrkkiä polvia, jotka nähtä-
västi ovat samojen voimien vaikuttamana, kuin ennenmainittu 
L—K:nen suunta tämän seudun orografiassa. L-Luoteiseen 
suuntaan jatkuu alue etelä- ja länsipuolella Eteläisten järveä 
karttalehden rajaan asti. Pitkin koko tätä liki viiden penin-
kuorman pitkää jaksoa rajoittuu granitigneissi molemmilla puo-
lilla amfiboli ja euritigneisseillä, joiden perusteena se siis voidaan 
katsoa, vaikkapa kyllä gneissien ylipään kohtisuora kerrostumis-
muoto usein tekee varmaan päätöksen vaikeaksi. Välistä gneis-
sit kuitenkin kerrostuvat manttelin tapaisesti granitigneissin päälle. 
Näin on esimerkiksi laita Pääjärven tienoilla. 

Muitten vuorenlajien murskaleita tässä harmaassa oligokla-
sia sisältävässä gneississä ei koskaan ole havaittu, vaikkapa kyllä 
semmoista joskus voisi nähdä, eikä kuitenkaan tarvitsisi katsoa 
tätä vuorenlajia selvänä eruptivinä. Sen viirukaisuus on sitä 
vastaan aina ollut hyvin selvä kiillelehtien yhdensuuntaisen jär-
jestyksen syystä, niin että paikoittain tahtoisi katsoa tätä vuo-
renlajia käskeu-pilsteiseksi gneissiksi. Olemme siis täydellisesti 
oikeutetut puhumaan granitigneissin kulkusuunnasta, joka aina 
on juosnut samaan suuntaan kuin ympäröitsevien gneissien kulku-
suunta niinkuin karttalehti kyllin näyttää. Niinkuin näkyy 
ovat yllämainittu granitigneissialue ja jo ennen mainittu Hauho-
Vanajan vedenjakaja melkein yhtäpitäviä, ja yhtäsuuntaisesti 
tämän kanssa juoksevat sekä granitigneissit että muutkin ympä-
röitsevät gneissit, jokseenkin täydellisesti seuraten sen kaikkia 
polvia. Paikoittain esiintyy siellä kuitenkin pieniä granitipahkuja, 
jotka sekä väriltään että muodoltaan ylipään eroavat graniti-
gneissistä. Niin kauan kuin edellämainittu vuorenlaji ainoastaan 
muuttuu enemmin tahi vähemmin liuskaiseksi, voi sen helposti eroit-
taa granitigneissistä melkein yksin vallitsevan punaisen maasälvän 
kautta. Samassa kun siinä ilmestyy enemmin tahi vähemmin val-
koista oligoklasiakin ja se muutenkin muuttuu ulkonäöltään, niin on 
melkein mahdotonta ratkaista, mihin tämä vuorenlaji oikeastaan 
syntymisensä puolesta kuuluu, ainakin ilman hyvin perinpohjaisia 
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tutkimuksia. Usein kuitenkin näyttää aivan siltä, niinkuin olisi 
ortoklasi, ainakin sen punainen muunnos tunkenut sisään ulko-
puolelta, muodostaen paikoittain suonia, jotka jyrkästi eroavat 
vuorenlajin harmaasta osasta, kenties alkuperäisestä harmaasta 
granitigneissistä. 

Toinen granitipahka tunkee granitigneissivyöhykeen läpi 
Jänisjärven tienoilla, ja kolmas Syrjänta'an kylässä Lammilla. 
Näissä kaikissa paikoissa löytyy tietysti muunnoksiakin, jotka 
sisältäen punaista ortoklasia ainoana vallitsevana maansälpänä, 
muuttuvat niin liuskaiseksi ja hienopilsteiseksi, että petrografi-
selta kannalta katsoen voisi nimittää niitä punaisiksi euritigneis-
seiksi. Granitigneissin minerali-kokoomus on ylipään hyvin 
yksitoikkoinen. Vaaleanvärinen harmaa rasvakiilteinen ortoklasi, 
ja valkoinen perleinorikiilteinen oligoklasi, jonka viirukaisuus 
usein on hyvin hieno, vaihtelevissa suhteissa, harmaa — valkoi-
nen puoliläpikuultava — läpikuultava piikivi ja musta kiille 
ovat ainoat melkein yksinään vallitsevat mineralit. Välistä se-
kaantuu tähän jonkunmääräinen osa punaista ortoklasia ja vuoren-
laji saa silloin vähän punaisemman värin, mutta punaiseksi orto-
klasigneissiksi se ei kuitenkaan täydellisesti muutu muualla kuin 
yllämainittujen granitipahkujen läheisyydessä. Satunnaisia mine-
ralia ei ole löytynyt granitigneisissä missään, jos jätetään luke-
matta vähän rikkikiisua granitigneississä likellä Ronnia. Muita 
merkillisiä granitigneissi-alueita ei löydy karttalehdessä, vaik-
kapa kyllä paikkoittain sitä vuorenlaatua vähän löytyisikin. 
Mahdollista on kuitenkin, että missä se on sekoittunut granitin 
ja gneissigranitin kanssa, on sitä ylönkatsottu, joll'ei alkuperäi-
nen muoto jo ole niin hävinnyt, ettei sitä enään voisikaan eroit-
taa gneissigranitista. Näin on laita Porvolankylässä Kosken 
kappelissa. Vuorenlajissa on täällä punaista ortoklasia, vähän 
harmaata oligoklasia, harmaanvalkoista-valkoista piikiveä ja mus-
taa kiillettä. Pienten kiillelehtien yhdensuuntainen järjestys an-
taa vuorenlajille hyvin merkityn liuskaisuuden. Siitä synty-
nyt kulkusuunta on I—L:nen siis yhtäpitävä vuorikerroksien 
yleisen kulkusuunnan kanssa. Kokkilan kylässä Hauhon pitä-
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jässä löytyy useampia pieniä vuoria, jotka myöskin voisi kat-
soa granitigneisseiksi, vaikka yhtäsuuntainen rakennus on hyvin 
epäselvä. Vuorenlajissa on valkoista perlemorinkiilteistä oligo-
klasia, harmaanvalkoista piikiveä ja runsasti pieniä mustia 
kiillelehtiä ja se eroaa jyrkästi niistä pienistä punaisen orto-
klasigranitin osista ja suonista, jotka paikoittain tunkevat gra-
nitigneissin läpi. Josko tummanvärinen oligoklasigraniti Mom-
milan Hietoisissa kuuluu tähän, on ollut mahdotonta saada sel-
ville ja se mainitaan siis granitien seassa. Sitä vastoin löytyy 
Mäntsälässä Saaren kartanon alustalla tyypillinen harmaa gra-
nitigneissi, jossa on valkoista perlemorinkiilteistä oligoklasia, 
vähän harmaata ortoklasia, valkoista läpikuultavaa piikiveä ja 
runsaasti mustaa kiillettä. Viimemainittu minerali antaa yhden-
suuntaisen rakennuksensa syystä tälle vuorenlajille hyvästi mer-
kittyä viirukaisuutta. 

Jos siis granitigneissi esiintyy pääasiallisesti karttalehden Gneissi-
pohjoisosassa, ilmestyvät gneissigranitit sitä vastoin jotensakin g r a n i t , a ' 
hajallaan koko alueessa. Niiden mineralinen kokoomus on 
mahdollisesti vielä yksitoikkoisempi kuin granitigneissien, mutta 
usein niiden vaihteleva ulkomuoto viittaa kuitenkin johonkuhun 
genetiseen yhteyteen ympäristössä esiintyvien granitien kanssa. 
Samoin 011 laita Kärkölän kappelissa pohjoispuolella Lappilan 
asemaa Hongiston kylässä, etelä Kärkölässä y. m. paikoissa. 
Näissä kaikissa paikoissa esiintyy gneissigraniti ainoastaan pie-
nessä määrässä. Mutta ei suurempiakaan gneissigraniti alueita 
puutu alueessa. Yksi suurimmista löytyy Janakkalan pitäjässä, 
Hyvikkälän ja Kormun kylien välissä ja niiden likitienoilla. Vii-
rukaisuus taikka oikeammin sanottu liuskaisuus on hyvin hyvästi 
merkitty, niin että usein tahtoisi nimittää tätä vuorenlaatua pu-
naisen pilsteiseksi gneissiksi. Jokseenkin hienorakeisen vuoren-
lajin väri vaihtelee vaaleanpunaisesta heleän punaiseen eräällä 
likaliarmaalla muodolla ja siinä on pääasiallisesti enemmin tahi 
vähemmin punaista ortoklasia, valkoista läpikuultavaa piikiveä, 
ja runsaasti mustaa kiillettä pienissä yhdensuuntaisissa kiiltävissä 
suomuissa. Välistä, varsinkin Kormun tienoilla, tulee siihen 
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vielä valkoista perlernorinkiilteistä oligoklasia, vuorenlaji saa sa-
massa vaaleamman värin, enemmin rappeutuvan luonteen, sisäl-
tää silloin enemmin kiillettäkin ja lähestyy sanalla sanoen 
enemmin pilsteisten gneissien puoleen. Siitä huolimatta, punai-
nen ortoklasi on yhä vallitseva ja määrää vuorenlajin värin ja 
koko ulkomuodon. Josko Janakkalan gneissigranitia täytyy kat-
soa eruptivinä tahi ei, on nykyisillä oloilla ollut mahdotointa 
ratkaista, varsinkin kuin muitten vuorenlajien murskaleita ei ole 
tavattu siinä. Toiselta puolelta katsoen se näkyy alueen luoteis-
osassa sekä petrografisesti että geologisesti lähestyvän granitin 
puoleen, joka pitkänä ja kapeana alueena jakaa Lounais Janak-
kalan gneissit kahteen alueesen. Näihin gneisseihin taas on gra-
nitiaine joka paikassa tunkenut sisään. Toiselta puolelta katsoen 
vuorenlajin petrografinen muoto kaakkois-osassa sekä hyvin sel-
västi esiintyvä pysyväinen kulkusuunta P. 80—60° I yhdensuun-
taisesti Kormun itä, kaakkois- ja eteläpuolella esiintyvien gneis-
sien kanssa, viittaa enemmin jonkunlaiseen yhteyteen näitten viime-
mainittujen kanssa. Mahdollista on siis, että tässä ilmestyy todel-
linen muunnos alhaalta ylöspäin toisesta vuorenlajista toiseen. 

Toinen merkillinen gneissigrauitialue löytyy Vanajan pitä-
jän koillisosassa etelä ja itäpuolella Kangasten järveä. Täällä 
esiintyvillä gneissigraniteillä ei kuitenkaan ole minkäänlaisia 
muunnoksia gneisseiksi eikä granitigneisseiksikään; ne ovat näh-
tävästi todellisia eruptivejä, yhtäpitäviä tämän tienon itä, etelä-
ja länsipuolella esiintyvien granitien kanssa. Eikä kulkusuunta-
kaan näy olevan mitenkään pysyväistä paitsi koillisimmassa päässä, 
missä se juoksee samaan suuntaan kuin gneissit Vaholammen ja 
Eteläisjärven tienoilla, taikka P 55—70° L. Kaksi eri lajia 
löytyy siellä. Toinen sisältää maidonvalkoista ortoklasia, joka 
usein on silmäntapaisesti muodostunut, valkoista läpikuultavaa 
piikiveä ja runsaasti mustaa kiillettä vanutettuna kutouksena 
viimemainittujen mineralien ympäri. Toinen laji sisältää punaista 
ortoklasia, valkoista, puoliläpikuultavaa piikiveä ja mustanvihe-
riäistä kiillettä, melkein yhtä runsaasti ja samalla lailla järjes-
tettynä kuin ensimmäinenkin. Molemmat ovat usein aivan pilstei-
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sen gneissin kaltaisia. Nämät molemmat vuorenlajit eivät löydy 
eri alueissa, vaan jotensakin sekasin, mainittavaa on kuitenkin 
että ne muuttuvat pilsteisemmäksi itäänpäin. Satunnaisista mi-
neraleista on gneissigraniti sekä täällä että Janakkalassa ja 
muuallakin hyvin köyhä. Kuitenkin löytyy siellä paikoittain 
amfibolia, ja usein niin runsaasti että eri vuorenlaji, amfiboli 
gneissigraniti, syntyy. Josko granitigneississäkin voi löytyä am-
fibolia, eivät karttalehtemme olot ole varmaan ratkaisneet. Lika-
harmaa, -hyvin paljon oligoklasia sisältävää gneissigraniti Kor-
muntienoilla Lopella, jonka muuttuminen granitigneissiksi jo 011 
edellä mainittu, sisältää hyvin paljon amfibolia. Missä tämä 
minerali löytyneekin, se aina näkyy jossakin määrin ottavan kiil-
teen, sijan ja samalla lailla kuin tämä antavan vuorenlajille enem-
min tahi vähemmin merkittyä viirukaisuutta. Sekä kiille- että 
amfiboli-gneissigranitia löytyy muuallakin alueessa, kuitenkin yli-
pään niinkuin jo 011 mainittu vähemmällä laajuudella lähellä ole-
vien eruptivien paikallisina lajimuutteina, joiden mineralit ne-
kin sisältävät. Näin esimerkiksi esiintyy etelä Kärkölässä Hongiston 
kylässä, Mieholan ja Porvolan kylissä Kosken kappelissa, vähän 
vaaleampi muunnos, muuttuen samankaltaiseksi granitiksi n. 2 
virstaa pohjoispuolella Lappilan asemaa. Hattinau kylässä, Hollo-
lan pitäjässä, missä vuorenlaji aluksi on varsin tyypillistä, keski 
tahi hienorakeista, hyvin pieniä kiille suomuja sisältävää, epä-
selvästi viirukasta punaista gneissigranitiä, muuttuu tämä ete-
läänpäin vähitellen gneissiksi, joka taas vuoroltaan vähitellen 
muuttuu euritigneissiksi. Okeroisten kylässä, missä se paikoit-
tain sisältää amfiboliakin, muodostaa se välittävän lenkin pohjoi-
sen gneissin ja eteläisen granitin välissä. Tämä viimemainittu 
muuttuu karttalehden rajalla jonkunlaiseksi silmägneissiksi, joka 
on heleän punaista väriltään ja hyvin karkeapilsteistä ja var-
maankin 011 jonkunlaisessa yhteydessä karttalehdessä N:o 8 esiin-
tyvien silmägneissien kanssa. 

Kaikissa tapauksissa sekä gneissigraniti että granitigneissi Juovikasta 
muodostavat kahta aivan eri luontoista ja hyvin merkittyä vuo- s n e i s s i a -
renlajia, eikä suinkaan mitään gneissin ja granitin sekoitusta. 
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Tämmöistä sekoitusta, jolla päältä päin katsoen kyllä usein on 
gneissigranitin muotoa, löytyy sitä vastoin monin kohdin alueessa 
ja on nimitetty juovikkaaksi gneissiksi, juovikkaan muotonsa tähden, 
jonka vuoroittavat gneissi ja granitisuonet antavat sillä. Alku-
peräinen gneissi näkyy joka paikassa kuuluvan vanhojen harmait-
ten karkeapilsteisten kiillegneissien joukkoon, jotka usein kyllä 
ovat harmaitten oligoklasi granitigneissien rajoilla. Maansälpä on 
sekoitus ortoklasia ja oligoklasia. Molemmat ovat väriltänsä 
valkeat, piikivi valkea, läpi kuultava, kiille musta ja jokseenkin 
runsas. Granitisuonien leveys vaihtelee muutamista linjoista 
mahdottomiin risoihin ja suoniin, ja niiden rajat gneissiä vastaan 
ovat välisti jyrkkiä välisti vähitellen muuttuvia. Välisti 011 gneissin 
maansälpä gneissialueen rajoilla muuttunut punaiseksi ortoklasiksi, 
välisti 011 granitin punainen maansälpä muuttunut valkoiseksi. 
Mitään yleistä sääntöä näkyy olevan hyvin vaikeata löytää näissä 
muutoksissa; sitä vastoin antaa koko ilmiö sen vaikutuksen, että 
tämä vuorenlaji vielä oli jotensakin pehmeä, kuin sula graniti-
aine tunki sen läpi. Koska nämät granitisuotaukset siis ovat 
tapahtuneet jokseenkin varhain ja paitsi sitä alkuperäinen gneissi 
näkyy kuuluvan vanhojen kiillegneissien joukkoon, on tätä vuo-
renlaatua täällä mainittu niitten edellä ja kohta gneissigranitien 
ja granitigneissien perästä, vaikk'ei minkäänlaisia kerrostusseik-
koja voi mainita todisteeksi siitä, että niillä todellakin on tämä 
asema kerrosjaksossa. Päin vastoin näkyy tämä nimi olevan 
aivan petrografista luontoa, ja koko vuorenlaatu ainoastaan tavalli-
sen gneissin muunnosta. Tämmöistä juovikasta gneissiä löytyy 
monessa eri paikassa karttalehteä, ja varsinkin suuressa mää-
rässä Hausjärvellä Riihimäen rautatie-aseman ja Karhin ja Ka-
ran kylien tienoilla. Hyvin kauniissa leikkauksessa, joka rauta-
tien vuoksi on tehty kohta aseman pohjoispuolella, saapi tilai-
suutta likemmin tutkia tätä vuorenlajia. Se sisältää siellä paitsi 
sitä hyvin runsaasti pitkän pyöreitä, yhden tahi kahden jalan 
pitkiä eikä paljon vähemmin leveitä kerrosten suuntaan juokse-
via risoja hyvin hienonrakeista ainetta, joka on järjestetty 3:en 
tahi 4:än samakeskiseen kehään vuorottain tummempaa ja hele-
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ämpää väriä tumman sydämen ympäri. Vuorenlajin kulkusuunta, 
joka on sekä alkuperäisen gneissin kerrostaman että samaan 
suuntaan juoksevien granitisuonten vaikuttama, on suuressa mää-
rässä katsoen jokseenkin pysyväinen P 70° I:nen vaikka sitä 
kyllä monessa paikassa täytyy merkitä kovin mutkikkaaksi. 

Toinen paljoa suurempi alue juovikasta gneissiä löytyy 
karttalehden lounaisosassa, Janakkalan pitäjässä, vaikka ei vuoren-
laji siellä joka paikassa ole niin yhdenlaatuista ja tyypillistä. 
Alue ulottuu pohjosesta Rehakanjärveltä ja Joutsijärveltä Vesi-
järvelle asti etelään, Tervakosken joki itä-rajana. Yhdessä paikassa 
juoksee kuitenkin granitivyöhyke sen läpi. Vuorenlaji on täällä-
kin samankaltainen gneissin ja granitin sekoitus, usein niin se-
koitettuna, ett'ei tuuman vertaakaan ole yksistään kumpaiseen 
kuuluva. Alkuperäinen gneissi näkyy kuitenkin olevan vähän 
hienorakeisempaa ja enemmin kiillettä sisältävää kuin edellä 
mainitussa alueessa ja siinä on muutamassa paikassa amfibolia-
kin. Paitsi sitä se sisältää usein satunnaisesti granatejakin, 
vaikk'ei koskaan täydellisinä kristalleina. Maansälpä on alkupe-
räisesti harmaata tahi valkoista, mutta muuttuu monessa paikoin 
vähitellen melkein kokonaan punaiseksi ortoklasiksi ja vuoren-
laji muuttuu silloin samassa gneissigranitiksi. Kokonaisuudessaan, 
tarkastettuna puheenalaisen seudun kiinteä kallioperä esiintyy 
tyypillisimpänä muutunnaisalueena, mitä koskaan voi ajatella. 
Granitin, gneissigranitin, granitigneissin, juovikkaan gneissin ja 
gneissin välillä ei ole todellakaan mitään määrättyä rajaa. Juo-
vikkaan gneissin kulkusuunta on siellä kuitenkin yhtä pysyväi-
nen kuin edellä mainitussa alueessa ja niinkuin sielläkin P 70° 
Imen. Karttalehden eteläosassa juovikasta gneissiä löytyy jok-
seenkin hajallaan, eikä missään yhtenäisinä alueina. Sitä täy-
tyy siitä syystä pitää gneissinä, jos niillä seuduilla gneissit voit-
tavat, muuten granitina. Alueen pohjoisosassa tätä vuorenlajia 
ei ollenkaan löydy. Gneissin ja granitin sekoitus kyllä löytyy 
muutamissa paikoissa Hollolan pitäjässä, mutta gneissi muodos-
taa siellä todellisia murskaleita, josta syystä vuorenlaji on pa-
remmin pidettävä granitina, 
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kiiTic Harmaa kiillegneissi muodostaa useampia, vaikk'ei hyvin 
gneissiä. laajoja alueita karttalehdessä. Pohjoisimmassa osassa pohjois Lam-

milla näkyy kyllä jotensakin suuri kiillegneissialue ilmestyvän, 
mutta ainoastaan pienempi osa siitä joutuu karttalehden sisään. 
Vuorenlaji on siellä harmaata keskirakeista kiillegneissiä pai-
koittain silmägneissiksi muodostuneena. Näin 011 esimerkiksi 
laita Suolijärven itäpuolella, jossa sinisen valkoiset kiteet trikli-
nistä maansälpää, pittuusakselit kulkusuunnassa, antavat vuoren-
lajille hyvin merkillisen muodon. Harmaan gneissin kulkusuunta 
011 alueen länsipuolella taikka itäpuolella Suolijärveä P 30° L:nen, 
mutta joutuu sitten vähitellen I—L:seksi. Suuremmassa mää-
rässä vaikk'ei likimainkaan niin eheänä ja säännöllisenä löytyy 
kiillegneissiä karttalehden koillisosassa. Se leviää ylitse suu-
remman osan Pyhäniemeä, Mansikiven kestikievaritalon tienoja 
y. m. paikkoja. Lännessä katkaisee graniti tämän alueen, niin-
kuin näkyy vuorilajien kartasta. Vuorenlaji 011 täällä tavallista 
keskirakeista harmaata kiillegneissiä ja sisältää vaaleanväristä 
ortoklasia ja oligoklasia, runsaasti mustaa kiillettä ja läpikuulta-
vaa piikiveä. Satunnaisia mineralia ei löydy juuri ollenkaan. 
Yleinen kulkusuunta näkyy olevan IK-—-LLounainen, vaikka kyllä 
usein mutkia ja poikeuksia löytyy. Vuorenlaji on nimittäin joka 
paikassa kovin mutkikas ja eruptivit ovat siihen monella lailla 
vaikuttaneet, niinkuin näkyy vähän välistä ilmestyvästä granitista. 
Monessa paikoin siitä syntyy granitin ja gneissimurskaleitten taikka 
gneissin ja granitisuonten sekoitus, joka jättää epäluulon alai-
seksi miten tätä vuorenlajia oikein pitäisi nimittää. 

Yhtäpitävään suuntaan katsoen, melkein jatkona tästä, esiin-
tyy vähän enemmin lännessä gneissialue eteläpuelella Kosken 
kirkkoa Toijalan ja Hyväneulan kylissä. Vuorenlaji on täällä 
kuitenkin vähän karkeapilsteisempi kuin edellämainitussa alueessa, 
ja joutuu yhä karkeammaksi sitä enemmin länteenpäin kuin 
tulee, niin että kulkusuuntaa on vaikeata määrätä. Siinä puuttuu 
paitsi sitä oligoklasia, mutta sen sijassa löytyy satunnaisesti gra-
nateja, jotka usein ovat tuuman kokoisia ja jotensakin hy-
västi muodostuneita. Paitsi sitä se sisältää likakeltaista-harmaata 
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ortoklasia, mustaa kiillettä ja harmaata piikiveä, josta se saa 
erinomaisen likaruskeanmuodon. Pintapuolella se on tavallisesti 
muuttunut mustaksi taikka ruskeaksi, johon luultavasti piroittu-
neita ja enemmin tahi vähemmin rappeutuneita rikkikiisun tahi 
rautamalmin rakeita on syynä. Toiset karttalehdessä ilmestyvät 
gneissialueet muodostavat ainoastaan pienempiä alueita granitin 
sisässä. Kulkusuunta on joka eri alueessa hyvin vaihteleva ja 
myöskin vaikeata määrätä, mutta • näkyy kuitenkin etelä Haus-
järven ja etelä Kärkölän gneissialueissa olevan yhtäpitävä ja 
enemmäksi osaksi K—Lounainen. Poikkeuksina tästä ovat ai-
noastaan gneissit etelä Koskella ja länsi Kärkölässä Saappaan-
kylän tienoilla, jotka pääasiallisesti juoksevat P 30° I:seen suun-
taan G8°:n kalteudella kaakkoiseenpäin. Kiillegneissin kalteus 
eri alueissa on hyvin vaihteleva välistä toiseen välistä toiseen-
puoleen luotilinjasta, eikä kuitenkaan koskaan enempää kuin 
muutamia pykälöitä; enimmiten se on pystysuora. Yhdessä pai-
kassa, joka Kukkurakallioksi nimitetään likellä Karkelan torp-
paa Kärkölän kappelissa kerrokset ovat nähtävästi nurinheitetyt 
niinkuin näkyy kuvasta N:o 2. Karttalehden etelä osan kiille-
gneissit sisältävät ylipään kaksi satunnaista mineralia, jotka siitä 
syystä, että niitä löytyy niin runsaasti vaikuttavat hyvin paljon 
vuorilajien luontoon. Varsinkin kordieritiä löytyy sangen run-
saasti etelä Kärkölän gneisseissä. Se muodostaa siellä sinisen-
valkoisia rasvankiiltäviä kiteitä, joiden ympäri kiillesuomut ovat 
kokoon vanutetut, niin että tämä vuorenlaji saa mukulamaisen 
muodon. 

Kordieritin sijassa löytyy hyvin usein granatia, joka välistä Granati-
ilmestyy niin runsaasti, että tahtoisi nimittää vuorenlajia granati- s n e i s s i a -
gneissiksi. Näin on esimerkiksi laita gneisseissä itäpuolella 
Kuolemanjärveä Kosken kappelin etelä osassa. Todellista gra-
natigneissiä löytyy kuitenkin vasta enemmin pohjoisessa taikka 
kohta Kalliojärven länsipuolella ja vähän matkaa siitä Kiekon 
ulkopalstossa Lammin pitäjässä. Ensimmäisessä paikassa se on 
vielä ympäröitsevien gneissejen kaltaista vaikka se kyllä sisältää 
enemmin granateja. Siitä toisen alueen granatigneissi eroaa 
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punaisen värinsä kautta, jonka lihapunainen ortoklasi antaa sille. 
Muut mineralit ovat samankaltaisia molemmissa paikoissa, val-
koista — heleän sinistä piikiveä ja vähän mustaa kiillettä. 
Kulkusuunta on P 35° I:nen ja kalteus 51° koilliseen. 

Amfiboli- Kaikki yllämainitut suuremmat ja vähemmät kiillegneissi-
^Eiiriti ' a a ' u e e ^ sisältävät paikoittain kerroksia amfiboligneissiä ja sen 

gneissiä, muunnoksia. Nämät esiintyvät kuitenkin ainoastaan aivan sa-
tunnaisesti ja eroavat ulkomuotonsakin kautta siitä amfiboligneis-
sistä, joka euritigneissin kanssa muodostaa suurempia ja pienem-
piä eri alueita. Nämä vuorenlajit, jotka yhteensä muodostavat 
Laurentisen gneissimuodostuksen myöhemmän osan, esiintyvät sitä 
vastoin runsaasti karttalehden luoteisosassa likellä tunnettua Hat-
tulan ja Kalvolan ulkopuolella karttalehteä olevaa suurta liuska-
kivialuetta. Ne muodostavat siellä, niin sanoakseni, yhtä ainoata 
suurta aluetta molemmilla puolilla sitä granitigneissin vyöhykettä, 
joka jo edellä on mainittu. Alue kapenee itäänpäin jokseenkin 
äkkinäisesti, vaikka kyllä pienempiä alueita amfiboli ja euriti-
gneissiä paikoittain jälleen ilmestyy, vieläkin niin paljon idässä 
kuin Kosken kappelissa ja Hattinan ja Uskelan kylien tienoilla 
Hollolassa. Granitigneissi-vyöhykeen eteläpuolella muodostuksen 
paksuus ei ole suuri ja monin paikkoin eruptiveja, granitia ja 
syenitia katkaisee sen ja tunkee sen läpi. Pohjoispuolella sitä 
vastoin on muodostus paksumpi varsinkin länsiosassa, jossa ai-
noastaan pari kertaa punaista granitia tunkee sen läpi. Kaikki 
täällä esiintyvät vuorenlajit, sisältäkööt ne amfibolia tahi ei, ovat 
enemmin tahi vähemmin hienorakeisia. Amfiboligneissien kanssa 
vuoroitellen kerrostuvilla kiillegneisseillä onkin siitä syystä ulko-
muoto, joka paljoa enemmin muistuttaa euriteistä kuin karkea-
pilsteisistä gneisseistä, josta syystä nimi euritigneissi sekä geo-
logiselta että petrografiselta kannalta katsoen lienee täällä sopi-
vin. Mineralinen kokoomus on sama kuin tavallisessa gneississä, 
valkoista ortoklasia ja oligoklasia pieninä helposti rappeutuvina 
rakeina ja säteinä, runsaasti mustaa kiillettä, hyvin pieninä kiil-
tävinä suomuina ja pieniä läpikuultavia piikivi rakeita. Vuo-
renlajilla on välistä sokerinkaltaista välistä säteistä tahi nysty-
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räistä rakeisuutta ja on silloin tavallisesti hyvin helposti mure-
neva; välistä se joutuu niin hienorakeiseksi, että vuorenlaji muut-
tuu täydellisesti tiheäksi euritiksi, jonka eri mineralit ainoastaan 
mikroskopin avulla voidaan eroittaa. Minkä muotoisena tahan-
sa lieneekin se usein sisältää vähän amfibolia, ja muuttuu kun 
tämä lisäytyy vähitellen amfiboligneissiksi ja amfibolieuriti-gneis-
siksi. Satunnaisista mineraleista ovat rikkikiisu ja arsenikikiisu 
merkillisimmät, vaikka nekin ilmestyvät ainoastaan pieninä kipi-
nöinä vuorenlajiin piroitettuina. Kappolan talon tienoilla Vana-
jan pitäjässä, niitä löytyy vähän enemminkin, vaikk'ei kuitenkaan 
siinä määrässä, että niitä voisi teknillisesti hyväksensä käyttää. 

Vuorenlajien kulkusuunta amfiboli-euritigneissialueessa on 
aina yhdensuuntainen granitigneissin kanssa jo ennen mainitussa 
granitigneissivyöhykeessä. Se on siis ylipään I—L:nen pienellä 
poikkeuksella IKoilliseen idässä, LLuoteiseen lännessä. Poik-
keuksena tästä on ainoastaan pieni alue Katumajärven itäpuolella 
Vanajan pitäjässä, joka paremmin on katsottava mahdottomana 
murskaleena syenitin sisässä. Tämä on ainakin osaksi siirtänyt 
kerrokset syrjään alkuperäisestä kulkusuunnastaan, niin että se 
nyt vaihtelee P 5° L:sta P 55° L:een, pystysuoralla kalteudella. 
Muittenkin euriti-amfiboligneissejen kalteus on enemmäksi osaksi 
pystysuora paitsi Lammin pitäjän tienoilla, missä nämä mantte-
lintapaisesti kerrostuvat granitigneissin päälle. Muissa osissa 
karttalehteä esiintyvät euritigneissi ja amfiboligneissi yhdessä 
ainoastaan pieninä alueina. Viimemainitun alueen itäisenä jat-
kona voisi milt'ei katsoa Uskelan kylässä esiintyvää vuorenlajia 
taikka ehkä yhtä hyvin karttalehdessä N:o 8 itäpuolella Vesi-
järveä ilmestyvän euritigneissialueen läntisenä jatkona. On täällä 
tilaisuutta nähdä, kuinka gneissigraniti ja granitigneissi vähitel-
len pohjoisesta eteläänpäin muuttuvat gneissiksi, euritigneissiksi 
ja viimevihdoin amfiboligneissiksi. Vuorilajien mineralinen ko-
koomus on samallainen kuin ennen on mainittu ja kulkusuunta 
K:sta-Lounaiseen luoteisella kalteudella. Aivan pieninä alueina 
esiintyy euritigneissi vielä Kutajoen kylässä, muutamissa pienissä 
saarissa Vesijärvessä ja likellä Suivalan kartanoa Kärkölän kap-
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pelissä. Täällä se koskee eteläänpäin Kärkölän amfiboligneissi-
alueesen, joka taas vuoroltansa itään ja länteenpäin koskee ta-
vallisiin kiillegneisseihin. Toinen amfiboligneissialue, jonka gra-
niti joka puolella ympyröitsee, löytyy pohjoispuolella Herralan ase-
maa. Molemmissa paikoissa varsinkin viimemainitussa, sisältää 
keski- tahi karkea-rakeinen vuorenlaji hyvin paljon amfibolia ja 
mikroskopisesti siltä puuttuu kaikki muut mineralit paitsi ne, 
jotka tavallisesti tavataan amfiboligneississä, laskematta vähän 
zeolitia, joka on paikoittain syntynyt vuorenlajin rakoihin. Mi-
kroskopinen valmiste, jonka Ii. Staudinger on ottanut eräästä 
vuoresta länsipuolella Herralan asemaa ja Professori F. J. Wiik''n 
hyväntahtoisella johdolla valmistanut, näyttää sitä vastoin, että 
siellä löytyy tummempaa ja heleämpää lajia, joista ainoastaan 
tummempi vuorenlaji on tyypillinen amfiboligneissi. Heleämpi 
laji sitä vastoin sisältää ynnä tuumanviheriäisiä amfiboli-yksilöitä 
heleätä pyroxeniakin, josta syystä vuorenlajia siellä oikeastaan 
pitäisi nimittää pyroxeni-amfibolikiveksi. Satunnaisina mineraleina 
siellä löytyy paitsi sitä vielä mustaa kiillettä ja magnetista rauta-
malmia. Molemmissa alueissa se esiintyy lakeina kaltiokumpuina 
toinen toisen vieressä ja on merkillisen vähän joutunut lähellä 
olevien eruptivien vaikutuksen alaiseksi. Itä-alueessa jyrkästi 
merkitty kulkusuunta on PK—EL:nen 50°—65° kalteudella luo-
teiseenpäin, länsi-alueessa sitä vastoin L—Kaakkoinen 50°—65° 
kalteudella koilliseenpäin. 

Amfiboligneissiä löytyy paitsi sitä paikoittain karttalehden 
eteläosan kiillegneissien seassa samalla kulkusuunnalla kuin nä-
mätkin. Euritigneissiä esiintyy paljon niukemmasti. Kaksi paik-
kaa, jossa se esiintyy vähän enemmän koossa, mainittakoon täällä, 
toinen kohta luoteispuolella Nikinojan kylää Mäntsälän pitä-
jässä, jossa ne viisi pientä vuorta, jotka näkyvät karttaleh-
dessä, on euritigneissiä, toinen kaksi virstaa eteläpuolella Ois'en 
asemaa euritin seassa. Tummanharmaa — harmaansininen, hieno-
rakeinen — tiheä vuorenlaji sisältää viimemainitussa paikassa 
granatiakin, ja kulkee siellä P 55° L:een. 
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On jo edellä mainittu kuinka gneissigraniti välistä joutuu Punaista 
niin liuskaiseksi ia samalla hienorakeiseksi, että se petrografi- e u r i t l ; 1 ° gneissiä. 
seita kannalta katsoen muuttuu punaiseksi euritigneissiksi. Vuo-
ria muodostavana on tämä vuorenlaji kuitenkin esiintynyt ainoas-
taan yhdessä paikassa, Tuuloksen kappelissa luoteispuolella Jä-
nisjärveä. Kaksi vuorta on siellä enemmäksi osaksi tätä vuoren-
lajia, joka kuitenkin muuttuu gneissigranitiksi ja siis selvästi 
näyttää alkuperänsä. 

Selvää euritiä löytyy ainoastaan niukasti alueessa. Usein Euritiä. 
tätä vuorenlajia tavataan hajallaan euritigneissin seassa yllämai-
nitussa luoteisessa euriti-amfiboligneissi-alueessa. 

Pienet karttassa gneisseiksi merkityt kalliot itäpuolella 
Katumajärveä Vanajan pitäjässä ovat tätä vuorenlajia, ja samoin 
muutamia pieniä vuoren osia Eteläisjärven länsipuolella y. m. 
Muutamat osat euritigneissiä yllämainitussa alueessa Uskelan 
kylässä Hollolan pitäjässä muuttuvat myöskin paikoittain euritiksi 
ja samalla lailla euritigneissi eteläpuolella Öisten asemaa. 

Eri laji euritiä esiintyy pohjoispuolella Saappaan kylää, Punaista 
Kosken kappelissa. Vuorenlaji sisältää siellä heleän-punaista e u n t i a -
maansälpää, harmaata-heleänsinistä piikiveä ja mustaa kiillettä. 
Joukko pieniä piroitettuja granateja enentää vielä sen punaisen 
värin. Kulkusuunta on P 30° Lnen, kalteus 68° kaakkoiseen. 
Koska granitia tulee vastaan etelästä ja vuorenlaji pohjoiseen-
päin tahi kulkusuunnassa muuttuu jo edellä mainituksi, granateja 
sisältäväksi gneissiksi, niin se tosin lienee katsottava ainoastaan 
tavallisen gneissin paikallisena muunnoksena. 

Alueessa esiintyy amfiboliliuskaa vielä niukemmasti kuin Amfiboii-
euriti. Se muodostaa ainoastaan pari pientä kumpua polijois- l m s k a a -
puolella Kappolan taloa Vanajan pitäjässä ja muuttuu luultavasti 
amfibolikiveksi, koska vähän enemmän pohjosessa pienempi kumpu 
tätä vuorenlajia löytyy. Kiiltäviä neulanmuotoisia kiteitä säde-
kiveä löytyy runsaasti tiheässä amfibolisessa perusaineessa. 

Pari virstaa eteläänpäin löytyy muutamia pieniä sädekivi- Sädekivi-
liuska-kumpuja. Tämä vuorenlaji, josta Professori F. J . "Wiik 
on hyvän tahtoisesti valmistanut ja tutkinut mikroskopisen val-
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liuskaa. 
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misteen, sisältää enemraäksi osaksi sädekiveä ja piikiveä ja paitsi 
näitä runsaasti muutaman millimeterin pituisia ja y a tahi 1 milli-
meterin levyisiä pieniä turmalini kiteitä. Tätä vuorenlajia löy-
tyy usein kuparimalmi-löydöksissä, niin esimerkiksi Orijärven 
kaivannossa. Molempien vuorenlajien kulkusuunta on yhtäpitävä 
muitten tällä seudulla esiintyvien euritien ja euritigneissejen 
kanssa, P 5° L, P—E, kalteus on pystysuora, 

Savikiille Edellämainittu seikka, että Laurentisen gneissimuodostuk-
lniskaa. g e n myöhempään osaan kuuluvat vuorenlajit ylipään vallitsevat 

karttalehden luoteisosassa merkitsee luultavasti vähitellen tapah-
tuvaa muuttumista länteenpäin Hattulan ja Kalvolan pitäjien savi-
kiilleliuska muodostukseksi. Että tällä muinoin, ennenkuin mur-
taminen on kerkinyt vaikuttaa suuremmassa määrässä, on ollut 
paljoa suurempi laajuus, näkee, paitsi irtonaisista lohkareista, 
joita paikoittain tavataan karttalehteen kuuluvassa osassa Hattu-
lan pitäjää, varsinkin selvästi siitä pienestä savikiilleliuskakallio-
sta, joka tavattiin pari virstaa itäpuolella Aulankojärveä. Lius-
kan kulkusuunta P 80° L pystysuoralla kalteudella, joka on yhtä 
pitävä seudun amfibolieuritigneissien kanssa ja koskee kohti suo-
raan Aulangon syeniteihin, näyttää, että se varmaan on jatkona 
suuresta liuska-alueesta, eikä ainoastaan vieraana irtonaisena 
murskaleena. Joukko eri lajia tätä vuorenlaatua löytyy, jotka 
vuoroitellen kerrostuvat muutamasta millimeteristä useampiin de-
cimeteriin paksuissa kerroksissa, ja kaikki pitävät aivan yhtä 
länsi Hattulassa ja Kalvolassa esiintyvän liuskakiven kanssa. Se 
on merkillinen hyvin hienolta tahi paremmin sanottu tiheältä 
rakennukseltansa, tummalta väriltänsä, useimmiten kerrosten pin-
tojen silkkihohteelta, johon joukko erinomaisen pieniä kiillesuo-
muja on syynä. Muutamat kerrokset ovat hyvin mutkikkaat ja 
täynnä pitkällisiä rakeita jotain epäselvästi viirukasta mineralia, 
joka luultavasti kuuluu Andalusitiryhmään. Paitsi sitä löytyy 
useampia ohuita hiekkakiven näköisiä kerroksia ja samoin on 
laita, niinkuin tunnettu on, Kalvolan liuskakivialueessa. 

Kvarsitia. Koko alueen merkillisimpiä vuorenlajia on epäilemättä Mes-
kvarsitia. s i l a n j a Tiirismaan Kvarsiti Hollolan pitäjässä. Kun Lahden 
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kauppalasta kulkee pohjoiseenpäin Vesijärven ylitse, näkee kohta 
länsipuolella ryhelmäisiä vuorenosia, jotka jokseenkin jyrkästi 
kohoovat vedestä. Pohjoiseenpäin kohoovat vuoret vielä enem-
min ja muodostavat vihdoin Etelä Suomen oloihin katsoen mah-
dottoman vuorijoukon Messilässä ja Tiirismaassa. Vuorenlaji 
on täällä pelkkää kvarzitiä, joka ei ilmesty muualla karttaleh-
dessä. Sitä enemmin huomiota herättää siis Messilä-Tiirismaan 
kvarziti geologeissa. Se muodostaa täällä 7 virstan pitkän ja 
2 virstan leveän linssin, joka jyrkästi eroaa ympäristöstä. Suu-
reksi vahingoksi tämän kiinteä kallioperä on joutunut Salpaus-
selän mahdottomien vierinkivimuodostuksien alle, josta syystä 
sitä ei voi lähestyä ja tutkia. Linssin pituus-akselin suunta on 
IL:nen ja siis yhtäpitävä enemmin pohjoisessa ja idässä esiinty-
vien gneissejen yleisen kulkusuunnan kanssa. Mitään määrättyä 
kulkusuuntaa ei kuitenkaan voi havaita yhtä vähän kuin min-
käänlaista paasimaisuutta tahi kerrostumista, vaikka kyllä eri 
muunnoksia näkyy paikoittain ilmestyvän. Mahdollista on että 
jonkunlaista kerrostumista kuitenkin löytyy, vaikka erinomaisen 
vahva rakoileminen kätkee sen. Tämä rakoileminen juoksee 
ylipään kahteen viistossa toisiansa vastaan juoksevaan suuntaan. 
Messilän kartanossa: selvempi P 10° I:ään, 80° p:n kalteudella 
luoteiseen, vähemmin selvä L—-Kaakkoinen. Vähän matkaa län-
teen tästä: P 30° Lään samalla kalteudella, ja likellä itse Tiiris-
maan kukkulaa: P 40° I:ään pystysuoralla kalteudella. Mikros-
kopisesti tutkittuna vuorenlaji näkyy sisältävän melkein yksis-
tään piikiveä, jota paikoittain ohut kalvo punaista raudan-
ruostetta ympäröitsee. Sitä paitsi siellä löytyy vähän erästä 
pehmeätä heleänpunaista mineralia, fibrolitia, joka antaa vuoren-
lajille hyvin omituisen ja merkillisen muodon. Aivan satunnai-
sesti löytyy paikoittain vihdoin pieniä läpikuultavia kiillesuo-
mujakin ja mustaa metallista mineralia, kenties rautahohdetta. 
Irtonaisissa lohkareissa on paitsi sitä löytynyt seuraavia minera-
lia: pyrargillitia, amfibolia, rappeutunutta mustaa turmalinia ja 
pieniä välistä vesikirkkaita vuorikristalleja. H. Stjernvallin mi-
kroskopilla Professori F. J. Wiik'in hyväntahtoisella johdolla 
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tätä vuorenlajia tutkiessa se näkyi sisältävän jotensakin terä-
väkulmaisia likeisesti pakattuja piikivirakeita, jotka polariseera-
tussa valossa antavat hioraavalmisteelle hyvin kirjavan muodon. 
Läpikuultavat fibrolitineulat ovat välistä yksinäisenä välistä ko-
koontuneina kimppuihin, jotka säteilevät ulos yhdestä suurem-
masta sydämestä, ja juoksevat tavallisesti piikivirakeitten läpi. 
Yuorilajin koko mikroskopinen rakennus siis paljon eroaa taval-
listen vesiluomoisten kvartsitien ja gneissejen rakennuksesta, ja 
näyttää että, minkälainen tahansa sen syntyperä lieneekin, siihen 
perästäpäin on mahtavasti vaikuttanut ulkopuolelta tuleva voima, 
joka on likistänyt kokoon, musertanut ja muuttanut tätä vuoren-
lajia. 

Paljaalla silmälläkin voidaan nähdä tämän painon seurauk-
sia piikivirakeitten pitkällisessä ja yhdensuuntaisessa järjestyk-
sessä, ja kun ne suunnat, johon paino on vaikuttanut, tuskin 
eroavat tasapinnasta, niin on viirukaisuus myöskin melkein pysty-
suora. Yllämainitut rakoilemissuunnat voinee myöskin pitää 
painon seurauksina. Että vihdoin samat voimat, jotka ovat ai-
kaan saaneet jo edellä mainitut L—Kaakkoiset orografiset suun-
nat karttalehden luoteisosassa, täälläkin ovat olleet vaikuttavina, 
näkee siitä hyvin selvästä ja merkillisestä siirre-halkeamasta, 
joka niillä tienoilla on tunnettu „Pirunpesän" nimellä. Se juok-
see L—Kaakkoseen ja muodostaa korkeintansa kahden sylen 
levyisen rotkon, jonka syvyyttä ei tunneta ja jonka pystysuorissa 
seinissä vielä paikoittain voidaan tavata kauniita ja sileitä luisu-
pintoja. Pääasiallinen merkitys 011 tällä rotkolla kuitenkin niistä 
merkillisistä röyheltyneistä pinnoista, jotka juoksevat suoraan 
vinkkeliin rotkoa vastaan. Kun niitä likemmin tarkastetaan, 
niin ne ovat aivan samanlaisia kuin ne merkit, jotka aallot te-
kevät meren rantoihin ja joita niin paljon löytyy hiekkakivissä. 
Näissä paljon vanhemmissa vuorenlajissa nämä tietysti eivät 
voi olla niin selviä ja jyrkästi merkittyjä, mutta löytyy kuiten-
kin kappaleita, jotka näyttävät omituisen hyökylaine-muodon, 
jossa toinen puoli laineen merkkiä on toista lyhyempi ja jyr-
kempi. Tähän katsoen ja milt'ei vuorenlajin ulkomuotoonkin ja 
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sen ympäristön gneissikerrosten kanssa yhtäpitävään kulkusuun-
taan, tahtoisimme mielellään merkitä tätä vuorenlajia vesiluomai-
sena kvartsitinä, niin sanoaksemme jonkunlaisena muinaisena hiekka-
kivenä. On kuitenkin muita seikkoja, jotka kieltävät tätä käsi-
tystä ja joiden mukaan Tiirismaan kvartsiti olisi samanlaatuinen 
kuin Saksanmaalla olevat „Pfahl'"eksi nimitetyt kvartsitisuonet, 
joista syrjähaaroja tunkee ympäröitsevän vuorenlajin läpi ja joita 
siitä syystä moni geologi pitää eruptivinluontoisena tahi piihappo-
liuvennusten tuotteena. Näistä seikoista mainittakoon ensisijassa 
se merkillinen vuorenlaji, joka koskee kvartsitin pohjoispuoleen 
ja länsipuolella Tiirismaan kartanoa. 

Ulkomuodoltaan se muistuttaa osaksi Uskelan euritistä hie- Kvartsiti-
nolla rakennuksellaan, harmaalla värillään ja kovuudellaan j a ^ ^ y h l 

epäselvällä laskeumaisuudellaan, osaksi jonkunlaisesta brecciasta brecciaa. 
pilkukkaalla ja monenlaatuisella muodollaan. Jo paljaalla sil-
mällä tutkittuna tämä vuorenlaji näyttää sisältävänsä enemmäksi 
osaksi piikiveä. H. Stjemvall on Professori F. J . Wiik'in hy-
väntahtoisella johdolla tutkinut useita preparateja tätä vuo-
renlajia, josta näkyy että amfiboliakin löytyy kvartsirakeitten, 
välissä ympäröisinä, reunoissa niinkuin sulaneina rakeina. Jok-
seenkin runsaasti löytyy paitsi sitä epidotia, joka paljaalla sil-
mälläkin näkyy esiintyvän suuressa määrässä, rautamalmia, titani-
rautaa tahi rautahohdetta, mikroklinia ja kiillettä. Mikroskopi-
nen tutkimus on paitsi sitä näyttänyt, että piikivi vasta myöhem-
min on tunkenut sisään alkuperäiseen gneissiin tahi amfiboli-
gneissiin, jonka mineraleja se on enemmin tahi vähemmin muut-
tanut, esimerkiksi amfibolia epidotiksi. Kerrosten kulkusuunta 
on P 65° IJ ja kaade pystysuora. Minkälaatuisena tahansa tätä 
vuorenlajia pitänee, joko todellisena rouhausbrecciana tahi ainoastaan 
muuttuneena gneissinä, niin lienee kuitenkin varmaana pidettävä, 
että joka tapauksessa piihappo, joka nyt on vuorilajin pääosa, 
vasta myöhemmin on tunkenut siihen sisään. Vaikka kyllä mah-
dollista on, että tästä huolimatta kvartsiti olisi vesiluomoista 
syntyperää, niin se selitys on kuitenkin likempänä, että piihappo 
olisi tullut tänne jostakin lähellä olevasta suuresta kvartsisuo-
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nesta. Tiirismaakvartsitin sekä pitkä ja kapea muoto että yksi-
tyinen esiintyminen näyttää myöskin kummalliselta, jos tahtoisi 
pitää sitä muinaisena rantamuodostuksena, varsinkin kuin ajatte-
lee sen suurta vastustusvoimaa uurtamista vastaan, jossa suhteessa 
se kieltämättä voittaa kaikki muut vuorenlajit. Jos se siis to-
dellakin olisi pidettävä ainoastaan mahdottoman suurena kvartsi-
suonena, niin yllämainitut merkilliset aallonmerkit eivät olisi mi-
tään muuta kuin poimuja tahi painon vaikutuksia. Yuorilajin 
viirukaisuus, joka riippu pitkällisten piikivirakeitten yhdensuuntai-
sessa järjestyksessä, on todellakin yhdensuuntainen kysymyksessä 
olevien merkkien kanssa. On siis tärkeitä syitä molemmilla puo-
lilla. Ensimainittu mielipide joutuu kuitenkin voittopuoleen jos 
vertailee Tiirismaan kvartsitiä karttalehden N:o 8 kertomuksen 
mukaan Nastolassa esiintyvän kvartsitin kanssa. Silloin näkee, 
että vuorenlaji molemmassa paikassa sekä mikroskopisesti, että 
makroskopisesti on aivan sama. Nastolan kvartsiti esiintyy kui-
tenkin kvartsitigneissin, eurititapaisen fibrolitigneissin y. m. seassa, 
ja kerrostaa monissa paikoin vuoroitellen niiden kanssa, yhden 
tahi kahden jalan paksuisina pystysuorina kerroksina, kuten 
Maisteri W. Cygnaeus, joka on tutkinut tätä alaa, on suusanalla 
ilmoittanut. Jos pidennetään Tiirismaakvartsitin pitkä axeli itään-
päin, niin se ei satu Nastolan kvartsit,iin, vaan kulkee ainakin 
10 virstaa enemmin etelässä samaan suuntaan kuin tämä. 

Granitia. Jo ensi silmäys vuorilajien karttaan näyttää, että tässä 
karttalehdessä on paljon enemmin granitia kuin muita vuoren-
lajia yhteensä, jopa voisi sanoa, että nämä ylipään muodostavat 
koko karttalehden kiinteätä kallioperustetta, jos jättää laskematta 
sen luoteisinta osaa, sillä välin kuin muita vuorenlajia näkyy 
esiintyvän ainoastaan suurempina tahi pienempinä alueina grani-
tin sisässä. Erittäin puhtaana ja tyypillisenä esiintyy graniti 
karttalehden keskipalkoilla etelä Lammin ja itä Janakkalan ylän-
kömaissa. Paitsi tämmöisissä suurissa yhtäjaksoisissa aloissa 
esiintyy graniti suuremmassa tahi pienemmässä määrässä muis-
sakin muodostuksissa, joiden läpi se tunkee ja joutuu usein 
vihdoin niin tiheään gneissien sekaan, joiden kanssa se vuoroi-
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telien kerrostuu, että on vaikeata määrätä, mikä vuorenlaji voittaa, 
gneissi tahi graniti. Viimetapauksessa olisi kenties sopivinta 
nimittää vuorenlajia juovikkaaksi granitiksi. Graniti eroaa ta-
vallisesti gneissistä punaisella värillään, johon punainen ortoklasi 
011 syynä, mutta samassa kuin granitisuonet kapenevat, muuttuu 
maansälvän väri valkoiseksi, josta syystä vuorenlajit häviävät 
toisiinsa Tämmöistä juovikasta granitia esiintyy juovikkaan 
gneissin seassa Riihimäen ja Öisten välillä. Karttalehden etelä-
osassa sitä löytyy paikoittain vaikka ainoastaan vähän, mutta 
se ilmestyy jälleen pohjois-Orimattilassa ja etelä-Hollolassa. 
Sekä täällä että vielä paremmin Hollolan pitäjän pohjoisosassa 
011 vuorenlaji jo toista luontoa, sillä gneissi täällä ilmestyy pa-
remmin suurempina murskaleina granitin sisässä kuin yhden-
suuntaisina suonina tahi kerroksina. Hyvin selvänä esimerkkinä 
tämmöisestä sekoituksesta ovat muutamat pienet vuoret Vesijär-
veen pistävän Kutajoen niemimaan pohjoisrannalla. Ne ovat enem-
mäksi osaksi lieleänpunaista pegmatitigranitia, joka sisältää suu-
rempia ja pienempiä tummanvärisiä kiillegneissin murskaleita, 
joita jo kaukaa voi eroittaa heleämmästä granitista. Vaakasuo-
rat kerrokset gneissi murskaleitten keskellä ovat hyvin selvät. 
Ulkopuolella sitä vastoin ne ovat niinkuin sulanneet, eivätkä 
näytä juuri mitään kerrostumista. Graniti taas on niin rapau-
tunut, että puitten juuret ovat voineet tunkea syvälle alas vuo-
reen ja nostaneet ylös ylimmäiset osat. 

Paitsi yllämainituissa paikoissa on graniti koko alueessa 
jotensakin yhdenlaatuista ja erillään muista vuorenlajeista. Joukko 
eri lajia löytyy kuitenkin, jotka eroavat toisistansa sekä geologi-
sesti että petrografisesti. 

Kaikista näistä lienee epäilemättä punainen kerrosgraniti Hienon ra-
vankin ja monessa suhteessa gneissigranitin kaltainen, joksi se 
ylipään muuttuu. Muitten vuorilajien murskaleita ei ole alu- rosgranitia. 
eessa koskaan löydetty siinä. Se on hienon tahi keskirakei-
nen, punainen tahi likaharmaapunainen väriltään ja sisältää lie-
leänpunaista ortoklasia, harmaansinistä sakeata piikiveä ja joten-
sakin pieniä suomuja mustaa kiillettä. Satunnaisista mineraleista 
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se on hyvin köyhä. Ainoastaan yhdessä paikassa noin 3 virstaa 
Aikkalan talon kaakkoispuolella Hollolassa, se sisältää granateja 
ja samassa paikassa gneissigranitin rajoilla, rappeutuneita ja pa-
hasti muodostuneita turmalineja. Paikoittain se sisältää amfibo-
liakin ja muuttuu silloin syenitin muotoiseksi niinkuin esimer-
kiksi Levijärven lounaispuolella Kärkölässä. Se ilmestyy joka 
paikassa yhdessä gneissigranitin kanssa, niin ett'ei voi oikein 
määrätä sen rajoja. 

Punaista Paljoa enemmin löytyy karttalehdessä keski- tahi karkea-
gramtia. ukeista punaista granitia. Tyypillisimpänä ja puhtaimpana se 

esiintyy karttalehden keskipalkoilla Janakkalan itäosissa, pohjois 
Hausjärvellä, etelä Lammilla j. n. e., mutta on paitsi sitä se 
granitilaji, joka voittaa melkein joka paikassa. Sillä ei ole 
missään vähintäkään viirukaisuutta, vaan kaikki mineralit, sekä 
heleän tahi tumman punainen ortoklasi että harmaa piikivi ja 
niukemmasti esiintyvä musta kiille ovat kaikki yhtä vapaasti ja 
hyvästi muodostuneet joka haaraan. Tämä vuorenlaji tunnetaan 
siis joka paikassa hyvin hyvästi, vaikka se kyllä voi vähän vaih-
taa väriänsä, tummanpunaisesta, niinkuin Hollolan pitäjän poh-
joisosassa, melkein valkoiseksi, niinkuin itä-Janakkalassa. Sillä 
on usein hyvin kaunis nelikolkkoinen rakoileminen ja käytetään 
silloin rakennuskiviksi ja myllykiviksikin, niinkuin esimerkiksi vuo-
renlaji Kivikalliossa, Orimattilan pitäjässä Kärkölän rajalla. Sillä 
on tavallisesti pehmeitä ja pyöreitä hahmoviivoja taikka n. s. 
kupolimuoto, vaikka kyllä vuorilla usein on melkoinen korkeus, 
jopa muodostavat useampia korkeimmistakin vuorista alueessa. 
Muitten vuorenlajien murskaleita on usein tavattu punaisessa 
granitissa. Satunnaisia mineralia löytyy, jos jätetään mainitse-
matta paikoittain esiintyvä oligoklasi, melkein ainoastaan grana-
teja. Sitä vastoin voivat muutamat niistä kolmesta pääminera-
lista enemmin tahi vähemmin täydellisesti hävitä, ja vuorenlaji 
esiintyy silloin eri muunnoksena. Harasjärven tienoilla Riiko-
sen kylässä Lammin pitäjässä esiintyy karkearakeista punertavaa 
granitinlajia, jolta melkein täydellisesti puuttuu kiillettä. Vielä 
enemmin eroavat muutamat granitit Marttilan kylässä, Kärkölän 
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kappelissa. Sillä välin kuin kiille usein täydellisesti puuttuu, 
vähenee piikivikin, niin että hienorakeinen vuorenlaji usein enem-
mäksi osaksi on pelkkää punaista maansälpää. Se on siitä syystä 
hyvin kaunis ja olisi tallottuna hyvin sopiva koristuskiveksi, 
joll'ei kuletus rautatielle kenties olisi liian pitkä. 

Vähän matkaa tästä esiintyy muutamia pieniä vuoria vielä Granuiitin 
enemmin eroavaa muunnosta, joka on merkillisen Lapinmaan era- t a p a ' s t a 

. . . ' J r ° gramtia. 
nulitin kaltainen kaikissa muissa suhteissa paitsi liuskaisuudessa. 
Tähän 011 pääsyynä se sokerintapainen rakeinen muoto, jonka 
vuorenlaji on saanut, kenties vahvasta painosta. Tähän pääai-
neesen, joka ylipään on valkoista ortoklasia ja välisti oligokla-
siakin, on joutunut pieniä mustia piikivenrakeita ja paikoittain, 
vaikka hyvin niukasti pieniä mustia kiiltäviä kiillesuomuja. Vas-
toin oikeata granulitia on tämä vuorenlaji kuitenkin ihan massa-
mainen. Satunnaisina mineraleina tavataan täällä usein grana-
teja. Etelä Orimattilassa tavattiin vihdoin merkillistä muskovi-
tia sisältävää oligoklasigranitia, johon hyvin runsaasti oli si-
sään piroitettu muskovitia ja pieniä kauniita turmalinikiteitä. 

Harmaata granitia löytyy pääasiallisesti Janakkalan pitäjässä, Harmaata 
jonka luoteisosassa se muodostaa aivan eri alueen, jonka korkeat granitia. 
ja jyrkät vuoret ovat hyvin merkillisiä. Näin on esimerkiksi 
Hakoisen kartanolla, pohjoispuolella Kehakan kylää, Kuotalan ja 
Räikälän kylissä mitä korkeimpia vuoria karttalehden länsiosassa. 
Sekä pohjois että etelärajoilla esiintyy gneissejä, joiden kanssa 
graniti siellä sekauntuu. Keskipaikalla sitä vastaan se on aivan 
vapaa murskaleista. Vuorenlaji on joka paikassa keskirakeinen, 
likaisen taikka keltaisen-harmaa väriltään ja ylipään helposti 
rappeutuva, vaikka se kyllä eheänä 011 jokseenkin kova. Tähän 
rappeutumiseen 011 kenties syynä oligoklasi, jota vuorenlaji si-
sältää hyvin paljon. Paitsi sitä se sisältää harmaata rasvan-
kiiltävää ortoklasia, tumman harmaata piikiveä ja mustaa kiil-
lettä. Toisen pienemmän alueen muodostaa harmaa graniti Lam-
min pitäjässä Mommila Hietoisen alustalla itäpuolella Pippurin 
torppaa. Maansälpä on täällä keltaisen harmaata oligoklasia. 
Paitsi sitä se sisältää tummanharmaata piikiveä ja runsaasti 
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mustaa kiillettä, niin että koko vuorenlaji saa hyvin tumman 
muodon. Karttalehden eteläosassa varsinkin Hausjärven pitä-
jässä, löytyy vihdoin hienon rakeisia harmaita graniteja hyvin 
tiheään. Kuin niillä kuitenkin on jonkunlainen, vaikka epä-
selvä liuskaisuus, niin lienee ehkä parempi katsoa niitä gneissi-
graniteiksi taikka kenties granitigneisseiksikin, vaikkei ole ollut 
mahdollista ratkaista asiaa. Satunnaisesti tavataan usein kau-
niita granateja. 

Hienonra- Aivan eri vuorenlajina, luultavasti nuoremman aikuista synty-
naata^uoni P e rää> esiintyy vihdoin harmaata granitia, muodostaen suonia 

granitia. harmaassa kiillegneississä. Tämmöisiä löytyy Pohjoisen kylässä 
Tuuloksessa ja Hakkalan kylässä Lammilla. Vuorenlaji on yli-
pään hyvin hienorakeinen, niin ett'ei eri mineralia mikrosko-
pitta voi eroittaa. Paikoittain löytyy suurempiakin kiteenosia, 
joista näkyy, että vuorenlajissa on valkeanharmaata ortoklasia, 
tummanharmaata piikiveä ja hyvin pieniä suomuja mustaa kiil-
lettä. Mitään porfyrimaista muotoa ei kuitenkaan siitä synny. 

Pegmatiti- Karkearakeinen pegmatitigraniti esiintyy hyvin yleisesti var-
giamtia. g j ^ ^ k a rtt,alehden gneissialueissa. Erittäin rikasta siitä on 

kaakkoinen gneissialue Janakkalassa. Vuorenlaji sisältää siellä 
enemmäksi osaksi suuria lihapunaisia ortoklasikiteitä, joissa on 
harmaita ja valkoisia piikiviyksilöitä, näyttäen selviä kidepintoja. 
Kiille on harvaa ja ylipään valkoista. Granitivuorissa gneissien 
seassa eteläpuolella Tervakosken paperitehdasta on pegmatiti 
vähän toista laatua. Se sisältää siellä kahdenlajista piikiveä, 
toinen pikimusta välistä sininen tahi vihertävä, toinen heleän 
harmaa tahi lasin muotoinen. Kiille on täälläkin valkoista ja 
sitä löytyy ainoastaan vähän. Muualla karttalehdessä esiintyy 
taas tavallista pegmatitia ja tavallisella lailla epäsäännöllisissä 
suonissa, jotka harvoin ovat suoria tahi hyvästi merkittyjä ja 
yhtä harvoin muodostavat itsenäisiä vuoria. Poikkeuksena tästä 
säännöstä ovat muutamat löytöpaikat karttalehden luoteisosassa. 
Pegmatitia löytyy täällä paikoittain aivan erikseen ja muodostaa 
yksinään kokonaisia vuoria. Niistä mainittakoon täällä erittäin 
kaksi vuorta, aivan Kukkolan puustellin vieressä Hauhon pitäjässä, 
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johon voidaan lisätä yksi monta syltä paksn LLonnaisesta—IKoil-
liseen harmaassa kiillegneississä juokseva suoni Kokkilan ky-
lässä, Hauhon pitäjässä. Pegmatiti on molemmissa paikoissa ai-
van samaa ja hyvin merkillinen. Se sisältää mahdottomia pu-
naisia ortoklasikiteitä, suuria osia valkoista piikiveä ja kullan-
kiiltävää muskovitia suurina konkretioneina, joissa pitkät kiille-
lehdet aina säteilevät ulos yhteisestä keskuskohdasta. Erittäin 
merkilliset ovat suuret turmalinikiteet, joita runsaasti löytyy tässä 
vuorenlajissa, muodostuneina välistä pitkiksi ja kapeiksi niinkuin 
lyjykyniä, välistä leveämmiksi ja välistä selvillä peräpinnoil-
lakin. Jos Kokkilan suoni pitkitettäisiin, niin se juoksisi juuri 
Kukkolan pegmatitivuorten ylitse, ja samassa suunnassa löytyy 
Hattulassakin runsaasti pegmatitia, joka sielläkin muodostaa pie-
niä vuoria. Turmalinit ovat kyllä viimeisessä paikassa harvi-
naisia, mutta niitä on kuitenkin, ja kun vuorenlajilla muissa 
suhteissa 011 sama merkillinen muoto, varsinkin erinomaisten 
keltaisten säteenmuotoisten kiillekonkretionien tähden, niin roh-
kenemme pitää kaikki nämä pegmatit kuuluvina samaan suonen-
muodostukseen, jolla siis olisi merkillinen laajuus ja melkein 
sama IKoil.-LL-.nen suunta, joka tavataan sekä seudun kerros-
tuneissa vuorenlajeissa että tärkeänä orografillisena suuntana 
muuallakin karttalehdessä. 

Yhteydessä tämän kanssa mainittakoon hyvin erinomainen Fibroiiti-
pegmatitin muotoinen vuorenlaji, joka esiintyy linssimuotoisina pegmatitia. 
osina tumman-heleässä juovikkaassa kovin poimuisessa harmaassa 
kiillegneississä Mulkolan kylässä Lammin pitäjässä. Se sisältää 
rasvankiiltävää valkoisenharmaata triklinistä maansälpää, valkoi-
senharmaata piikiveä, sinisenmustaa kordieritiä, mustaa kiillettä 
suurissa kokoon vanuneissa pilsteissä ja pitkällaisia osia heleätä 
keltaisenvalkoista mineralia, fibrolitia, jolla usein paitsi sitä on 
vahva silkkihohcle ja jyrkästi merkitty säikeisyys. 

Kun kiilteen sijaan ilmestyy amfibolia, graniti muuttuu sye- Syeniti-
nitigranitiksi. Nämät vuorenlajit esiintyvätkin usein yhdessä, g 1 , a n i t i a -
niin ettei voi oikein määrätä niiden keskenäisiä rajoja. Näin 
on esimerkiksi laita melkein joka paikassa karttalehden etelä 
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osassa Mäntsälässä, etelä-Kärkölässä ja Orimattilassa. Ainoas-
taan viimemainitussa pitäjässä löytyy myöskin mainittavia osia 
syenitigranitia. Joka paikassa se näkyy kuitenkin olevan jok-
seenkin epätasaista ja enemmäksi osaksi karkearakeista. Suuria 
amfi b oli kiteitä esiintyy emä-aineesta, joka ylipään sisältää orto-
klasia ja vähän piikiveä. Kuitenkin tavattiin yhdessä paikassa 
Orimattilassa toisen laatuista syenitigranitia, joka oli hienorakei-
sempaa ja hyvin amfibolirikasta. Karttalehden itäosassa esiintyy 
syenitigraniti ainoastaan kahdessa paikassa ja siinäkin ainoastaan 
vähänarvoisina alueina, Levijärven lounaispuolella Kärkölässä ja 
Yaanian kohdalla Hollolassa. Alueen pohjoisosassa sitä löytyy 
vielä vähemmin ja puuttuu tykkänään keski- ja lounaisosassa. 
Sitä suurempaa merkitystä on sitä vastoin syenitigranitilla kartta-
lehden luoteisosassa, jossa se muodostaa eri alueen, jonka jyr-
kät ja korkeat vuoret mahtavasti vaikuttavat koko tienon luon-
toon. Hattulan ja Vanajan syenitigranitialue muodostaa PLuo-
teisesta—EKaakkoiseen, siis yhtäpitäväisesti tienon vallitsevan 
orografisen suunnan kanssa juoksevan, yli peninkulman pituisen 
ja monenvirstan levyisen linssin. Vuorenlaji on ylipään punaista 
ja sisältää punaista ortoklasia, valkoista piikiveä, mustaa amfi-
bolia ja lohkeaa joka paikassa hyvin hyvästi suuriksi, nelikul-
maisiksi lohkareiksi. Se sisältää myöskin joka paikassa syeniti-
granitien laadunmukaiset amfibolikonkretionit. Kuitenkin löytyy 
valkoinenkin muunnos varsinkin vesijakson länsipuolella ja poh-
joispuolella Hämeenlinnaa. Etelässä on vuorenlaji aivan yhtä 
laatua joka paikassa, pohjoisosassa sitä vastoin ja erittäin Au-
Iankojärven itäpuolella sen kokoomus ja muoto vaihtelee, niin 
että melkein joka askeleessa luulee tapaavansa uutta vuorenlajia. 
Tyypillisestä gneissigranitista (petrografiselta kannalta katsoen) 
vuorenlaji muuttuu parin sadan jalan alalla granitiksi, syeniti-
granitiksi. syenitiksi ja amfibolikiveksi, jossa amfiboli enemmäksi 
osaksi on muuttunut uralitiksi. Aulankojärven länsipuolella 
ja luoteispuolella Karlbergia löytyy muutamia pieniä kumpuja 
vuorenlajia, joka on melkein uralitiporfyria, vaikka nämä kui-
tenkin jo ovat ulkopuolella karttalehden rajaa. Ympäröitseviin 
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kerrollisiin vuorenlajeihin syenitigraniti ei näy vaikuttaneen mi-
tään, niin että ensimainitut usein juoksevat kohtisuoraan syeniti-
granitiin saakka. Tahtoisi siis mielellään otaksua, että syeniti-
graniti täällä olisi ollut niinkuin länsipuolella esiintyvän uraliti-
porfyrin ennenaikuisena edelläkävijänä. Enemmin itäpuolella 
syeniti esiintyy vielä yksinäisinä vuorina, joista etevänä esimer-
kinä mainittakoon hyvin korkea ja jyrkkä Ilamonvuori, jossa 
vuorenlaji on samanlainen sekoitus kuin äsken mainittiin. Enem-
min eteläpuolella Kangasten]ärven ja Katumajärven välissä löy-
tyy aivan eri alue syenitigranitia, joka kuitenkin täällä sisältää 
ainoastaan vähän amfibolia, mutta sen sijassa vähän kiillettäkin 
ja ulkomuodoltaan on enemmin tavallisen granitin kuin Katuma-
järven ja Aulangon syenitin kaltainen. 

Emäksisiä vuorenlajia löytyy ylipään hyvin niukasti koko Dioritia. 
karttalehdessä. Muutamin paikoin niitä esiintyy kuitenkin, pie-
nessä määrässä. Tavallisin niistä on varmaankin dioriti, joka 
esiintyy hajallaan karttalehden eteläosassa. Rakennukseltaan se 
on hyvin vaihteleva, välistä aivan tiheä välistä karkearakeinen, 
usein samassakin paikassa. Tämmöinen on esimerkiksi Vahter-
mäen dioriti Levandan kylässä Mäntsälän pitäjässä. Tasaisem-
min karkearakeisia ovat Kärkölän dioritit ja ne jotka esiintyvät 
Huntjärven rannalla Mäntsälässä, joista ensimainittu sisältää hy-
vin kauniita piikivisuonia. Jälkimmäisestä vuorenlajista on R. 
Staudinger Professori Wiik'in johdolla valmistanut ja tutkinut 
mikroskopisen preparatin. Se näyttää silloin sisältävän amfibo-
lia oligoklasia epäselvällä kaksoisviivaisuudella, maneitti-rautamal-
mia ja piikiveä. Viimemainittua mineralia löytyy jotensakin run-
saasti suurempien ja vähempien rakeitten poltaannuksina, Vuo-
renlaji kuuluu siis n. s. kvartsidioritien joukkoon. Tästä vuo-
renlajista, joka paitsi sitä vähän vaikuttaa kompassiin, mainitta-
koon lopuksi kansan kesken yleinen mielipide, joka kerrottiin 
tutkijalle. Tämän mukaan jokainen ukkosen pilvi, joka kulkisi 
ylitse juuri Huutjärven rannalla olevaa korkeata dioritivuorta, 
jakauntuisi, niin ett'ei melkein koskaan ukkosensadetta putoaisi 
vuoren alipuolella olevaan järveen. Josko mikään tosi teko olisi tämän 
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luulon perusteena, täytyy kuitenkin jättää sikseen. Orimatti-
lassakin löytyy muutamia vuoria tätä vuorenlajia, mutta siellä 
esiintyvä dioriti näkyy kuitenkin olevan toista laatua. Mikro-
skopilla tutkittuna se näyttää sisältävän epidotia ja olivinia ja 
kuluu siis muutuunnais muotona olivinia sisältävien emäksisien 
vuorenlajien joukkoon. Paitsi sitä dioriti esiintyy ainoastaan 
kolmessa eri paikassa: pienenä kumpuna länsipuolella Karkelan 
torppaa Kärkölän kappelissa, samallaisena kumpuna Hattinan 
kylässä Hollolassa ja vihdoin parina pienenä kumpuna toinen 
toisensa likellä Teuroisen kylässä Tuuloksen kappelissa. Hat-
tinan dioriti on erittäin merkillinen siitä, että se näkyy vä-
hitellen muuttuvan granitiksi. Porfyrimuotoinen dioriti joutuu 
näet rajoilla yhä hienorakeisemmaksi, sillä välin kuin samassa 
sen plagioklasin ja amfibolin sijaan joutuu ortoklasia ja kiillettä, 
niin että lopuksi selvää ja tyypillistä harmaan punaista granitia 
esiintyy. Tuuloksen graniti taas on merkillinen siitä että se 
sisältää kiillettä, josta syystä sitä täytyy laskea harvinaisiin Ker-
santitien joukkoon. 

Dioritin kanssa löytyy Orimattilan läntisimmässä osassa 
amfibolikiveäkin. Vuorenlaji on kahta eri laatua joista toinen 
sisältää ainoastaan amfibolia ja sitä löytyy ainoastaan vähän. 
Toisessa voipi jo paljaalla silmällä eroittaa paitsi tummempaa 
kiteistä amfibolia, myöskin pieniä heleän viheriäisiä osia toista 
mineralikokoomusta, Mikroskopin avulla tutkittu preparati, jonka 
R. Staudinger on valmistanut Professori Wiik'in johdolla, näyt-
tää että nämät enemmäksi osaksi sisältävät pyroksenia ja sen 
seassa vähän plagioklasia ja piikiveäkin. Nimi, pyrokseni-amfi-
bolikivi lienee siis sopivin nimi tälle vuorenlajille. Yhdessä 
tämän kanssa esiintyy lopuksi amfibolikivi, joka on karkea-
kiteisempi kuin kaikki edellämainitut amfibolikivet, mutta joka 
jo paljaalla silmällä näkyy sisältävän pyroksenia. Paitsi sitä 
löytyy amfibolikiveä ainoastaan yhdessä paikassa pohjoispuolella 
Kappolan taloa Vanajan pitäjässä. Vuorenlaji muodostaa täällä 
pari pientä kumpua niityn sisässä ja on jokseenkin liuskainen, 
niin että se melkein muuttuu amfiboliliuskaksi. 
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Vielä vähemmin löytyy karttalehdessä gabbroa. Sitä on Gabbroa. 
tavattu kahdessa pienessä eri vuoressa, joista toinen on Lam-
min pitäjässä Sydänmaan kylän ja Porkkolan kartanon välissä, 
toinen virstan verta kaakkoispuolella Ryttylän kartanoa. Hausjär-
vellä. Vuorenlaji on rakennukseltaan hyvin hienorakeinen, vä-
riltään tumman viheriänharmaa, vähän ruskean kiuhtaava. Se 
sisältää labradoria, diallagia ja vähän magnetitia ja biotitia. 

Harvinaista vuorenlajia skapolitikiveä on tavattu kahdessa Skapoiiti-
eri paikassa. Se esiintyy Kiekon ulkopalstassa Koskella sekä k i v e a " 
virstan pohjoispuolella Mommila Hietoisen rajaa. Vuorenlaji, 
joka sisältää harmaankeltaista skapolitia ja mustaa pyroksenia, 
muodostaa siellä ainoastaan pienen kummun, niin ett'ei voi rat-
kaista, jos se esiintyy suonena tahi ei. Myöskin Kärkölän ja 
Mäntsälän rajalla kaakkoispuolella Kaukaasjärveä tavattiin jon-
kunlaista skapolitikiveä pieninä kerroslinsseinä tahi suonina gneis-
sin sisässä. Niiden leveys oli n. 1 jalka ja sivuilla oli peitte 
kiillettä. Vuorenlajissa löytyi paitsi sitä oikein kauniita viheri-
äisiä apatitikiteitä. Paitsi sitä puuttuu aluessa tykkänään pieniä 
suonia tahi linssejä emäksisistä vuorenlajeista. Yksi ainoa pieni 
viheriäiskivi-suoni tunkee kuitenkin läpi gneissin pari virstaa 
lounaispuolella Öisten asemaa. Vuorenlaji 011 hienorakeinen tahi 
tiheä ja melkein täydellisesti muuttunut serpentiniksi. Suurem-
paa teoretillista merkitystä 011 se kalkkisälpäsuoni, joka esiintyy 
silmägneissi-vuoressa karttalehden itäisimmässä osassa Okeroi-
sen kylässä aivan rautatien vieressä. Suoni on 2 centimeteria 
leveä ja tunkee koko vuoren läpi, sisältäen paitsi kalkkisälpää, 
vähän sisään piroitettua hämatitiakin. Se ei muodosta mitään 
kerrosta gneississä, joka paitsi sitä milt'ei paremmin kuuluu 
gneissigranitiin kuin varsinaiseen gneissiin, vaan suoni, leik-
kaa liuskamaissuunnan poikki ja 011 siis katsottava selvänä 
ra'011 täytteenä. Toisessakin paikassa löytyy kalkkisälpää, 
mutta ainoastaan pieninä risoina pienessä kalliossa harmaata 
kiillegneissiä pari virstaa lounaispuolella Öisten asemaa. Gneis-
sin kiille näkyy yltympäri muuttuneen kloritiksi, joka paitsi sitä 
useiii runsaasti sisältää piikivipalleroita. Voipi siis otaksua, että 
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kalkkisälpä täälläkin on sakkautunut alas liuvennuksista, jotka 
samassa ovat muuttaneet gneissinkin. Paitsi sitä on koko kart-
talehdessä kova puute kalkista, joka maanviljelijälle olisi hyvin 
mieleistä apulannoitusainetta, jos sitä vaan löytyisi likellä. Vasta 
tulevien etsintöjen johdoksi ja varsinkin seudun asukkaitten hy-
väksi mainittakoon kuitenkin, että on kyllä syytä otaksua, täällä 
kalkkia löytyvän euriteissä ja euritigneisseissä itäpuolella Ka-
tumajärveä. 

Hyödyiiysiä Hyödyllisistä mineraleista ja vuorenlajeista ei alue ole erit-
mmeraieja t - n r j i < a s t a s i f a vähemmin kuin niin suuri osa kiinteätä kallio-ja vuoren- ' 

lajeja perustetta on joutunut irtonaisten muodostuksien paksujen ker-
rosten alle. Hattulan pitäjässä lounaispuolella Sännälän taloa 
on kuitenkin pieni pegmatitivuori, jossa maansälpä paikoittain 
on niin erkaantunut, että sitä voisi käyttää teknillisiä tarkoituk-
sia varten. Samankaltaista pegmatitia, vaikk'ei niin puhdasta, 
löytyy myöskin paikoittain syenitigraniti vuorissa Katumajärven 
ympäri Vanajan pitäjässä. Piikiveä löytyy mahdottoman paljon, 
vaikka ainoastaan paikoittain jotensakin puhdasta, Tiirismaan 
kvartsiti-vuorissa. Metallurgisiin tarkoituksiin niinkuin myöskin 
halvempiin lasiin se olisi kuitenkin kylläksi sopiva. Paljoa puh-
taampana, vaikka myöskin paljon vähemmässä määrässä löytyy 
kyllä piikiveä hajallaan pieninä suonina ja risoina koko kartta-
lehdessä ja varsinkin sen eteläosassa. Erittäin mainittakoot pii-
kivi suonet granitissa Kutajärvellä. Hähkäniemen kylässä Kär-
kölän kappelissa tavataan myöskin puhdasta maitokvartsia jok-
seenkin runsaasti ja lopuksi myöskin Marttilan kylässä Tyyskän 
talon alustalla amfiboligneississä, melkoisen pitkiä suonia puhdasta 
valkoista piikiveä, vaikka niiden leveys on ainoastaan vähän yli 
korttelin. Että ruusukvartsiakin siellä löytynee, voipi päättää 
irtonaisista lohkareista, joista yksi oli yli kyynärän pituinen ja 
levyinen ja 3 korttelia korkea, kaikki ihan puhdasta ruusukvart-
sia. Eräässä euriti kummussa eteläpuolella Kappolan taloa oli 
muinoin porattu, niinkuin sanottiin, siitä syystä että luultiin 
siellä löytyvän tinaa ja kuparimalmia. Koetukseen lienee kui-
tenkin antanut aihetta rikkikiisu ja arsenikkikiisu, joita siellä 
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löytyi vähän vuorilajiiu sisään piroitettuua. Tuskin suurempaa 
huomiota ansainnee arsenikkikiisu, joka tavattiin Padonmaan ky-
lässä Kosken kappelissa. Kiisu oli piroitettu pieneen gneissi 
kumpuun, joka kiisun rapautumisesta oli saanut sangen ruos-
teisen ja rapautuneen muodon. Kauniit, mutta liian niukat, apa-
titikiteet Kaukaasjärven skapolitikivessä on jo edellä mainittu. 

Grafitiä on löydetty irtonaisina liuskoina ja pieninä lohka-
reina likellä Kukkolan puustellia Hauhon pitäjässä. Vaikka ah-
kerasti haettiin, niin ei kuitenkaan voitu saada vähintäkään aa-
vistusta grafitin alkuperästä. Lähellä esiintyvät vuoret eivät 
laisinkaan näyttäneet sisältäneensä sitä, josta syystä lienee luon-
non mukaisempana otaksua, että ne ovat lähteneet hävinneistä 
grafitiliuskan kerroksista. Tähän viittaa myöskin se seikka, että 
toisessakin paikassa, jokseenkin pitkä matka tästä, Pekolan ky-
lässä Hattulassa, on löydetty irtonainen lohkare grafitiliuskaa. 
Vuorenlajit ovat enemmäksi osaksi arvoisat ainoastaan rakennus-
kivinä. Karttalehdessä niin runsaasti esiintyvät granitit lohkea-
vat joka paikassa hyvästi neliskulmaisiksi lohkareiksi. Etu-
päässä täytyy kuitenkin tässä suhteessa mainita syenitigraniti 
Hämeenlinnan tienoilla, jolla on hyvin kaunis ja puhdas muoto. 
Se käytetäänkin siitä syystä joka paikassa, missä asema on 
edullinen erilaatuisiksi rakennuskiviksi. Paitsi paikkakunnan 
tarpeiksi, voidaan ainoastaan sangen vähäinen osa karttaleh-
den vuorilajeista käyttää muita tarkoituksia varten. Sillä jos 
kuljetus suurenmaailman markkinoille kannattaisi, niin vuoren-
lajilla pitäisi olla sekä kaunis ulkomuoto että joukko muita ar-
voisia ominaisuuksia. Tasainen hienorakeinen punainen graniti, 
joka on vapaa erilaatuisista osista, lienee erittäin haluttua tava-
raa markkinoilla. Tämmöistä granitia löytyykin Marttilan kylän 
alustalla, Kärkölän kappelissa, n. 7 virstaa Järvelän asemasta. 
Hiottuna tämä vuorenlaji varmaankin olisi hyvin kaunis, aivan 
punaisen marmorin kaltainen. Pitkä matka rautatiehen lienee 
kuitenkin hyvin vaikeana esteenä, jos tahtoisikin tätä vuoren-
lajia hyväksensä käyttää. 

4 



5 0 

Irtonaiset maakerrokset. 

Murtosoraa. Irtonaiset maakerrokset ovat laajalta ja paksulta jotensakin 
tasaisesti jakaantuneet yli koko alueen, jos ainoastaan otetaan 
lukuun ne neljä päälajia, murtosora, vierinkivisora ynnä nummi-
hietaa, peltosavi ja turve ynnä turvemutaa. Murtosora leviää 
ylipään karttalehden korkeimpien osien ylitse, alhaisemmissa 
osissa se joutuu muitten maalajien paksujen kerrosten alle. Siinä 
onkin syy, mistä karttalehden murtosora alueet usein muodosta-
vat pitkiä ylängöitä, jotka ovat yhtä pitäviä seudun yleisten 
orografisten suuntien kanssa. Kiinteä kallioperä on silloin luul-
tavasti hyvin likellä, josta syystä murtosora-alueet ja alkuperäiset 
ylängöt ylipään ovat yhtä. Näin on esimerkiksi laita koko länsi 
osassa ja keskipaikoilla karttalehteä. Paikoittain esiintyy kui-
tenkin oikeita murtosoraylänköjä, jotka silloin useimmassa koh-
din juoksevat samaan suuntaan kuin vallitsevat ylängön jaksot. 
Näin ne juoksevat karttalehden länsi- ja keskiosissa luoteisesta 
kaakkoiseen, ja koillisosassa L-lounaisesta—IKoilliseen. Näillä 
on monessa kohdin niin jyrkästi merkitty luonto, että todellisia 
muutunnaismuotoja vierinkiviharjuihin syntyy. Tämmöisiä, jotka 
silloin aina juoksevat samaan suuntaan, kuin seudun vierinkivi-
harjutkin tahi kohti suoraan niitä vastaan, löytyy jotensakin hajal-
laan yli koko karttalehden. Näin 011 esimerkiksi laita Riihimäen 
aseman seuduilla, Väinölän kylän tienoilla Hausjärvellä, etelä-
puolella Rehakan kylää Janakkalassa, molemmilla puolilla Koura-
järveä sekä Putolan ja Etolan kylien välillä Koskella ja myöskin 
paikoittain Hollolassakin. Kuin murtosoralla on tavallinen ko-
koomus ja rakennus, on se kovempaa tahi pehmeämpää soraa, 
enemmäksi osaksi hienoa vuorijauhoa, jossa on runsaasti suuria 
ja pieni teräväsärmäisiä tahi ainoastaan vähän pyöreämäisiä ki-
viä, eikä sillä ole minkäänlaista laskeumaisuutta, Väriltään se 
011 enemmäksi osaksi keltaista. Tämä merkitsee kuitenkin pää-
asiallisesti murtosoran ylimmäisen osan, josta kohta täytyy eroit-
taa alimmainen murtosora n. s. pohjasora, joka tavallisesti 011 
mahdottoman kovaa, usein vähän kerroksistakin, enemmäksi 
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osaksi harmaata väriltään, ja jossa löytyy naarmoittuneita 
jäätikkökiviä. Ainoastaan silloin 011 mahdollista eroittaa nämä 
molemmat osat toisistaan kun ne esiintyvät yhdessä. Kun tä-
hän tulee, että pohjasora melkein aina tavataan vasta syvällä, 
niin ei ole kummallista, jos tätä maanlajia ainoastaan hyvin 
harvoin ja epävarmaan on voitu havaita. Mitä kovemmin pa-
kattu harmaa laskoksinen murtosora, Jahkolan ja Pippolan ky-
lissä Lammin pitäjässä, kuuluu kuitenkin milt'ei tähän. Täm-
möistä murtosoraa löytyy vielä muutamin paikoin pohjois Janak-
kalassa ja on tavattu harjujen keskustoissakin. Ylimmäinen 
murtosora taas on monta eri lajia. Sillä välin kuin ylänkö-
maitten murtosorassa 011 karkeata ja hienoa ainetta sekaisin, 
vähenevät usein karkeat ja terävät murtokivet sekä laajuutensa 
että paljoutensa puolesta, sitä alhaisempiin maihin kuin tulee, 
niin että tasankomaassa usein tavataan todellista murtokivihiek-
kaa, jossa ei ole suuria kiviä ollenkaan, mutta jonka eri rakeet 
kuitenkin ovat aivan teräväsärmäisiä. Usein soran ylimmäisinä 
osina on vielä teräväsärmäisiä ja jokseenkin kovasti pakatuita 
kiviä, jotka kuitenkin häviävät syvemmässä syvyydessä. Tämän 
yhteydessä muuttuu sora joksikin määrin laskoksiseksi, ja jos tähän 
tulee enemmin tahi vähemmin selvästi puhdistettu tahi huuhdottu 
muoto, niin murtosora esiintyy aivan samankaltaisena kuin n. s. 
hyökysora saaristossa. Tämmöistä soraa on pääasiallisesti tavattu 
karttalehden alhaisimmissa osissa likellä Hattulan ja Vanajan 
vesijaksoa, muutunnaismuotona vierinkivisoraan harjujen likellä 
ja lopuksi paikoittain alueen ylänkömaissakin. Enemmäksi osaksi 
on kuitenkin kohta päiväpinnan alla pari jalkaa tyypillistä ko-
vaa ja kivistä murtosoraa, ennenkuin laskoksiset kerrokset hie-
nompaa murtokivihiekkaa tulevat vastaan. Suureksi vahingoksi 
hyvin harvoin on ollut mahdollista saada selkoa syvempien maa-
kerrosten suhteista, koska pora ei mene sisään tämmöiseen maa-
han ja sorakuopat harvoin ovat tarpeeksi syviä. Ainoastaan yh-
dessä paikassa aivan Karlberg'in kartanon vieressä likellä Hä-
meenlinnaa löytyy muutamia suuria sorakuoppia, jotka (vaikka 
suhteet täällä todellakin ovat vähän erinomaisia siinä, että sora-
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kuoppa esiintyy aivan Aulangon korkean vuoren juurella, joka 
täällä on hyvästi merkityn laakson toisena rinteenä ja ainoastaan 
pari kivenheittoa vedenrannasta), kuitenkin lienevät yleisem-
mästä merkityksestä ja joka tapauksessa hyvin opettavaisia. Yksi 
näistä sorakuopista 011 aukea lounaiseenpäin, johon maakerrokset 
myöskin kallistuvat, supistuen pitkin vuoren länsirinteitä, Kuv. 3 
näyttää sorakuopan kolme sivua, josta näkee kuinka ylimmäisen 
kolmen tahi viiden jalan paksuisen tyypillisen murtosorakerrok-
sen alla on useita enemmin tahi vähemmin selvästi kertyneitä 
kerroksia, välistä kovin teräväsärmäistä karkeata murtokivisoraa, 
välistä hienointa kertynyttä aivan kerroksisen saven kaltaista 
jääkautista hietaa, välistä taas samankaltaista tyypillistä murto-
soraa, jossa runsaasti löytyy suuria teräväsärmäisiä kiviä. 
Alimmainen kerros on kovin hiedansekaista kaikista elimelli-
sistä aineista aivan vapaa savea, jonka alla porakoetuksista ja 
yksinäisistä kuopista päättäen hyvin kovasti pakattua soraa 
näkyy seuraavan. Siihen katsoen, että sorakuoppa 011 aivan 
vuoren juurella, tahtoisi mielellään pitää ylimmäistä murtosoraa 
syntyneenä miltei myöhemmin tapahtuneista vieremistä. Se seikka 
kuitenkin, että niin monta eri soralajia vuorotellen kerrostuvat 
toinen toisensa päällä, joissa löytyy enemmin tahi vähemmin 
huuhdottua tahi teräväsärmäistä soraa, enemmin tahi vähemmin 
karkeata ja pakattua soraa j. n. e. merkitsee kuitenkin muita 
seikkoja vaikuttavina syinä kuin ainoastaan satunnaisia säännöt-
tömiä vieremiä. Jernström mainitsee tutkinnossaan „Kvartärisistä 
muodostuksista pitkin Turun—Tampereen —Hämeenlinnan rauta-
tietä", että Tampereenharjun sydän sisältää juuri samanlaisia 
kerroksia, kuin edellä 011 kerrottu. Tahtoisi siis mielellään an-
taa yllämainituille seikoille vähän yleisempää merkitystä ja pitää 
niitä syntyneinä sillä tavoin että jää 011 vuorotellen kulkenut 
edestakaisin, niitten muodostuksien ylitse, jotka ovat laskeutu-
neet sen eteen. Tämän mielipiteen hyväksi puhuu myöskin ker-
rosten ryppyinen, poimuinen ja kovin epäsäännöllinen muoto. 
Mutta muitakin esimerkkejä tämmöisistä kerroksista kertynyttä 
hietaa murtosoran sisässä 011 paikoittain tavattu ja lienee kenties 
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samojen syitten vaikuttamana, kuin edellä on mainittu. Näin on 
esimerkiksi laita Mikkolan torpan vieressä Janakkalassa, josta 
Kuv. 4 011 otettu. On hyvin luultava, että eri osat b kertynyttä 
hietaa, aivan tyypillisen murtosoran a sisässä, alkuperäisesti ovat 
olleet yhtä, vaikka jonkunlainen ulkoa tullut paino on eroit-
tanut niitä. 

Kun murtosoralla on harjunmuoto ja se silloin on muutun-
naismuotona vierinkivisoraan, se on myöskin tavallisesti ainoas-
taan sen ylimmäinen osa, 2 — 4 jalkaa päiväpinnan alla, joka 
varsinkin ansaitsee tätä nimitystä. Kuinka kovaa sora lieneekin 
ja kuinka teräväsärmäisiä sen kivet ovatkin, niin tämä murto-
soralaji muuttuu kuitenkin alhaalla jotensakin jyrkästi kerty-
neeksi hiedaksi tahi soraksi, joka on enemmin tahi vähemmin puh-
taaksi huuhdottu. Tämmöisessä sorakerroksessa löydettiin aivan 
Hyvikkälän kylän vieressä Janakkalassa yhden tahi kahden 
millimeterin paksu kerros lahonneita kasveja. Hietakerrosten 
kauniista ja selvästä laskeumaisuudesta voi päättää, että kasvi-
kerros on muodostunut samaan aikaan kuin sora ja hietakerrok-
set ovat syntyneet. Näitä peittää, niinkuin jo edellä on mainittu 
2—3 jalkaa paksu murtosorankaltaineii kerros, ja ansainnee siis 
tämä löytöpaikka aivan erittäin suurta huomiota. Kasvit olivat 
kuitenkin suureksi vahingoksi niin lahonneet, ett'ei otetuista 
näytteistä voitu määrätä mitään, vaikkapa kyllä mahdollista on, 
että jos tutkinto tapahtuisi itse paikalla, parempia johtopäätök-
siä saataisiin. Syy siilien, että kasvikerros ollenkaan on säilynyt 
on se, että sen molemmilla puolilla on kovin hienohiekkaisia ker-
roksia, jotka eivät ole laskeneet vettä lävitsensä. Eri lajia murto-
soraa muodostaa lopuksi n. s. murtokivisavi, ja syntyy tavallisesti 
siitä että savi kohoaa ylös murtosoran sekaan. Tätä maalajia löy-
tyy jokseenkin yleisesti Hattulan ja Vanajan pitäjissä. Vähän 
paksuista savikerroksista kohoaa siellä joka paikassa pieniä kum-
puja, joita tämä maalaji osaksi peittää. Suurempia aloja murto-
kivisavea tavataan karttalehden pohjoisosan ylänkömaissa. Jää-
aikakauden perästä nämät luultavasti eivät ole koskaan olleet 
merenpinnan alla, tahi ei ainakaan niin syvällä, että varsinaisia 
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savikerroksia olisi muodostunut. Niiden sijassa siellä tavataan 
siis ainoastaan murtokivisavea. 

U u r t e i t a . Syystä, että niin paksu maakerros peittää kiinteätä kallio-
perää ja että hiotuita kallioita niin niukasti löytyy alueessa, 
on uurteita ainoastaan vähän löydetty. Karttalehden tienot 
ovat ylipään jokseenkin ylhäällä ja ovat siis pidemmän aikaa 
olleet merenpinnan yli ja rapautumisen altiina kuin matalammat 
paikat, josta syystä jääaikakauden kallioihin piirtämät merkit 
täällä vähemmässä määrässä kuin muualla ovat säilyneet, Teh-
dyt havainnot ovat kuitenkin runsaita kyllä antaaksensa aivan 
selvää käsitystä jään muinoisesta kulkemisesta. Tämä on mur-
teista päättäen ollut L—Kaakkoinen suurimmassa osassa kartta-
lehteä, mutta näkyy sen itäisimmässä osassa yhä enemmin poi-
kenneen melkein P—Eteläiseksi. Yksityisissä paikoissa se on 
tietysti poikennut enemmin tahi vähemmin tästä yleisestä sään-
nöstä. Uurteitten keskimääräinen suunta Hattulan ja Vanajan 
pitäjissä 011 P 33° L, vaikka kyllä havainnot täällä ehkä ovat 
liian harvoja antaaksensa luotettavaa johtopäätöstä. Yhtäpitävä 
tämän kanssa on kuitenkin koko seudun orografia ja varsinkin 
harjujen suunta, Janakkalan ja Hausjärven pitäjissä, missä oro-
grafiset suunnat eivät ole niin jyrkästi merkityt, vaihtelee uur-
teitten suunnatkin vähän enemmin, mutta keskimäärä on kuiten-
kin melkein sama kuin Hattulassa ja Vanajassa, P 37° L, mutta 
tästä keskimäärästä poikkeevat kuitenkin uurteitten suunnat hy-
vin paljon, niinkuin esimerkiksi P 43° Ij Vähikkälän kylässä 
Janakkalassa. Ylipään voinee sanoa, että uurteitten suunta on 
jotensakin yhtäpitävä harjujen kanssa, niin että kun nämä 
poikkeevat keskimääräisestä suunnastaan, niin uurteet tekevät 
samoin, ja juoksevat siis joko samaan suuntaan kuin harjut tahi 
kohtisuoraan niitä vastaan. Näin löytyy muun muassa esimerkiksi 
Pursijärvellä, koillispuolella Öisten asemaa, missä Salpausselkä jo 
on poikennut enemmin pohjoiseenpäin uurteita, jotka juoksevat 
P 56° L:een suuntaan, samaan suuntaan kuin Hauhon—Tuulok-
sen harju. Janakkalassa löytyy paitsi sitä ristiuurteitakin likellä 
Uhkoilan kylää maantien vieressä. Toinen osa juoksee P 15° 
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L, toinen P 58° L. Kuku pohjoisosassa karttalehteä 011 uurteit-
ten suunta jokseenkin pysyväisesti P 36° L ja vaihtelee ainoas-
taan vähän tahi pari pykälää molempaan puoleen. Hollolan ja 
Kärkölän pitäjässä on ainoastaan hyvin vähän uurteita havaitu, 
mutta jos näitä vertailee niiden kanssa, jotka mainitaan kartta-
lehdessä N:o 8, niin lienee kuitenkin P 20°—17° L suunta val-
litsevana koko koillisosassa karttalehteä, sillä välin kuin enem-
min P — E suunta vallitsee kaakkoisosassa. 

Tämmöisessä ylänkömaassa, kuin karttalehti parhaasta päästä S i i r to -
on, on ylipään vähän siirto-lohkareita. Mitä löytyy kuitenkin l o l l k a r e i t a -
paikoittain hajallaan yli koko alueen, useimmiten harjujen 
varsinkin Salpausselän harjuilla ja rinteillä. Tähän yhtyvien 
sivuharjujen päällä löytyy sielläkin kyllä siirtolohkareita niinkuin 
esimerkiksi hyvinkin runsaasti pohjoispuolella Hikien asemaa, likellä 
Vuorentaustan taloa ja Sauvalan kartanon pohjoispuolella Ja -
nakkalan pitäjässä, mutta ovat siellä kuitenkin silmään pistävästi 
paljoa harvempia. Eikä suuruudenkaan puolesta voi karttaleh-
den siirtolohkareita vertailla niiden kanssa, joita löytyy esimer-
kiksi rapakivi-alueessa tahi rannikon tienoilla. Yksi lohkare Lam-
min pitäjässä, Pakkaselan, Kättärlän ja Kataloisen kylärajojen 
yhtymyspaikassa, joka 011 30 jalkaa korkea ja 80 jalkaa ympäri-
mitaten ja toinen, likellä Porvolan kylää, joka on 15 jalkaa läpi-
mitaten, lienevät suuruuden puolesta merkillisimpiä. Siirtolohka-
reet ovat tulleet tänne mitkä mistäkin paikasta, parhaasta päästä 
kuitenkin likitenoilta. Mitään erittäin merkillistä vuorenlajia 
ei ole niiden joukossa tavattu. Suuria joukkoja siirtolohkareita, 
joita ehkä voisi nimittää todellisiksi lohkaremeriksi, löytyy kyllä 
paikoittain, mutta hyvin harvoin. Niin esimerkiksi paikoittain 
Pääjärven ja Vesijärven välissä. Nämät ovat kuitenkin parem-
min tavallisen murtosoran muunnoksia, joista puuttuu hienoa 
hiekkaa, kuin varsinaisia siirtolohkareitten kokoelmia. Jälkimmäi-
seen lajiin kuuluvana voidaan paremmin pitää se lohkaremeri, 
sananvarsinaisessa merkityksessä, joka esiintyy pohjois Hollolassa, 
monen sadan sylen pituisena ja noin 70 sylen levyisenä sarkana 
jylhästi mullin mallin kokoutuneita, osaksi teräväsärmäisiä osaksi 
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vähän pyöreäpäisiä siirtolohkareita. Ne lohkareet, jotka ilmes-
tyvät pitkin reunoja, ovat tavallisesti pienempiä; keskellä sarkaa 
sitä vastoin löytyy usein monen kymmenenkunnan kuutio sylen 
kokoisia lohkareita, joiden asema usein on mitä merkillisintä ja 
melkein kieltää kaikki painolain vaatimukset. Samallainen 
muodostus esiintyy vielä Kärkölän kappelissa eteläpuolella Valk-
järveä, jossa kolme kumpua on pelkkiä toinen toisensa päälle ko-
koutuneita teräväsärmäisiä monen suuruisia lohkareita, kuitenkin 
harvoin kuutiokyynärää pienempiä. Pienempi joukko siirtoloh-
kareita tavattiin vihdoin myöskin Kätfcärlän kylässä Lammin pi-
täjässä likellä Mustakatoksenjärveä. Sen pituus on noin 300 
jalkaa, leveys noin 40 jalkaa. 

Hiiden- Ainoastaan kaksi hiidenpataa on tavattu karttalelidessä, toi-
patoja. n e n toisensa vieressä kaksi virstaa lounaispuolella Mommila Hie-

toisen kartanoa Lammin pitäjässä. Vuorenlaji on granitia ja 
ainoastaan noin 12 centimeteriä paksu väliseinä eroittaa ne toi-
sistaan. Pohjat ovat tasaisesti pyöristyneet. Muodoltaan ne 
ovat vähän elliptisiä. Suurempi on 120 centimeteriä syvä ja 
107 centimeteriä läpimitaten. Pienempi 39,5 centimeteriä syvä 
ja 59 centimeteriä läpimitaten. Ensimmäisellä on melkein pysty-
suorat seinät, jälkimmäisen seinät ovat sitä vastoin enemmin 
sisäänpäin kaltavia Molemmat ovat pienessä penkereessä „Pata-
kallioksi" nimitetyn vuoren pohjoispuolella. Kenties hiidenpadan 
alku on se koverruskin, joka tavattiin likellä Hakoisten kartanoa 
Janakkalan pitäjässä „Linnamäeksi" nimitetyssä vuoressa. Kover-
rus on pystysuorassa vuoren seinässä noin 200 jalkaa korkealla 
lähimmän järven vedenpinnasta. Se on 3 jalkaa korkea ja ulot-
tuu yhtä syvään vuoren kylkeen, sen pinnat ovat erinomattain 
sileitä. 

Vierinkivi- Vierinkivisora esiintyy karttalelidessä sangen laajalta, pää-
sora. asiallisesti harjuina harvemmin tasankoina, mutta silloinkin ta-Harjnja. 

vallisesti johonkin harjun jaksoon kuuluvana, joka on siihen le-
vinnyt, niin että merkillinen harjunmuoto ainakin päältäpäin kat-
soen on hävinnyt. Tämä vierinkivisoran ilmestysmuoto maini-
taan siitä syystä yhdessä harjujen kanssa. Nämä, joista kartta-
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lehti on niin rikasta, halkaisevat sitä pääasiallisesti kahteen eri 
suuntaan, toinen kohtisuora uurteitten suuntaa vastaan, toinen 
yhdensuuntainen niiden kanssa. Ensimmäiset nimitetään seuraa-
vassa pääharjuiksi, jälkimmäiset sivuharjuiksi tahi ensimmäisten 
eroojiksi. Ne kaksi pääharjua, jotka halkaisevat karttalehteä, 
ovat kahden toinen toisensa kanssa yhdensuuntaisen harjun jakson 
lenkkeinä, jotka niinkuin yinpäröitsevät koko Skandinavian ja 
Suomen eteläosaa, ulottuen Laatokan pohjois rannasta poikki 
koko etelä Suomen, ylitse Hankoniemen, miltei Pohjanlahden 
alla, etelä Ruotsin poikki, Kristianian seudun ohitse aivan Poh-
joismeren pinnan alle, sillä välin eri nimillä nimitettyinä. Ne 
ovat siis jatkoina karttalehden N:o 8, kahdesta mahdottomasta 
pääharjusta varsinaisesta Salpausselästä ja Vierumäen—Jaalan 
harjusta. Ensimmäinen ilmestyy karttalehteen Vesijärven etelä-
rannalla, jossa se jo on mahdottoman suuri. Se levenee kui-
tenkin vielä, niin että se yhtä korkeana kuin ennen pohjoispuo-
lella Hälvälän ja Untilan kyliä muodostaa mahdottomia yli 4 
virstaa leveitä vierinkivitasankoja. Tässä se samassa muodostaa 
kulman. Karttalehdessä N:o 8 juostuansa I—L:een suuntaan, 
se kääntyy täällä jotensakin jyrkästi lounaiseen, johon suuntaan 
harju sitten juoksee koko karttalehden läpi ja vähäisellä poikke-
uksella LLounaiseenpäin Hankoniemeen saakka. Väärä on siis 
pitää sen jatkoa länteenpäin, Hanko—Hyvinkään harjua, eri harjun 
jaksona, ja tämä katsantotapa on luultavasti syntynyt siitä, että 
harjun itäisellä ja läntisellä osalla on eri kulkusuunta. Koska 
kuitenkin koko harjun yhteyttä on täällä todeksi näytetty, niin ei 
ole enään epäiltävä Salpausseläksi nimittää koko harjua Hanko-
niemestä lännessä niin kauas itään, kuin harjua voidaan seurata. 
Monin paikoin se on kuitenkin katkennut. Näin se kapenee 
jo Maavehmaisen kestikievaritalon tienoilla Kärkölän kappelissa 
ja juoksee siitä lounaiseenpäin kovin jyrkkänä ja kapeana sel-
känä, vähitellen aleten Vähä Sattialan kartanoon asti, jossa 
yhtäkkiä laakso ja sen läpi juokseva Teuronjoen sivuhaara kat-
kaisee sitä. Eteläpuolella tätä katkosta ylenee harju jokseenkin 
jyrkästi ja jakaantuu kohta sen perästä kahteen haaraan, joista 
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itäinen jnoksee pitäjän kirkolle, toinen vähitellen muuttuu num-
mihietatasangoksi. Se ylenee kuitenkin kohta sen perästä taas 
teräväksi harjuksi, jota toinen ojanlaakso katkaisee. Toisella 
puolella sitä muodostaa se rivin pehmeästi pyöristyneitä, toinen 
toisensa kanssa yhdistyneitä kumpuja, joita Levijärvestä juok-
seva vesi jyrkästi katkaisee. Tämän perästä löytyy ainoastaan 
murtosoratasankoja harjun jatkona, siksi että tämä pari virstaa 
länsipuolella Lappilan asemaa taas ilmestyy kapeana ja terävänä 
selkänä, joka taas vuoroltaan vähitellen ylenee ja lounaispuolella 
levenee, siksi että se kaakkoispuolella Hikien asemaa 011 jo kas-
vanut mahdottoman suureksi, ja kohta sen perästä juoksee kart-
talehdestä pois. Länsi haara juoksee alussa samalla lailla, terä-
vänä harjuna yhtä mittaa pari virstaa eteenpäin, siksi että Teu-
ronjoki katkaisee sen läpi. Toisella puolella jokea se juoksee 
vielä vähän matkan samanlaisena kuin ennen, mutta häviää sit-
ten nummihiekkatasankojen alle. Tämän perästä sen jatkoa voi-
daan havaita ainoastaan muutamissa vähäpätöisissä murtosora 
harjanteissa. Merkillistä on kuitenkin tavata tähän sekä ase-
man että suunnan puolesta täydellisesti vastaava harjun haaroa-
mista Lappilan ja Öisten aseman välillä. Etelähaarasta, joka jo 
011 merkillinen siitä, että sen pinnassa täydellisesti puuttuu siirto-
lohkareita, eroaa pohjoishaara siinä, että se 011 paljon jyrkempi 
ja kapeampi sekä rikkaampi suurista ja pienistä vierinkivistä. 
Toinen merkillinen asia on, että harjun puuttuva osa, joka on 
turhaan haettu pohjoispuolella Lappilan asemaa, niinkuin jälleen 
ilmestyy vähän enemmin luoteisessa useampina Salpausselän suun-
nassa juoksevina pitkällisinä harjuina. Kokoomukseltaan Sal-
pausselän rakennusaine vaihtelee hyvin paljon sen eriosissa. 
Yleisenä sääntönä voidaan kuitenkin pitää, että mitä enemmin 
harju levenee, sitä enemmin joutuvat vierinkivet voitolle pääsevän 
hiekan sisään. Sitä myöden kuin harju kapenee, seuraa ihan 
vastakkainen kohta, niin että lopuksi tavataan ainoastaan terävä, 
jyrkkä selkä, joka on niin kapea, että ainoastaan pieni polku 
voi luikertaa edes pitkin sitä ja jossa hiekka ainoastaan täyttää 
lomat pyöristyneitten kivien välissä. Kun harju vielä alenee, 
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tapahtuu kuitenkin joskus, että hiekka taas pääsee voitolle ja 
koko harju häviää silloin nummihiekka tasankojen alle. Kor-
keussuhteet voivat sillä välin vaihdella hyvin paljon, ilman että 
voisi löytää mitään määrättyä sääntöä. Ilmestyessään karttaleh-
teen idässä Salpausselkä on 159 meteriä (538 jalkaa) korkea 
meren yli taikka 78,8 m. (263,7 j.) Vesijärven yli, Maavehmai-
sen kestikievaritalon tienoilla 166 m. (560 j.) taikka 74,5 mete-
riä lähimmän laaksonpohjan yli, mutta alenee sittemmin, niin-
kuin jo on mainittu, saavuttaaksensa samaa korkeutta vasta Hi-
kien asemalla, kohta ennenkuin se juoksee ulkopuolelle karttalehteä. 
Niinkuin edellämainitusta näkyy, ei harjulla ole mitään määrättyä 
muotoa, vaan vaihtelee joka suhteessa, ilman että voisi oikein 
löytää mitään syystä siihen maanpinnan muodostuksessa. Ker-
tomuksessa karttalehteen N:o 8 mainitaan, että siellä Salpaus-
selän itäosalla on hyyin jyrkkä kaade etelään ja loiva kaade 
pohjoiseen, länsiosalla päinvastoin. Löytyisikö mitään eroitusta 
harjun molempien rinteitten välissä, niin se on täällä aina ete-
lään kuin harju vähitellen alenee usein penkereen tapaisesti ja 
parhaasta päästä muuttuen laajiksi nummihiekkatasangoiksi. Poh-
joiseenpäin se on ylipään jyrkkä ja ulottuu välittämättömästi 
murtosoratasankoihin asti, joll'ei vaan ilmesty sivuharjuja, silloin 
myös pohjoispuolellakin voi tavata hyvin laajoja nummihiekka-
tasankqja. Kun harju esiintyy poikkileikkauksessa korkeana 
ja kapeana kekona, molemmat rinteet ovat tavallisesti yhtä 
jyrkkiä. 

Pohjoinen yhdensuuntaisesti Salpausselän kanssa juokseva Pohjoinen 
pääharju on paljon vähemmästä merkityksestä, ja se tuskin an- i ) a a I i a r J " 
saitsisi pääharjun nimeä, joll'ei sen jatko muissa karttalehdissä usein 
kilpailisi mahdottoman naapurinsa kanssa. Täällä se kuitenkin 
ilmestyy jokseenkin epäselvänä, katkeaa ja muuttuu usein nurin-
kurisiksi epäsäännöllisiksi harjunkummuksi taikka häviää laajien 
nummihiekka tasankojen alle. Idässä on yhteys ulkopuolella kartta-
lehteä olevan jatkon kanssa katkennut ja siellä löytyy ainoastaan 
paikoittain hajallisia ja epäsäännöllisesti järjestettyjä pieniä alu-
eita vierinkivisoraa ja nummihiekkaa. Pari virstaa koillispuolella 
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Konnin kartanoa Lammin pitäjässä se esiintyy kuitenkin aivan 
selvänä ja juoksee sittemmin epäsäännöllisinä kumpuina, joiden 
pituus kuitenkin parhaasta päästä on harjun suunnassa, pitkin 
Pääjärven pohjoisrantaa Oitin ja Jahkolan kylien ylitse Kataloi-
seenpäin. Harjukumpujen välissä on nummihiekkaa, ja jos kaikki 
tämä pidetään yhtenä, niin näkee että harjulla täällä 011 erin-
omainen laajuus. Toisella puolella Kataloisen kestikievaritaloa 
se jatkauntuu vielä Lounaiseenpäin Kirinkaitalon kylän ylitse, 
mutta on vielä yhtenä ainoana jyrkkänä ja kapeana selkänä, 
joka lounaiseenpäin vieläkin kapenee, niin että lopuksi maantiellä 
tuskin 011 sijaa luikertaa edes pitkin sitä. Tämä viimeinen har-
jun osa Kirinkaitalosta Lounaiseenpäin näyttää hyvin kummalli-
selta siinä, että kapea ja jyrkkä harjunselkä parhaasta päästä 
sisältää ainoastaan suuria vähän vierineitä kiviä, joiden lomia 
hiekka ei täydellisesti täytäkkään. Se näyttää siis enemmin 
alkuperäisen perämoränin kuin tavallisen jään ja veden (yhtei-
sesti) vaikuttaman harjun muotoiselta. Molemmilla puolilla löy-
tyy kuitenkin kauniita nummihiekka tasankoja ja harju häviää 
pian mahdottomien nummihiekkatasankojen alle Heinäjoen ja 
Turengin kylien välissä. Enemmin lännessä tämä harju ei enään 
ilmesty karttalehteen. 

Hatteimalan Merkillistä on, että se juuri katkeaa siellä, missä toinen 
l i a i ; ' " ' harju, LKaakkoisessa suunnassa juokseva Hatteimalan harju juuri 

kuin sulkee siltä tien. Jos tarkastaa kaikkia ennen ilmestyneitä 
karttalehtiä, niin näkee todellakin näin olevan, että pääharju ja 
sivuharju harvoin käyvät ristiin niinkuin ne vielä harvemmin 
välittämättömästi yhtyvät, vaan 011 aina itse yhtymyspaikassa, 
taikka vähän matkaa siitä, katkos. Hatteimalan harjun vahva 
kehitys näkyy siitä syystä estäneen pohjoisen pääharjun jatkoa 
lounaiseenpäin. Hatteimalan harju 011 varmaankin merkillisin kai-
kista karttalehden sivuharjuista. Vaikka kyllä jossakin paikassa 
katkennut, se kuitenkin muodostaa kokonaisen hyvin hyvästi mer-
kityn harjun, joka, vaikk'ei se aina ole muita harjuja leveäm-
pänä, kuitenkin sekä korkeutensa ja pituutensa että tasaisen ja 
säännöllisen luontonsa puolesta 011 muita etevämpänä, Hattelma-
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laiiharju ilmestyy karttalehteen eteläpuolella Hämeenlinnaa ja on 
silloin jo hyvin laaja. Sen korkeus vaihtelee 127 — 131 meteriin 
(420—444 jalkaan) merenpinnasta, taikka 49 meteriä (165 jal-
kaa) lähimmän veden pinnasta, jopa löytyy 153:kin meterin 
korkeita paikkoja. Itse vierinkivi-selän leveys ei ole aivan 
suuri, jopa monessa kohdin niin kapea, että maantie tuskin voi 
luikertaa edes pitkin terävää harjun reunaa. Harjun rin-
teillä vierinkivisora kuitenkin leviää edemmäksi, mutta häviää 
sielläkin pian nummihiekkatasankojen alle. Tämän harjun selkä 
on joka paikassa niinkuin nirhattu, useassa paikoin syviä ku-
ruja kulkee sen läpi, monessakin paikassa niin syvään, että 
ne kokonaan katkaisevat harjun yhteyttä. Alusta alkaen alas 
Turenkiin asemaan asti koillispuoli on paljon jyrkempi ja kor-
keampikin, koska harju länteenpäin nojautuu vasten sitä laajaa 
murtosoraaluetta, joka muodostaa ylänkömaat luoteispuolella 
Janakkalan kirkkoa. Lounaiseenpäin se ei siis ulotu niin pit-
källe ja muuttuu pian nummihiekkaisiksi yleislakeiksi. Toisella 
puolella jo ennen mainittua jyrkkää läpikatkosta likellä Tu-
rengin asemaa, harju taas jatkauntuu lounaiseenpäin au-
keassa kaaressa, leveten sillä välin melkoisesti ja samassa 
yleten, niin että se täällä jotensakin tasaisesti pysyy 147—153 
meterin korkeudella. Mitä rinteitten kalleuteen tulee, niin on 
täällä aivan vastakkainen kohta kuin ennen.« Lounainen puoli 
on nyt jyrkempi, sillä välin kuin koillinen puoli vähitellen muut-
tuu jokseenkin laajaksi nummihieta- ja savihieta-tasangoksi. 
Kenties on syy siihen siinä, että harju nyt taas lähestyy itäi-
seen puoleen sitä laaksoa, jossa se juoksee. Eroitus rinteitten 
kalteudessa täällä ei kuitenkaan ole likimainkaan niin jyrkästi 
merkitty kuin harjun pohjoisosassa, ja kun harju sittemmin taas 
kapenee eteläänpäin, on molemmilla rinteillä sama kalteus. Li-
kellä Ryttylän asemaa on harju .taas katkennut, mutta kohoaa 
taas vähitellen yhtä korkeaksi kuin ennen ja levenee samassa 
enemmin kuin koskaan ennen. Eteläpuolella Lavinnon kylää se 
on 2 virstaa leveä. Pohjoispuolella Vuorentaustan kartanoa nä-
kyy soran, hiekan ja kiven kuljetus päässeen korkeimmillensa. 
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Mahdottoman suuri harju levenee täällä joka haaraan ja päättyy 
lopuksi yhdensuuntaisesti Salpausselän kanssa juoksevana harjuna. 
Tämä kapenee jokseenkin pian lounaiseenpäin hyvin korkeaksi 
ja jyrkäksi harjuksi, jonka päällä 011 kokoontunut hyvin paljon 
mahdottoman suuria vierinkiviä ja siirtolohkareita, koillisessa 
taas voinee pitää siellä löytyvät laajat vierinkivialueet sen vii-
meisenä jatkona. Vähän eteläpuolella Vuorentaustan kartanoa 
tulee Hatteimalan harjua vastaan erooja Salpausselästä. Tämä-
kin 011 kuitenkin katkennut Hikien asemalla. Hatteimalan harju 
kuten näkee juoksee koko aika hyvästi merkityssä laaksossa, 
luikertaen toisesta puolesta toiseen ja samoin näkyvät muutkin 
karttalelidessä esiintyvät harjut tekevän. Hatteimalan harjun 
rakennusaine ci näy missään poikkeavan harjujen tavallisesta ai-
neesta. Sorakuopat ovat kuitenkin jokseenkin harvinaisia ja 
ylipään kokoon vierineitä, niin että ainoastaan harvoin 011 voitu 
saada mitään tietoa harjun sisärakennuksesta. Eräs sorakuoppa 
Vanajan pitäjässä likellä Miemalan kylää on kuitenkin erittäin 
mainittavaa. Useampia pieniä katkossiirteitä havaittiin näet siinä 
ja kuvaillaan niin tarkasti kuin mahdollista 011 kuvassa 11:0 5. 
Molemmilla puolilla Hatteimalan harjua juoksee useampia pieniä 
harjanteita, jotka kaikki ovat yhdensuuntaisia tämän kanssa, 

Hanum Jokseenkin pitkä, vaikka paljon katkennut ja epäsäännölli-
nen on Hatteimalan harjun lähin itäinen naapuri, jonka voisi 
nimittää sen pohjoisosassa tunnetulla nimellä, Ilamonliarjuksi. 
Se ilmestyy ensiksi karttalehden luoteiskulmaan Hattulan pitä-
jässä, vähitellen yleten ympäröitsevästä murtosora-alueesta. Ila-
mon korkeaan ja kauniin syenitivuoreen asti, se ylenee ja leve-
nee vähitellen, noin % virstaa leveäksi. Jyrkän harjun raken-
nusaine 011 täällä enemmäksi osaksi kauniisti pyöristyneitä vie-
rinkiviä ja ainoastaan näitten lomissa on vähän soraa ja hiekkaa. 
Ilainon vuoresta alkaen eteläänpäin vierinkivet kuitenkin vä-
henevät, hiekka ja sora enenee, rakennusaine joutuu yhä ke-
peämmäksi ja hienommaksi, siksi että koko harju lopuksi häviää 
Kankaan kylän möyheitten nummihiekkatasaukojen alle. Pari 
virstaa enemmin etelässä se esiintyy jälleen laajan vierinkivi-
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tasangon muotoisena, mutta 011 silloin ainoastaan noin 23,4 ine-
teriä (78,9 jalkaa) ympäristön yli taikka 127,8 meteriä (430,s 
jalkaa) meren yli. Tämän vieressä on toinen samallainen mutta 
pienempi vierinkivialue, joka vähitellen muuttuu tyypilliseksi 
murtosoraksi. Tämän perästä on vaikeata tarkkaan määrätä 
harjun juoksua. Sopivin katsantotapa on, että se täällä haa-
raantuisi kahteen eri haaraan. Toinen juoksee pari virstaa itä-
puolelta Harvialan kartanoa, mutta häviää jokseenkin pian laa-
jojen nummihiekkatasankojen alle, joista ainoastaan paikoittain 
yksityisiä vierinkivi kumpuja kohoaa. Kuitenkin näyttää tutkinto 
itse alueessa, paremmin kun lyhyt katsanto karttaan, että tämä-
kin harjunhaara vuoroltaan haarauntuu, niin että toinen osa yh-
tyy eteläpuolelle Lastujärveä ilmestyvään korkeaan ja jyrkkään 
hevosenkengän muotoiseen harjuun, sillä välin kuin toinen laa-
jana nummihiekkatasankona, jossa löytyy yksityisiä vierinkivi 
kumpujakin, yhtyy Hattclmalan harjuun. Nummihiekkatasankoja 
yhdistää vielä Lastujärven eteläpuolella olevaa kolme harjua, 
hevosenkengän muotoiseen harjuun, joilla kaikilla 011 selvien 
perämoränien luonto ja jotka milt'ei voisi katsoa pohjoisen 
pääharjun jatkoksi. Näihin yhtyy niinkuin katsahdus karttaan 
näyttää toinenkin Ilamonharjun haara. Tämä, joka esiintyy kohta 
eteläpuolella Sääjärveä, katkeaa kuitenkin sekin, taikka parem-
min sanottuna, häviää kaakkoispuolella Heinäjoen kylää nummi-
hiekka- ja turve-muodostuksen alle. Tämän perästä Ilamon-
harju jättääkin koko tämän mutkikkaan harjualueen, jonka suh-
teet ovat vaikeita selvittää ja ilmestyy jälleen paremmin ko-
konaisen harjun muotoisena pari virstaa enemmin lännessä. 
Mutta täälläkin löytyy ynnä varsinaista harjunjaksoa joukko 
suurempia ja pienempiä vierinkivikumpuja keskellä nummihiekka-
tasankoja, jotka kaikki kuitenkin seuraavat itse pääharjua. Koko 
harjunjakso juoksee pitkin hyvin laajan ja korkean murtosora-
alueen länsirinteitä, josta syystä harjun länsirinteet ovat hyvin 
jyrkkiä sillä välin kuin itä rinteet nummihiekkatasankojen kautta 
vähitellen muuttuvat murtosora-alueeksi. Kääntyen eteläkulman 
ympäri murtosora-alueen harju jokseenkin pian häviää yksityisinä 
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vieriukivikumpuina uuinmihiekkatasaukojen keskellä. Ilamon 
harjun korkeus 011 hyvin vaihteleva: pohjoisosa 011 ylipään alhai-
nen, mutta jo pienet hevosenkengän muotoiset harjut kohoavat 
merkilliseen korkeuteen, näin esimerkiksi eteläpuolella Lastujär-
veä 170 meteriin (574 jalkaan) meren yli ja 66 meteriin (222 
jalkaan) Lastujärven yli. Harjun eteläpuoli on ylipään korkea, 
vaikka jokseenkin vaihteleva. Kukkuloita, jotka nousevat 128 
—149 meteriin meren yli löytyy jokseenkin runsaasti. 

Länsipuolella Hatteimalan harjua ja ainoastaan pari virstaa 
siitä esiintyy toinen paljon vähäpätöisempi harjunjakso suurempia 
ja pienempiä harjuja, joiden väliin leviää nummihiekkatasankoja. 
Nämät yhdistävät myöskin sen pohjoisosan Hatteimalan harjun 
kanssa. Janakkalan kirkonkylän ympäri esiintyvät suurimmat 
harjunkummut, jotka kohoavat 147 meterin (495,5 jalan) kor-
keiksi meren yli taikka 68 meteriä (229,2 jalkaa) Kernalanjär-
ven pinnan yli. Eteläpuolella Janakkalan kirkkoa ainoastaan 
muutamat hajalliset vierinkivikummut näyttävät harjunjakson 
tietä, siksi että se lounaispuolella Leppäkosken asemaa taas il-
mestyy selvempänä, mutta sielläkin harjun suunnassa esiintyvinä 
hajallisina harjunosina, joita nummihiekkatasangot yhdistävät yh-
teen kokonaiseen harjunjaksoon. Eri harjujen korkeus on kor-
keintaan 127 meteriä (430 jalkaa) meren yli. 

Paljoa suurempi ja säännöllisempi on se harju, joka juoksee 
karttalehden lounaisen kulman poikki, ohitse Valajärveä Ren-
gossa alas Kormun kylään Lopen pitäjään. Sen luoteisessa 
osassa on kaksi eri haaraa, joista toinen ilmestyy karttalehteen 
kohta eteläpuolella Haapaniemen järveä, toinen pitkin Valajär-
ven etelärantaa. Yhtymyspaikkaan asti, vähän matkaa Vähik-
kälän kylästä, molemmat ovat hyvin karuja, varsinkin pohjois 
osa. Tämä, joka paikoittain on yli virstan leveä, muodostaa 
joka paikassa kapeita harjuja ja mahdottomia lukkoja ja hau-
toja, joiden pohjissa usein löytyy pieniä soita. Tämän perästä 
harju muuttuu joka haaraan juokseviksi vierinkivikummuiksi, 
joita kuitenkin ympäröitsevät nummihiekkatasangot yhdistävät 
yhteiseen harjun jaksoon. Eteläpuolella Toivan kartanon ja lo-
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puksi likellä Kormun kylää harju taas esiintyy hyvin hyvästi 
merkittynä, vaikka täälläkin lukemattomia kuruja, lukkoja ja 
hautoja leikkaa sen läpi joka suunnassa. Vähän matkaa etelä-
puolella karttalehden rajaa se alenee ja häviää lopuksi täydelli-
sesti. Tämäkin harju kohoaa ylipään korkeintaan 149 meteriin 
(502 jalkaan) meren yli taikka 57,5 meteriin (194 jalkaa) seu-
dun järvien yli. Harjun rakennusaine on parhaasta päästä san-
gen hyvästi kertynyttä vierinkivi-hiekkaa ja -soraa, joiden kivet 
tavallisesti ovat nyrkinkokoisia, harvoin suurempia ja ainoastaan 
poikkeuksissa kyynärän vertaa läpimitaten. Suurempia lohka-
reita, erittäin siirtolohkareita puuttuu täydellisesti. Mitään eroi-
tusta harjun molempien rinteitten välissä ei ole havaitu, vaan 
on molempien kaade yhtä jyrkkä. 

Karttalehden pohjoisosassa peittää vierinkivisora kuitenkin Hauho-
vielä laajempia aloja. Harjut, vierinkivitasangot ja niiden välissä T ™ a ^ 8 e n 

oleva nummihiekka ovat sikinsokin asettuneet niin että ensi katsan-
nossa näkyy mahdottomalta saada niistä selkoa. Niinkuin karttaleh-
destä näkyy, vierinkivisora täälläkin järjestyy määrättyihin suuntiin. 
Merkillisin kaikista on varmaankin se 4—5 virstaa leveä mah-
doton harjunmuodostus, joka etelä- ja itäpuolelta Hauhon kirk-
koa ulkopuolelta karttalehden rajaa pitkin kahden murtosora-
ylängön välissä olevaa laaksoa juoksee IKaakkoiseen—Kaakkoi-
seen suuntaan Jahkolan ja Kataloisen kyliin asti. Vaikka kyllä 
koko tämä muodostus oii oikeastaan pidettävä yhteisenä harjuna, 
niin voidaan siinä kuitenkin likemmin katsoen eroittaa kaksi 
yhdensuuntaista haaraa, joita poikkiharjut yhdistävät; välilomissa 
on nummihiekka-tasankoja. Enemmin eteläänpäin kaikki muut-
tuu epäselväksi sekoitukseksi, ja vihdoin hyvin suuriksi vierin-
kivitasangoiksi, joista joka paikassa esiintyy vierinkivikumpuja ja 
selkiä. Nämä juoksevat kahteeu toinen toista vastaan kohti-
suoraan suuntaan, joista toinen on L—Kaakkoinen, toinen L — 
Koillinen. Länsi haara on joka suhteessa merkillisempi ja muo-
dostaa varsinkin luoteisosassa hyvin laajoja vierinkmtasankoja. 
LLuoteisesta IKaakkoiseen juoksevat vierinkiviselät antavat näille 
tasangoille aaltomaisen muodon, kohoavat usein melkoisen kor-

5 
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keiksi ja sisältävät joukon näitä merkillisiä lampia, joiden jylhät 
metsäiset rannat ja syvä ja kirkas vesi tekevät ne harjujen 
varsinaisiksi koristeiksi. Toinen haara sitä vastoin, joka ottaa 
alkunsa eräästä niemestä Suolijärvessä, on enemmäksi osaksi 
ainoana terävänä ja jyrkkänä harjuna, joka vasta loppupuolella, 
kun se yhtyy ensimainittuun harjuun levenee jokseenkin laajoiksi 
vierinkivitasangoiksi. Eteläpuolella Jahkolan ja Paloisen kyliä 
jatkuvat harjut yhdessä laajoina nummihiekkatasankoina, josta 
K—Lounaiseen*suuntaan juoksevia kumpuja paikoittain esiintyy. 
Sekä nämät että suuremman osan nummihiekkatasangoista voinee 
kuitenkin paremmin laskea jo edellä mainittuun pohjoiseen pää-
harjuun. 

Molemmin puolin Hauho—Tuuloksen harjua juoksee samaan 
suuntaan useampia pienempiä harjuja. Suurin niistä on var-
maankin Eteläis—Kirinkaitalon harju, joka juoksee noin puoli 
peninkulmaa lounaisessa Hauho—Tuuloksen harjusta ja yhtyy 
pohjoiseen pääharjuun. Pohjoiseenpäin se kyllä kapenee, mutta 
pysyy kuitenkin jokseenkin korkeana siksi, että se lopuksi häviää 
Eteläisen kylän nummihiekkatasankojen alle. Niinkuin Hauho — 
Tuuloksen harju juoksee se murtosoraylänköjen välissä olevassa 
laaksossa ja alenee samalla lailla yhtävertaisesti molempiin 
puoliin. Mitään selvää jatkoa pohjoisen pääharjun eteläpuolella 
ei voi havaita. Milt'ei voisi semmoisena pitää ne hajalliset har-
junosat, jotka esiintyvät Saloistenkylän ja Perinkäänkylän alus-
talla ja kenties vielä jatkauntuvat alas Hietoisjärven pohjois-
päähän. Useammat niistä ovat hyvin suuria ja muodostavat 
paikoittain laajoja vierinkivitasankoja. Samalla lailla voisi kenties 
pitää hajalliset pienet harjut Riikoisen ja Pakkaselan kylien 
alustalla Hauho—Tuuloksen harjun jatkoina. Näitten kaikkein 
hajallinen asema ja erisuunnat näyttävät kuitenkin selvästi kuinka 
vastahakoisesti sekä vierinkiviharjut että yleiset harjun jaksotkin 
leikkaavat läpi toisiensa. J a kun tämä välisti tapahtuu, mo-
lemmat harjut hajoavat epäsäännöllisiksi harjunkummuiksi, jotka 
usein ainoastaan paikoittain ilmestyvät voittavista nummihiekka-
tasangoista. 
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Näin on asian laita, enemmin kuin muualla, Pääjärven tienoilla Lammin ja 
varsinkin pohjoispuolella sen länsiosaa. Kaksi sivuharjua pyrkii 
täällä murtamaan pohjoisen pääharjun läpi. Toinen, joka Luo-
teis—Kaakkoiseen suuntaan juoksee ohitse Ormajärven itärantaa, 
muodostaa jokseenkin hyvästi merkityn harjunjakson, vaikkapa 
parhaasta päästä ryhmänä enemmin tahi vähemmin pyöreitä 
kumpuja (kats. kuv. 6). Toinen on sitä vastoin jo alkujaan 
hyvin epäselvä. Molemmat näkyvät kuitenkin jatkauntuvan 
Pääjärven toiseen puoleen. Ensimmäisen jatkona esiintyy täällä 
laajoja vierinkivialueita, joita nummihiekkatasangot yhdistävät sen 
itäisen naapurin kanssa. Tämä jääpi kuitenkin pian yksin val-
litsevaksi ja jatkauntuu jokseenkin hyvästi merkittynä harjuna 
kaakkoiseenpäin, siksi että se muutaman katkeaman perästä yh-
tyy Salpausselkään eikä se siellä itse yhdistyspaikassa katkea, 
vaikka kuitenkin tavallisesti niin on laita. Koko tämän sekasor-
toisen harjualueen rakennusaine on parhaasta päästä päänkokoisia 
vierinkiviä. Siitä syystä, että nummihiekkaa on runsaasti ja suu-
rempia kiviä puuttuu siellä, niin yleiset pyöreät harjun kummut 
saavat hyvin pehmeän ja erinomaisen muodon (kats. valokuv.). 
Samankaltaista 011 myöskin rakennusaine eteläpuolella järveä. 
Siellä harjut ovat merkilliset siitä, että ne sisältävät hyvin pal-
jon mahdottomia lukkoja, jotka monessa kohdin muodostavat jok-
seenkin syviä ja kauniita järviä. Vähän enemmin idässä esiintyy 
useampia vierinkivialueita, jotka kenties voisi yhdistää pieneksi 
harjun jaksoksi, joka juoksisi Sairakkalan ja Padomaan kyläin 
ohitse. Siellä harjut usein ilmestyvät samankaltaisina pehmeästi 
pyöristyneinä kumpuina kuin Lammillakin. Nummihiekka ei 
kuitenkaan täällä niin runsaasti peitä kumpujen rinteitä, jonka 
aine usein pinnassa on jokseenkin murtosorantapaista. Eräästä 
sorakuopasta likellä Padomaan kylää tehtiin piirustus, kats. kuv. 
7. Eteläänpäin harjunjakso joutuu enemmin yhtenäiseksi ja yh-
tyy ilman mitään katkeamaa Salpausselkään. 

Hollolan karttalehteen kuuluvaan osaan ilmestyy useani- Hollolan 
pia pieniä harjuja, jotka näkyvät muodostavan eri harjun jakson, harjut. 
Se ilmestyy karttalehteen muutamiin saariin Vesijärvessä ja jat-
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kauntuu sen perästä pitkin Kutajärven niemen länsirantaa, Li-
kellä Hollolan kirkkoa harju muodostaa useampia pehmeästi pyö-
ristyneitä kumpuja m. m. n. s. Kappadokianmäki. Vähän enem-
min etelässä harju muuttuu nummihiekkatasangoiksi, jotka yhdis-
tävät sen Salpausselän kanssa. Harju on paikoittain hyvin kor-
kea, niinkuin esim. likellä Hollolan kirkkoa, jossa se kohoaa 
50 meteriä korkeammalle Vesijärven pintaa, Josko pienet epä-
säännölliset harjut Hollolan ja Asikkalan rajalla myöskin muo-
dostavat eri harjunjakson, on vaikeata ratkaista, koska ne niin 
pian joutuvat ulkopuolelle tutkittua aluetta. Jos tarkoitetaan 
kaikkia viimeksi mainittuja harjuja yhdessä, niin näkee että 
mitä enemmin tulee itäänpäin, sitä enemmin ne poikeavat alku-
peräisestä L—Kaakkoisesta suunnasta, juostaksensa paremmin 
PL:sta—EKaakkoiseen jopa Pohjoisesta—Eteläänkin. Tähän 
vastaa niinkuin jo ennen on mainittu samallainen muutos uur-
teitten ja itse pääharjun, Salpausselän suunnassa. Karttalelidessä 
vallitseva sääntö, että sivuharjut aina pyrkivät juoksemaan kohti 
suoraan pääharjuja vastaan, 011 siis täällä hyvin silmiinpistävä. 

Eteläpuolella Salpausselkää ilmestyy ainoastaan vähän har-
juja, Merkillisin 011 se Salpausselän erooja, joka juoksee etelä-
puolelta Kärkölän kirkkoa Huntjärvelle asti Mäntsälän pitäjään. 
Monin paikoin katkenneena, muun muassa juuri sen ja Salpaus-
selän yhdistyspaikassa, se esiintyy ainoastaan alussa varsinaisena 
harjuna, ja jatkauntuu eteläänpäin epäsäännöllisinä vierinkivi-
alueina, siksi että se lopuksi tykkänään häviää. Samaan suun-
taan, mutta pari virstaa enemmin idässä juoksee toinen harju, 
enemmäksi osaksi Orimattilan pitäjässä. Tämä on milt'ei vielä 
epäsäännöllisempi kuin edellämainittu harju eikä ulotukaan Sal-
pausselkään asti. Molempien harjujen suurin korkeus on n. 132 
meteriä (445 jalkaa) merenpinnan yli taikka 36 meteriä (122 
jalkaa) lähimmän vedenpinnan yli. 

Aluetta, joka on niin erinomaisen rikasta kaikenlaisista 
harjuista, kuin tutkinnon alainen karttalehti, luulisi erittäin so-
veliaaksi antamaan tarkkaa tietoa harjujen syntymismuodosta 
taikka ainakin yleistä käsitystä niiden keskivälisistä suhteista. 
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Puute syvistä ja tuoreista sorakuopista on kuitenkin tehnyt mah-
dottomaksi tutkia harjujen sisä-kerrostumis-suhteita. Mutta 
myöskin harjujen ulkomuotoiset suhteet ovat olleet niin vaihtele-
via ja monenkaltaisia, ett'ei niistäkään saa mitään aihetta näit-
ten omituisten muodostuksien selitykseen. Harjujen ja uurteit-
ten keskivälisiä suhteita, kun ensimainitut yhtyvät tahi leikkaa-
vat toisiansa poikki, on jo ennen mainittu. Erinomainen seikka 
on vielä se, että melkein kaikkein karttalehden harjujen suurin 
korkeus on n. 151 meteriä (510 jalkaa) merenpinnan yli, tahi 
n. 64 meteriä (215 jalkaa) lähimmän vedenpinnan yli, jos lue-
taan pois ne kaksi viimemainittua harjua karttalehden kaakkois-
osassa, jotka ovat paljon alhaisempia. 

Luulisi tosin edeltäkäsin tapaavansa jyrkän eroituksen pää-
harjujen ja sivuharjujen välillä. Tämmöinen on kuitenkin ollut 
vaikeata varmaan määrätä. Kyllä tosin ylipään tahtoisi sanoa, 
että sivuharjut ovat terävämpiä, jyrkempiä, kapeampia ja paljoa 
enemmin rikkinirhattuja kuin pääharjut, joiden rinteet ja mah-
dottomat nummihiekkatasangot tasaisesti ja usein penkereen ta-
paisesti hiljaan alenevat. Tahtoisi myöskin sanoa, että sivuhar-
jujen vierinkivet ovat paremmin soikean muotoisia (pitempi 
akseli harjun suunnassa) eikä niin pallon pyöreitä kuin pää-
harjujen kivet, ja että niiden pinnassa löytyy vähemmin siirto-
lohkareita. Poikkeukset tästä ovat kuitenkin liian runsaita, eikä 
siis voi näille havainnoille mitään yleistä merkitystä antaa. 

Yhtä vaikeita selittää kuin harjut, ovat niille niin omituiset Suppia. 
supet. Niitä on alueessa tavattu lukemattoman paljon ja mel-
kein joka harjunjaksossa. Runsaimmin niitä löytyy siellä, missä 
sivuharjuja ja pääharjuja yhtyy. Näin löytyy suppia Salpausse-
lässä Maavehmaisen ja Messilän välissä niin paljon, että koko 
harju paikoittain näkyy hajoavan lukemattomiksi teräviksi har-
juiksi. Tämän perästä tavataan Salpausselässä runsaasti suppia 
vasta kaakkoispuolella Hikien asemaa, johon Hattelmalan harju 
yhtyy. Tässä ei ylipään löydy varsinaisia suppia, ainoastaan 
n. s. harjunhautoja, pitkiä syventeitä, jotka välisti ovat aukeita 
toisessa päässä ja luultavasti usein syntyvät itse harjun haaraun-
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tuulisesta. Kun se lähenee pääharjuun, likellä Hausjärven kirk-
koa, siellä 011 kuitenkin paljon suppia. Muitten harjujen jou-
kossa mainittakoon täällä Hauho—Tuuloksen ja Yalajärvi—Kor-
mun harju, jossa on erittäin paljon suppia ja joukko pienempiä 
harjuja ja vierinkivitasankoja. Esimerkkinä näistä on n. s. Lu-
pinmäki Sälöisten kylässä, jossa löytyy noin 20 suppea. Sup-
pien muoto on parhaasta päästä pyöreä taikka vähän soikea, 
pitkä akseli harjun suunnassa. Löytyy kyllä runsaasti myöskin 
jokseenkin epäsäännöllisiä suppia, niinkuin esimerkiksi Yalajärvi 
—Kormun harjussa. Kupeet ovat kuitenkin aina pyöristy-
neitä ja useimmiten kovin jyrkkiä, muodostaen melkein suurim-
man kulman, jonka rakennusaine sallii. On usein koetettu 
tutkia tämän aineen laatua suppien pohjissa. Se on aina par-
kaasta päästä ollut nummihiekkaa, joka luultavasti on vierinyt 
alas supen kupeista koska se usein on sisältänyt hiilikerroksia 
y. m. Ainoastaan yhden kerran onnistui tunkea hiekkakerros-
ten läpi. Erään supen pohjassa likellä Levijärvcä, Kärkölän 
kappelissa tavattiin seuraava kerrosjatko. Ylimmäinen % me-
terin paksuinen kerros oli multaa ja hiilensekaista hietaa, sen 
alla % meterin paksuinen kerros puhdasta hietaa ja lopuksi tyy-
pillistä, vaikka vähän puhtaaksi huuhdottua murtosoraa. Luulta-
vasti tämä suppi siis ulottui alas harjun perusteen asti. 

Kiviaitoja. Toinen muodostus, joka sekin suuresti herättää luonnontut-
kijan ja geologin huomiota, ovat paikoittain harjujen päällä esiin-
tyvät kiviaidat. Nämät ovat pitkiä valleja, jotka sisältävät pelk-
kiä erinomaisen hyvästi pyöristyneitä kiviä ja joita luonnollisesti 
kyllä kansa pitää muinaisjättiläisteu rakentamina muurina ja 
puolustus neuvoina. Niitä on usein monta riviä ja itse harjun 
pinta on silloin tavallisesti hyvin tasainen ja sileä, joka tietysti 
lisää tämän Iuonnonilmauksen vaikutusta. Tämmöisiä kiviaitoja 
löytyy pääasiallisesti itse Salpausselässä esimerkiksi likellä Hikien 
asemaa Hausjärvellä ja likellä Maavehmaisen kestikievari taloa 
Kärkölässä. 

Nummi- Luonnollista on, että tämmöisessä harjualueessa, kuin enin osa 
hiekkaa, karttalehteä todellakin muodostaa, nummihiekka peittää laajoja aloja. 
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Se 011 siis karttalehdessä hyvin tärkeä maalaji, peittäen harjujen 
rinteitä, niitten juurista leviten laajoiksi tasangoiksi, ja monessa 
paikoin peltosaven sijassa muodostaen maanviljelijän ainoata pelto-
maata. Joka paikassa se 011 kuitenkin kiintynyt vierinkivisoraan 
ja yhdistää usein hajallisia vierinkivialueita yhtenäiseksi harjun-
jaksoksi. Nummihiekka on joka paikassa, missä se esiintyy 
jokseenkin yksitoikkoista, yhä samoja enemmin tahi vähemmin 
puhtaaksi huuhdotuita hiekkakerroksia, jotka usein ovat laskeu-
tuneet vinosuoraan toisiansa vastaan. Harjujen kuorissa se usein 
vuorotellen kerrostuu kerroksisen saven kanssa, joka silloin 
tietysti aina 011 ollut hyvin hiedansekaista. Nummihiekan pak-
suutta ei varmaan tunneta, koska ei ole mitään keinoa eroittaa 
sitä alustavasta jäätikköliiedasta. Syvyyskairaus keskellä Syrjän-
taan kylän nummihiekkatasankoja Lammin pitäjässä antaa nummi-
hiekalle ainoastaan 6% jalan paksuuden, jonka alla kerroksista 
savea seuraa 8 jalan syvyydelle. Noin jalan paksuisen sinisen 
savikerroksen perästä seuraa taas tavallisista kerroksista savea 
12 jalan syvyydelle ja sen alla hienoa hiekkaa vuoroitellen har-
maina ja punaisina laskeumina, joiden lopussa 011 2 jalkaa pak-
sua puhdasta harmaata hienoa hiekkaa aina 41:n jalan syvyydelle. 
Kaikki keskellä kerrostuvat kerroksiset savet ovat jokseenkin hie-
dansekaisia, ja niiden joukossa ansaitsee sininen savi eri huo-
miota. Siinä on 5 tahi 4:n millimeterin paksuisia kerrostumia 
vuoroitellen hienoa harmaata hiekkaa ja kovin hienoa melkein 
kyaninsinistä savea. Jos nyt puheenalainen sininen savi todella-
kin olisi sama kuin muuallakin karttalehdessä, niin usein havaittu 
siili-savi, joka niinkuin vast'edes todeksi näytetään on selvää 
jäätikkösyntyperää, niin se muodostaisi oivallisen opastus vyöhy-
keen ja varmaan rajan jääaikakauden ja nuorempien hiekkaker-
rosten välissä, joiden paksuutta siis täällä voisi määrätä. Tämä 
kyllä näyttää olevan ristiriidassa sen kanssa, mitä vastedes sanotaan 
alueen eri savilajeista, että tavallinen kerroksinen savi täällä 
taas alustaa sinistä savea. Asiau selitys 011 kuitenkin siinä, että 
paikkakunnan erinomaiset olot tekevät sen alustavien hiekkaker-
rosten muutunnaismuodoksi. Joka tapauksessa sininen savi 011 
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sekä hienompi että rasvaisempi kuin sen ympäri kerrostuneet 
savenlajit ja olisi siis jo siitä syystä pidettävä syntyneenä silloin 
kun vesi seisoi korkeimmillaan tämän seudun yli ja siis myöskin 
rajana jääaikakauden ja nuorempien aikakausien muodostuksien 
välissä. Maakerrosten koko paksuudesta tässä paikassa, (41 
jalkaa) siis ainoastaan 67 2 jalkaa olisi nummihiekkaa. Kuitenkin 
on mainittava, että kairan reikä juuri asetettiin semmoiseen 
paikkaan, mihin savi ilmestyi tavallistansa korkeimmalle ja jossa 
siitä syystä oli kaivettu laajoja savikuoppia, jotka helpoittivat sekä 
kairauksia, että kerrostumissuhteitten tutkimista. Sama saviker-
ros joutui kuitenkin yhä syvemmäksi nummihiekau alle sitä 
edemmäksi kairauspaikasta kuin tultiin. Vaikk'ei muita kairauk-
sia nummihiekkatasangoissa ole tehty, niin lienee kuitenkin var-
maana pidettävä, että tämä paikoitttain voi olla hyvin paksu. 

Jäätikkö- Luonnollista on, että jäätikköhiekkaakin on paksuin harju-
hiekkaa. j e u Vähän edempänä näistä molemmat supistuvat toineu 

toisella puolella keskellä kerrostuvia savenlajeja, Siitä syystä 
onkin jäätikköhiekkaa syvyyskairauksissa aina tavattu aivan 
murtosoran tahi kiinteän kallioperän päällä, vaikka harvoin hy-
vin paksulta koska kairaukset aina ovat tapahtuneet keskellä 
laajoja savitasankoja. Jäätikköhiekkaa ei taida koskaan ilmestyä 
päiväpinnassa, joka onkin aivan luonnonmukaista. Mahdollista 
olisi kuitenkin, että se erittäin hieno, harmaanpunertava hiekka, 
joka tavattiin murtosora-alangoissa luoteispuolella Ormajärveä 
sekä useimmissa samankaltaisissa paikoissa Kuurikan kylässä 
Lammin pitäjässä, olisi jääaikakautista syntyperää. 

Semmoisissa seuduissa, missä maannunnaiskappaleita ylipään 
puuttuu, on tietysti hyvin vaikeata ja milt'ei mahdotointa eroittaa 
jäätikkösavi nuoremmista savilajeista. Kerroksinen rakennus-
muoto ei laisinkaan ole omituista ainoastaan jäätikkösavelle, 
vaan kaikenlaisille savenlajeille tulvasaveen asti. Koska maa 
kuitenkin jääaikakaudella vaipui alas siksi, että se päästyänsä 
vapaaksi jääpeitteestänsä, rupesi vastakkaiseen suuntaan liikku-
maan, niin savilaskoskerrostumissa pitäisi nähdä jonkunlaista to-
distetta tästä kaksinkertaisesta liikunnosta, siten että keskipalkoilla 
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pitäisi tavata savisimmat kerrostumat, jotka sekä alaspäin että 
ylöspäin, missä olot ovat sopivia, muuttuisi yhä hiekkasemmiksi 
kerrostumiksi. Pitäisi myöskin tavata jyrkkä raja jäätiköitten 
ja tavallisella lailla syntyneitten savilajien välillä. Kartta-
lehden olot todistavatkin että näin on asian laita. Niinkuin 
kairauksista ja vielä selvemmin muutamista laajoista ja syvistä 
savikuopista näkyy, ilmestyy aina 2—6 meterin syvyydessä 
sangen hyvästi merkitty savenlaji, joka tuoreena on sininen vä-
riltään ja siitä syystä on yleisesti saanut nimen „sinisavi". 
Tämän päällä kerrostuvista enemmin tahi vähemmin selvästi 
kerroksisista savilajeista se eroaa jyrkkästi ja ilman mitään muu-
tunnaismuotoa. Useimmissa tapauksissa löytyy ainoastaan pari 
vähäpätöistä, mutta kuitenkin aivan jyrkästi merkittyä kerrosta 
toista savea sini-saven ylimmäisten kerrosten välissä, mutta 
tästä huolimatta voimme määrätä rajan aivan tarkkaan muutamia 
millimetriä vailla. Kaikissa savikuopissa Leppäkoskella, Rytty-
län ja Öisten asemailla y. m. paikoissa, missä näitä oloja on 
aivan selvästi voitu tutkia, sini-savi on merkillinen puhdas 
muodoltansa ja sininen väriltään, johon luultavasti on syynä se 
seikka, että rauta tässä on läsnä oxidulina eikä oxidina niinkuin 
muissa savenlajeissa, jotka siitä syystä ovat väriltänsä keltaisen-
ruskeita. ja ruosteisia. Tähän vaikuttaa sekin seikka, että se on 
täydellisesti vapaa pienimmistäkin jäljistä eloperäisistä jäännök-
sistä. Sinisavella on myöskin hyvin omituinen kerroksinen ra-
kennus. Vuoroitellen kerrostuvat laskeumat ovat kaikki enem-
min yhdenvärisiä ja muuttuvat toisiinsa enemmin kuin laskeu-
mat sinisen saven päällä kerrostuvissa kerroksisissa savenlajeissa. 
Niiden paksuus vaihtelee paitsi sitä paljoa enemmin V2 centime-
teristä jalkaan asti ja vielä enemminkin. Paikoittain esiintyy 
aivan satunnaisesti kerrosten väliin ohut kerros puhdasta hiek-
kaa, joka keltaisen värinsä tähden jyrkästi eroaa savesta. 
„Sini-savi" on ylipään erinomaisen hienoa, niinkuin näkyy alla 
mainituista huuhtomis-tutkinnoista. Niinkuin jo ennen on mai-
nittu sinisavea ei ole koskaan tavattu päiväpinnassa. Sel-
vää onkin, että semmoisessa tapauksessa ilmanalan vaikutukset 
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olisivat muuttaneet sen tärkeimpiä tunnusmerkkejä. Jokseenkin 
sinisaven kaltainen, mitä kerroksiseen rakennukseen, puhtau-
teen, ja vapauteen kaikista elimellisistä jäännöksistä tulee, 011 
kuitenkin se savi joka ilmestyy likellä Järvelän asemaa Kär-
kölän kappelissa. Yäri 011 kuitenkin muuttunut harmaanrus-
keaksi luultavasti rautaoxidulin hapetuksesta. Koska kuitenkin 
Järvelän savi niinkuin sinisavi kerrostuu suoraan jäätikkö-
hiekan päällä, niin lienee kyllä syytä pitää molemmat savenlajit 
samanaikaisina. Että sinisavi on selvä jäätikkö-muodostus, 
lienee tuskin epäiltävää. Minkälaisina sitä vastoin tämän päällä 
olevien kerrossavien alimmaisia kerroksia 011 pidettävä, siitä voi 
olla eri mielipiteitä, kosk'ei mitkään jäännökset ilmoita ilman-
alaa, joka vallitsi silloin kuin ne muodostuivat. Yleisen katsan-
totavan mukaan on kuitenkin jäätikkösaveksi merkitty muutamia 
kerroksisia savenlajeja Hollolassa ja Kärkölässä, jotka ovat näyt-
täneet erittäin puhtailta ja vapailta elimellisistä jäännöksistä *). 
Jäätikkösaveu paksuus sinisaven ylirajasta läskein on ylipään 
hyvin suuri, jopa 12:kin meteriä. 

Nuorempia Suuremmassa osassa karttalehteä sisältävät kerroksiset sa-
sa ven lajeja. v c i ) ] a j j t (Iäphniten) runsaasti kasvien jäännöksiä, joita kuitenkin 

ylipään 011 malidotointa määrätä, siitä syystä että ne ovat 
useimmiten melkein täydellisesti lohonneita. Nämät joutuvat 
yhä runsaimmiksi, sitä enemmin kuin pääsee alas alanko-
maihin pitkin jokien laaksoja, esimerkiksi Puujoen laaksoa, siksi 
että vihdoin tavataan hyvästi säilyneitä lehtiä hiiliä ja puupala-
sia y. m. Savi 011 silloin muuttunut nuorenaikaiseksi tulva-
saveksi, joka sekin täällä 011 merkillisen selvästi kerroksinen. 
Sitä vastoin 011 ylänkömaan savelta ylipään hävinnyt kerroksinen 
rakennus välistä yhteen meteriin saakka päiväpinnasta ja enem-
minkin, sitä enemmin, mitä vähemmin se 011 ollut alkujaan mer-
kitty. Näin 011 varsinkin laita vähän loitompana ylängöistä ja 
vuorista. Tulva ci ole täällä voinut kuljettaa karkeampaa ja 
hiekkasempaa ainetta niin kauas, josta syystä samankaltaisempaa 
ainetta täällä on laskeutunut. Asiain näin ollen tämä savenlaji 

*) Eri värillä ainoastaan tjökartoissa. 



7 5 

on jokseenkin yhtäpitävä tavallisen peltosaven kanssa. Kuitenkin 
antavat karttalehden olot aivan epäilemättä aihetta siihen, että 
peltosaven merkitys suuresti laajennettaisiin, jos tämä nimi ollen-
kaan olisi mitään geologista merkitystä tahi merkitsisi mitään 
muuta kuin kaikkein ylimmäistä kasvien juurien ja ilmanalan 
kautta muuttunutta päiväsavea. Että nuoremmanaikaisetkin sa-
venlajit usein ovat erinomaisen selvästi kerroksisia, tuskin voinee 
epäillä. Näin ymmärrettynä peltosavi peittää suuria aloja kartta-
lehdessä. Kaikkein laajemmat savitasangot esiintyvät Janakkalan 
pitäjässä, vielä Hausjärven ja Mäntsälän pitäjien rajoilla ja pit-
kin Teuronjokea Kosken ja Kärkölän kappelissa. Sillä välin 
esiintyy hyvin tavallisena muunnos, jonka parhaiten voisi nimit-
tää raesaveksi. Savi 011 siellä hajonnut palasiksi ja rakeiksi, 
mutta jos tätä savea tarkemmin tutkitaan, varsinkin vähän sy-
vemmällä päiväpinnasta, näkee kohta, että rakeet sopivat jok-
seenkin hyvästi toinen toisicnsa lomiin ja ovat ainoastaan saven 
eri kerrosten palasia. Siitä syystä että tämä maalaji rakoihinsa 
helposti imee vettä, joka sitten jähtyy, paisuu ja hyllyy keväillä, 
maanviljelijät pitävät sitä jotensakin pahana. Peltosaven pak-
suus karttalehdessä 011 tietysti hyvin vaihteleva. Ales sini-
savelle asti laskien se voi olla 12 jopa I3:kin meteriä. Sillä 
välin se 011 aina jokseenkin yhdenkaltaista paitsi että ylhäällä 
on enemmin hiekkaa ja alhaalla enemmin savea. Väriltänsä se 
on aina harmaanruskeata ja ruskeata, sekä ruostepitkukasta. J o 
edellämainitut lahonneet kasvijäännökset on aina tavattu ker-
rosten, tavallisesti savikerrosten välissä. Likellä harjuja saven 
päällä kerrostuu tavallisesti nummihiekkaa. Silloin syntyy ta-
vallisesti muunnos, niin nimitetty savihiekka, joka usein peittää 
laajoja aloja. 

Niinkuin jo mainittiin peltosavi muuttuu vähitellen ja ilman 
mitään määrättyä rajaa tulvasaveksi. Tämä raja on siis vedetty 
ainoastaan likimäärin ja on silloin elimellisten jäänunösten pal-
jous ollut määräävänä. Että nämät vasta Hämeenlinnan tienoilla 
ovat jokseenkin selviä, on täällä kuitenkin mainittava, vaikka 
kyllä useimmissa paikoin Janakkalassakin lehtien kuvaamia 
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(painamia) ja hiilipalasia on löydetty. Niinkuin jo on mainittu, on 
tulvasavi täällä joka paikassa erinomaisen selvästi kerroksista ja 
kerroksinen rakennus ulottuu enemmäksi osaksi aivan päiväpin-
taan asti, yhdestä jalasta pinta savea huolimatta. Sillä ne eroa-
vat vanhemmasta peltosavesta, joka kauemmin aikaa on ollut 
sateen ja kasvien vaikutuksen alaisena. Kerroksista tulvasavea 
laskeutuu vielä nykyisenä päivänä varsinkin kevät- ja syksy-
tulvanaikana ja muutoinkin joka kovan sateen perästä ja on 
monessa paikoin havaittu äsken muodostuneita kerroksia, jotka 
ovat peittäneet ja ympäröineet mättäitä ja yksityisiä yksilöitä 
yhä edelleen kasvavaa ruohoa. Kaikki tähän kuuluva tulvasavi 
esiintyy pääasiallisesti Puujoen laaksossa sekä Janakkalan ja 
Hattulan järvien ympäri. Hämeenlinnan tienoilla tulvasavi leviää 
melkoisesti, mutta sen paksuus vähenee 2:ksi meteriksi tahi vä-
hän runsaammin kuten kairauksista ja savikuopista näkyy. 
Kasvijäännöksiä näkyy täällä löytyvän yhtä paljon ylhäältä alas 
sini-savelle asti. On siis hyvin luultava, että väliaikainen jälki-
jäätikkösavi täällä on hyvin vähän muodostunut. Korkeimissa pai-
koissa tulvasavi kerrostuu suoraan murtosoran tahi kiinteän 
kallioperusteen päällä. Sylen syvyisissä kuopissa, jotka kaivet-
tiin sillä tarkoituksella, että näitä oloja tarkemmin tutkittaisiin, 
löydettiin mättäitä ja vielä pystyssä olevia yksityisiä ruohonvar-
sia, aivan niinkuin ne ennen olivat kasvaneet ja jotensakin liapa-
heinän kaltaisia. Runsaimiten niitä löydettiin pohjassa itse mur-
tosoraan juurtuneina. Tulvasaven kerrokset murtosoran päällä 
laskettiin kerran ja niitä oli 539 kaksoiskerrosta (hiekkaa ja 
savea, kerrosten paksuus oli alhaalla 1 centimeteri vaan kapeni 
vähitellen ylöspäin siksi, että se aivan mullan alla tuskin oli 
yksi millimeteri). Kuoppa oli syltä syvä ja noin 3 syltä Hattu-
lanjärven pinnan yli. Selvä on että kerroksinen rakennus ou 
syntynyt siten, että kovan tulvan aikana, joka ylipään tapahtuu 
syksyllä ja keväällä, raskaampaa ja karkeampaa ainetta niinkuin 
hiekkaa tulvailee ja laskeutuu alas, sillä välin kuin muina ai-
koina savisempaa ainetta laskeutuu. Semmoisissa paikoissa sitä 
vastoin, missä laskeutuminen ainoastaan tapahtuu muutamina 



7 7 

vedenpaisumusaikoina ja taukoaa täydellisesti, kun vesi on las-
keutunut alas, tulvasavi tietysti ei voi tulla kerroksiseksi. Sem-
moisissa paikoissa löytyy toista hiedansekaista tulvasavea, jolla 
tuskin on vähintäkään laskeumaisuutta, mutta missä sitä vastoin 
on runsaampia kasvijäännöksiä, puuta, hiiliä, oksia, ruohoja ja 
mättäitä samassa asemassa, jossa ne ovat ennen kasvaneet ja hy-
vin hyvästi säilyneinä. Tätä tulvasavenlajia löytyy varsinkin 
karttalehden keskipalkoilla, joiden kapeihin laaksoihin vesi paisuu 
joka vuosi niittyjen yli ja peittää niitä uudella liedekerroksella. 
Näin on esimerkiksi asianlaita monessa paikoin pitkin Luhdan-
jokea, Teuronjokea y. m. siellä juoksevia jokia. Savi on par-
haasta päästä väriltänsä harmaata ja sen paksuus välisti kol-
matta meteriä. Vielä kolmatta lajia tulvasavea löytyy semmoi-
sissa paikoissa, missä tulva välisti on niin kova, että se kokoaa 
ilman järjestystä ison joukon liedettä, multaa, savea, hiekkaa ja 
runsaita kasvijäännöksiä, muuttaaksensa sitä toisena vuonna johon-
kuhun toiseen paikkaan. Tämä tulvasavi on merkillinen siitä, että 
se sisältää hyvin paljon elimellisiä aineita, mutta sitä 011 löydetty 
ainoastaan vähän, tavallisesti yhdessä ensimainitun savenlajin kanssa. 

Analysejä eri savenlajeista karttalehdessä N:o 13. 

Hehkumiskulutus . . 
Väkev. suolahapossa 
sulamattomia aineita 

Sulavaa piihappoa . 
Savimaata 
Rautaoxidia *) . . . 
Manganioxidulia . . 
Kalkkimaata . . . . 
Talkkimaata . . . . 
Kalia 
Natronia 
Fosforihappoa . . . 
Rikkihappoa . . . . 
Kloria 

I. II. 

3,76 3,61 
68,72 68,12 

yhdessä Al 2 0 3 " kanssa 
10,51 11,65 
10,48 10,43 

0,30 0,20 
1,35 0,91 
2,11 2,29 
0,13 0,30 
1,22 1,14 
0,20 0,10 

jälkiä jälkiä 
0,04 — 

lii. 
1 ,93 

74.58 
0,28 
9,60 
8,41 
0,50 
2,30 
1,22 
0,24 
0,89 
0,07 
0,14 

jälkiä 

IV. 

1.83 
77,85 

0,27 
7.84 
6,86 
0,55 
1,11 
1,22 
0,25 
1 ,06 
0,14 
0,22 
0,07 

2,60 

74,60 
0,25 

-17,79 
0,20 
2,40 
1,08 
0,16 
0,72 
0,07 
0,10 

jälkiä 

YI. VII. 

1,70 

79,61 
0,22 
7,47 
6,61 
0,74 
1 ,13 
1,18 
0,21 
0,95 
0,07 
0,12 

2,60 

73,00 
0,32 

10,13 
8,98 
0,55 
2,20 
1,10 
0,12 
0,51 
0,14 
0,19 
0,12 

Summa I 98,82| 98,75 1 00,ie| 99,17 99,97] 100,01^99,96 
*) Rauta 011 määrätty oxidina, koska sitä kuitenkin joka tapauksessa poltta 

maila täytyy siksi muuttaa, jolloin hehkumiskulutus vähenee samassa määrässä. 
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Huulitomis analyseja. 
i. II. III. 

Hiekkaa ja karheita aineita . 
Keskirakeisia aineita 
Hienoa saviainetta *) 

50,85 
19,00 
30,15 

36,io 
37,86 
26,04 

20,59 
19,29 
60,12 

Summa 100,oo 100,oo 100,oo 
I. Kerroksista savea Hattulasta, Kotinalasta. 

II. Nuorempaa kerroksista savea Öisten asemalta, Hausjärvellä. 
III. Sinistä jäätikkösavea Leppäkoskelta, Janakkalasta. 
IY. „ 40 jalan päästä Ryttylästä, Iiausjärveltä. 

V. „ 50 „ „ Pihkasalmensuosta, Koskelta. 
YI. Sinisenharmaata pohjahiekkaa Pyhänniemeltä, Hollolasta. 
VII. Sinistä jäätikkösavea 26 jalan päästä Pyhänniemeltä, Hol-

lolasta. 
Tulva- Yhdessä tulvasaven kanssa löytyy tulvahiekkaakin, vaikka 
hiekkaa, tavallisesti vähemmässä määrässä. Toinen muuttuu tavallisesti 

vähitellen toiseksi, niin että raja on hyvin vaikeata määrätä. 
Kun tulvahiekka esiintyy yhdessä kerroksisen tulvasaven kanssa, 
sekin on niin sanoaksemme kerroksista, muuten ainoastaan enem-
min tahi vähemmin kertynyttä. Tulvasavea on muun muassa 
löydetty parissa paikassa Vanajavedellä ja muutamin paikoin 
keskellä karttalehteä niinkuin esimerkiksi likellä Sahajokea Rii-
koisen ja Porvolan kylän rajoilla, jossa se alustaa tulvasavea ja 
sisältää samanlaisia kasvijäännöksiä kuin tämä. 

Liejua. Ehkä vielä vähemmin kuin viimemainittua maalajia löytyy 
liejua karttalelidessä. Ulkomuodoltansa se on jokseenkin hiedan-
sekaisen saven kaltaista mutta eroaa siinä, että se sisältää hy-
vin paljon diatomaceoita, joita melkein täydellisesti puuttuu ta-
valliselta savelta. Liejua löytyy harvoin päiväpinnassa, jos jä-
tetään laskematta melkein täydellisesti kuivattu lampi eteläpuolella 
Hausjärven kirkoa. Sitä vastoin se melkein täydellisesti alustaa 
turvemutaa lammissa ja muissa vesissä ja löytyy tällä lailla muun 

*) määrätty eroituksen kautta, 
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muassa eteläpuolella Hämeenlinnaa. Harvoin se kuitenkin on 
paksumpi kuin pari centimeteriä. 

Suot, turpeen pääasialliset löytöpaikat, löytyvät jokseenkin Rahkatur-
runsaasti ja tasaisesti hajoitettuna koko karttalehdellä. Turvetta tulvr̂ imuia 
saadaan siis hyvin helposti joka paikassa ja sillä on suuri arvo, 
karttalehden eteläosan jäykän savimaan viljelijälle. Tämän paikka-
kunnan soilla on ylipään kelpaavaa putousta tahi on mahdollista 
saada semmoista, ne ovat siitä syystä paremmin lahonneita kuin 
pohjoisosan suot. Nämät, jotka usein ovat murtosora- ja vierin-
kiviylänköjen keskellä, sama maalaji pohjana, ovat ylipään hy-
vin vetisiä rahkasoita ja kelpaamattomia kaikkiin hyödyllisiin 
tarkoituksiin. Samankaltaista on enin osa soista murtosora-alu-
eessa keskellä karttalehteä sekä Janakkalan ja Vanajan pitäjien 
koillis- ja itä-osissa. Suuri osa niistä on läpimiten pelkkää laho-
matointa rahkasammalta, jolla usein on hyvin suuri paksuus, niin-
kuin esimerkiksi Pihkasalmensuossa Koskella 8,7 meteriä (29 jal-
kaa) päiväpinnasta ja vielä enemminkin Karuttasuossa Hauho—• 
Tuuloksessa. Hyvän laatuisia soita sitä vastoin, joilla on hyvä 
savipohja, hyväputous, ja missä rahkaturve on enemmäksi osaksi 
muuttunut turvemudaksi, 011 monin paikoin kuivatettu ja hyväksi 
käytetty. Näin esimerkiksi Mommila Hietoisen ja Löyttymäen alus-
toilla, likellä Riihimäen asemaa, monessa paikoin Janakkalassa 
ja muuallakin. Soista, jotka hyvin ansaitsisivat kuivattaa, mai-
nittakoon: Ruokosuo Hausjärven ja Kärkölän rajalla, Ristisuo 
Lammin eteläisimmän osan ja Janakkalan rajalla ja kaikkein 
etunenässä mahdottomat suot Kanasuo ja Äväntsuo. Ensimäistä 
011 jo ruvettu viljelemään, toinen sitä vastoin 011 hyvin vetinen 
ja vaatinee suurempia kuivaustöitä. Karttalehden eteläosassakin 
löytyy kuitenkin useampia vetisiä niin sanoakseni pohjattomia 
soita, niinkuin esimerkiksi Isosuo, Luutasuo ja Kilpisuo Mänt-
sälän pitäjässä y. m. Useammat niistä ovat luultavasti ennen 
olleet järvinä, vaikka ne sitten ovat kasvaneet kokoon. Kilpi-
suossa onkin löydetty vanhan ruuhen jäännöksiä. Ylipään näkyy 
turve pienissä soissa olevan paljon täydellisemmin lahonneena ja 
turvemuta paremmin vallitsevana kuin laajemmissa soissa. Ai-
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van eri turvelajia löytyy Hämeenlinnan tienoilla pitkin tämän 
seudun vesiä ja molemmilla puolilla niitten ympäri. Tämä si-
sältää parhaasta päästä lahonneita fanerogamien niinkuin korteen 
ja kahilan jäännöksiä y. m. Turpeen paksuus on yli 2 meteriä 
(7—8 jalkaa), jonka alla on tulvasavea ja välistä liejuakin. Hy-
vällä ojittamisella siitä tulee Oivallinen maalaji. 

Järvi- ja Vaikka karttalehti on niin rikasta järvistä, ei ainoatakaan 
suomalmi. 0 j e j i a v a i t t u , joka sisältäisi malmia suuressa määrässä. Ainoa 

järvi, jossa malmia on löydetty, on Pääjärvi, mutta sielläkin sitä 
on hyvin vähän ja malmi, joka on jokseenkin rahamalmin kal-
taisena on hyvin hiedansekaista. Suomalmia sitä vastoin on löy-
detty useassa paikassa karttalelidessä. 

Ensisijassa mainittakoon yksi paikka kaakkoispuolella Heinä-
joen kylää, Heinäjoen varrella ja erään rautalähteen ympäri. 
Malmia löytyy siellä niin paljon, että niinkuin kerrottiin, muu-
tama kymmenkunta vuotta takaperin oli kysymys rakentaa sinne 
rautatehdas, luultavasti jonkunlainen pieni harkkouuui. 

Että tämmöiset suomalmit välisti voivat tuottaa kansalle 
hyvää lisätuloa, näyttää Lappilan asemainspehtorin esimerkki, 
joka pari kymmenkunta vuotta takaperin Tillolan kylän maasta 
otti ylös n. 10 vaunullista suomalmia ja möi ne Korkeakosken 
tehtaalle. Sanottiin malmin sisältävän 50 % rautaa, joka to-
dellakin on erinomaisen korkea rautaprosenti suomalmissa. Pie-
nemmässä määrässä on suomalmia paitsi sitä löydetty monessa 
paikoin, tavallisesti jonkun rautalähteen ympäri, näin esimerkiksi 
Teuroisen kylässä Tuuloisen kappelissa, Hyväneulan kylässä 
Koskella, vähän matkaa pohjoispuolella Aväntsuota Kärkölässä 
ynnä lukemattomia muita paikkoja, jossa rautamultaa on löydetty. 
Vaikka kyllä malmilla kaikissa näissä paikoissa ei ole mitään ar-
voa rautamalmina, sitä voinee kuitenkin muutamissa paikoin polttaa 
punamullaksi, jota nyt tuodaan sisään ulkomaalta. 

Lähteitä. Luonnollista on että niin mäkinen ja harjuinen alue kuin 
tämä karttalehti todellakin on, myöskin on hyvin rikasta läh-
teistä. Olisi siis aivan mahdotointa täällä mainita kaikkia; ai-
noastaan tärkeimmät mainittakoon seuraavassa luettelossa: 
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Paikka. Asema. 
Läir mä Läh-teen 

pö-irä. il-man 
Havainnon päivä. Muistutuksia. 

C. C. 

Vähä Hiiden likellä 
Vanajan pitäjässä . suota, 5 ° 28° 27 Heinä-

nummi- kuuta, au-
hiekkaa ringon 

Likellä Janakkalan pohjana paisteessa 
kirkkoa Murto- 7° 23° 19 Elok. Runsas juoksu. 

soraa 
Likellä Leppäkosken-

kylää Janakkalassa Harjun 6 ° 21 0 23 Elok. Someron lähteeksi ni-
juurella mitettynä. 

Likellä Mäenpään 
torppaa Janakkalassa Murto- 5° 16° 28 Elok. Runsas juoksu. 

soraa 
Likellä Irjalan karta-

noa Janakkalassa . Nummi- 15° 13 Elok. 
hiekkaa 

Likellä Kiipulan kar-
tanoa Janakkalassa Savea 6° 23° 23 Elok. 

Likellä Kormun taloa 
Lopen pitäjässä . . Harjun 16° 1 Syysk. Hyvin suuri ja kuo-

juurella huva, synnyttää suu-
Likellä Riihimäkeä ren joen. 

Hausjärvellä . . . . Pienen 5 ° 21 0 22 Touko-
harjun kuuta 

juurella 
Petäjäkangas Haus-

järvellä Savea 5° 19° 25 Touk. Runsas juoksu. 
Riiakka Hikienkylässä Murto- 5° 14° 9 Kesäk. Erinomaisen suuri. 

soraa 
Hausjärven pappila . suotur- 6° 12° 8 Kesäk. Suuri ja syvä. 

vetta 
c 
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Lämpö-
Paikka. Asema. määrä. Läh-| il-teen. mau. 

Havainnon päivä. Muistutuksia. 
C. c. 

Turkhaudan kylässä 
Hausjärvellä . . . . Harjun 

juurella 
6 ° 21 0 25 Elok. Useammat hyvin suuret 

lähteet. Lukkolähteet. 
Hausjärven kirkolla . Harjun 

kupeella 
5 ° Auringon 

paisteessa 
Kuparlammen maan-

alainen lasku. 
Löyttymäen karta-

nolla Janakkalassa Savea H 0 27 0 
- Runsas juoksu 10:sta 

suusta, tuottaa rauta-
Olkis, Ojala Mäntsä- multaa. 

lässä, 5 0 16° 1 Kesäk. Runsas juoksu, raken-
nuksella peitetty. 

16° 1 Kesäk. Runsas juoksu, raken-
nuksella peitetty. 

Kassila, Mäntsälässä — 5 ° 15° 3 Kesäk. Monen neliö sylen pinta. 
Oriharo, Tillolassa, 

Kärkölässä — 22° 17 Kesäk. Runsas juoksu. 
Lounaispuolella Kär-

kölän kylää . . . . Nummi-
hiekkaa 

s r 17° 22Toukok. 

Pohjaispuolella Järve-
län kylää Kärkölässä Savea 410 15° 2 Kesäk. Vähän rautaa sisältävä. 

Itäpuolella Maaveh-
maista Kärkölässä . Harjun 

juurella 
6 ° 22 0 17 Kesäk. 

Koillispuolella Sairak-
kalaa Hollolassa . . Harjun-

nurkalla 
8 ° 22° 9 Heinäk. Hyvin runsas juoksu. 

Kaakkoispuolella Hat-
tinaa Hollolassa . . Savea 5 ° 27° 20Heinäk. Runsas juoksu. 

Haaralan torppa Ori-
mattilassa — 6 ° 26° 21 Heinäk. Hyvin suuri. 

Ylistalo, Mansikivi 
Hollolassa Murto s: aa 7 ° 18° 13IIeinäk. Runsas juoksu. 
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Lampo-
Paikka. Asema. rna Läh- ira. il- Havainnon Muistutuksia. teen. man. päivä. Muistutuksia. 

c. ~ 

Keituri, Orimattilassa 5° 2 4 ° 25Heinäk. Hyvin suuri. 
Kosken kirkonkylä . — 6 ° 2 8 ° — Kiehuva lähde. 
Hyväneula Koskella Suota 6 ° 25° — Hyvin suuri. 
Sipilän kartano, Hur-

dialan kylässä Kos-
kella Harjun 7 ° 17° 1 Kesäk. Hyvin suuri ja run-Harjun 17° 1 Kesäk. Hyvin suuri ja run-

juurella sas juoksu. 
Etolan kylä Koskella — 21 0 12 Kesäk. Runsas juoksu. 
Kataloisten kylä Lam-

mella 7 0 20° Hyvin suuri, runsas 
juoksu. Ylenäisen kylä Lam-

20° Hyvin suuri, runsas 
juoksu. 

melle Murto-
soraa 

5 ° 26° 20Heinäk. 

Omnivuori Lammella Murto-
soraa 

4 1 ° 26° 20Heinäk. Runsas juoksu. 

Ronnin kartano Lam-
mella — 6 ° 2 2 ° 22Heinäk. Runsasjuoksu, ruostei-

Pohjoisen kylä Tuulok- nen vesi. 
sessa Harjun 

juurella 
8 0 19° 13 Elok. Runsasjuoksu, ruostei-

nen vesi. 
Harjun 
juurella 

19° 13 Elok. Runsasjuoksu, ruostei-
nen vesi. 

Syrjäntaka Tuulok-
sessa Hauklammella 5 ° 20° 15 Elok. 

auringon 
Useat suuret lähteet 

nummihiekan rajalla. 
Keson puustelli Hau- paisteessa 

hossa Savea 5 ° 24° 28 Kesäk. Useat lähteet. 
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Uurteita. 
Paikka. Vuorenlaji. Suunta. Muistutuksia. 

Pekolankylä Hattulassa Syenitia P 35° L Ulkopuolella 
Katisten kartano Katu- aluetta. 

majärvellä Vanajan pi-
täjässä Syenitia P 35° L 

Mäenpään torppa Rytty-
län asemalla Hausjär-
vellä Granitia P 33° L 

Kapulasillan torppa Hy-
vikkälän kylässä Ja-
nakkalassa — P 35° L 

Uhkoilankylä Janakka-
lassa Granitia P 15° L ) 
Sama Sama Granitia P 58° L > Ristiuurteita. 

Likellä Juholaa Janak. Granitia P 45 0 L 
Kanteliaan torppa Vä-

hikkälässä Janakkalassa Amfiboligneissia P 45 0 L 
Linnakallio lounaispuo-

lella Kosken kirkkoa . Granitia P 37 0 L 
Luoteispuolella Pursi-
järveä Öisten ja Lappi-
lan asemain välillä . . Granitia P 56 0 L Sileä vuoren-

PKoillispuolella Kansik- pinta. 
kalaa Kärkölässä . . . Gneissiä P 33° L 

pinta. 
Itäpuolella Järvelän ase-

maa Kärkölässä . . . . Gneissiä P 33° L 
Luoteisp. Uskelankylää 

Hollolassa Granitia P 23 0 L 
Itäp. Pyhäniemeä Hol-

lolassa Gneissiä ja granitia P 30° L 
Kosken kirkonkylä Hol-

lolassa Gneissi ja granitisuonia P 38° L 
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Paikka. Vuorenlaji. Suunta. Muistutuksia. 

Pohjoispuolella Ahve-
naisjärveä Kiillegneissia P 3 7 ° L 

Kaakkoisp. Järvenpään 
kylää Koskella . . . . Gneissiä P 40° L 

Likellä Paasin torppaa 
Konnin kylässä Lammella Gneissiä P 37° L 

Koivisto Kostilan kylässä 
Lammella Gneissiä P 35 0 L 

Pohjoisp. Lammijärveä 
Lammella Gneissiä P 35° L % 

Likellä Autsiltan torppaa 
Gneissiä 35° 

Lammin kirkonkylässä Amfiboligneissia P 37° L 
Eteläpuolella Syrjäntaan 

kylää Lammen pitäjässä Kiillegneissia P 38° L 
Likellä Ylenäisten torp-

paa Kostilankylässä 
Lammella Kiillegneissia P 32° L 

Yläneen kylässä s. p. . Kiillegneissia P 37° L 
Likellä Liesmäen torp-

paa Bonnin kylässä 
Lammella ! Gneissigranitia P 32 0 L 

Syvyyskairauksia. 

Syvyyskairauksia on tehty 50 jalan syvyydelle 7 eri pai-
kassa osaksi sillä tarkoituksella, että saataisiin tietää kartta-
lehden irtonaisten maakerrosten ja varsinkin saven paksuutta 
osaksi sillä että muitakin kerrostumisseikkoja tutkittaisiin. Koska 
johtopäätökset, johon tultiin jo on mainittu, kun eri savenlajeista 
puhuttiin, liitetään tähän ainoastaan kairauspöytäkirjan kopia. 
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Hattulan pitäjässä. 
Likellä Metsänkylän kartanoa, vähän matkaa rannasta. 

Paikka joutuu vähän ulkopuolella karttalehteä. 
0 — 4 jalkaan turvetta, joka parhaasta päästä sisältää la-

honneita vesiruohoja. 
4—11 „ hyvin kovaa kerroksista savea, tulvasavea. 

11 —19 „ sini-savea, vuoroitellen kerrostuvia kovem-
pia ja pehmeämpiä kerroksia. 
Ainoastaan muutamia centimeteria paksu 
kerros harmaanpunaista jäätikköhiekkaa. 

19—20 „ murtosoraa, kiinteätä kallioperää. 

Janakkalan pitäjässä. 
I. Leppäkosken asemalla, savikuoppain pohjassa. 

0 — 18 jalkaan kerroksista savea, josta 1 — 1% jalkaan nyky-
aikaista ja jälkijäätikköaikaista pinta savea 
jossa löytyi runsaasti kasvijäännöksiä. 

18—22 „ löyhää sini-savea, jossa paikoittain ilmes-
tyy ohkainen hiekkakerros (jäätikkösavea). 

22—227a jj lujempaa sini-savea (jäätikkösavea). 
22V a— murtosoraa, jonka päällä on pari centimete-

riä paksu jäätikköhiekka-kerros. 

II. Leppäkosken asemalla likempänä jokea. 
0—8 jalkaan multamaata. 
8—17 „ jäykkää sini-savea, jossa löytyy kasvi-

jäännöksiä. 
17 — 21 „ tavallisen kovaa hiedansekaista sini-savea 

ilman mitään kasvijäännöksiä. 
21—24 „ löyhää sini-savea, muutamissa näyteissä 

havaittiin laskeumaisuutta. 
24— „ teräväkantista pohjasoraa ja jäätikkökiekkaa. 



8 7 

Hausjärven pitäjässä. 
I. Kolme virstaa länsipuolella Ryttylän asemaa, keskellä 

laajoja tasankoja. 
0—15 jalkaan ruskeata jäykkää sinistä savea, josta 2 jal-

kaa pinta savea. 
15—20 ,, harmaansinistä löyhää savea. 
20—40 „ ruskeata savea niinkuin ylimmäiset kerrokset. 
40— „ sinistä tavallisen jäykkää savea (jäätikkö-

savea). 
Siitä syystä että savi oli erinomaisen kova niin että kaira 

hyvin vaikeasti voi tunkea läpi, ei kuitenkaan voitu varmaan 
ratkaista, josko näytekappaleet todellakin kuuluivat siihen maa-
kerrokseen, johon kaira oli tunkenut taikka johonkin päällä 
kerrostuvaan maalajiin. 

II. Savikuopassa länsipuolella Öisten asemaa. 
6—8 jalkaan kerroksista savea, jossa löytyi kasvijäännök-

siä, tästä 3 — 4 jalkaa pinta savea. 
8—20 „ sini-savea (jäätikkö savea). 

20—23 „ hienoa kertynyttä harmaanruskeata hiekkaa 
(jäätikkö hiekkaa). 

III. Puoli virstaa länsipuolella savikuoppaa. 
O—6 jalkaan kerroksista savea, jossa löytyi kasvijäännök-

siä, tästä 3—4 jalkaa pintasavea. 
6—10 „ samaa. 

10—12 „ löyhää sinisenruskeata savea (jäätikkösavea). 
12—14 „ vähän jäykempää savea). 
16 — 26 „ erinomaisen löyhää sini-savea. 
26—28 „ ontto paikkaa, hetteitä. 
28—29 „ vähän jäykempää sini-savea, 
29—32 „ sinisen harmaata, sinisenruskeata hiedanse-

kaista savea. 
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32— 39 „ erinomaisen löyhää hiekkaa, jäätikköhiekkaa. 
39—39% „ kovaa, hienoa kertynyttä harmaanpunaista 

hiekkaa. 
3 9 % - „ kalliota. 

Kosken kappelissa. 
Kairaus Pihkasalmensuossa. 

O — 29 jalkaan sammalturvetta. 
29—40 „ sinertävää savea. 
40—44 „ jäykempää sini-savea. 
44—50 „ erinomaisen jäykkää sini-savea. 

Mäntsälän pitäjässä. 
Levandon kylässä järven rannalla. 

0—10 jalkaan kerroksista savea, jossa löytyy kasvijäännök-
siä ja josta 1% jalkaa on pintasavea. 

10—12 „ sini-savea (jäätikkösavea). 
12—17 „ kovaa hienoa kertynyttä harmaanpunaista 

hiekaa (jäätikköhiekkaa). 
17—18 „ murtosoraa. 
18— „ kiinteätä kalliota. 

Hollolan pitäjässä. 
Pyhäniemen kartanon alustalla, ojassa Kutajärven ja Vesi-

järven välillä. 
O—6 jalkaan kerroksista savea ilman mitään kasvijäännök-

siä; tästä 1 jalkaa pintasavea, ojankaivami-
sella paljastuneena. 

6—14 „ kerroksista savea. 
14 — 38 „ sinistä savea vuoroitellen vaihtelevia peh-

meämpiä ja kovempia kerroksia. 
38—52 „ samaa samaa. 
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5 2 — harmaata ja punaista hyvästi kertynyttä 
hiekkaa (jäätikkö hiekkaa). 

Lammin pitäjässä. 
Likellä Syrjänta'an kylää keskellä laajoja nummihiekkata-

sankoja. 
0 — 3 jalkaan epäselvästi kerroksista savihiekkaa. 

punaisen ruskeata kerroksista hiekkaa. Savi-
hiekan sekaista kerroksista savea. kuopassa 
punaista kerroksista hiekkaa ja savea, paljastu-
kerroksista savea. neena. 
sinistä kerroksista savea, 
kerroksista savea. 
erinomaisen hienosti kertynyttä harmaata hiekkaa, 
jokseenkin hienosti kertynyttä keltaista hiekkaa. 

11 » n ;) )) 
keltaisenpunaista hienosti kertynyttä savensekaista 

hiekkaa, 
kerroksista hiekkaa. 

n ii 
hienoa punaista kertynyttä hiekkaa, 
samaa, nummihiekan kaltaista. 

11 n n 
tavallisen hienoa kertynyttä hiekkaa vuoroitellen 

harmaata ja punaisenkeltaista hiekkaa, 
harmaata hienoa kertynyttä hiekkaa. 

ii ii n » 
kalliota. 

Korkeusmääräyksiä, 

jotka perustuvat tutkimuksen punnitsijan tekemiin punnitsemisiin. 
Punnitut pisteet ovat merkityt merkillä F G r U , joka on kallioon 
tahi maaperäiseen kiveen hakattuna. 
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Vanajan pitäjässä, noin 200 jalkaa pohjoispuolella ojaa, 
joka juoksee Matkulammesta ja länsipuolella tietä, maaperäisessä 
kivessä, 318,03 jalkaa. 

Hauhon pitäjässä, maaperäisessä kivessä länsipuolella „Hof-
gårdin" tienhaaraa 3 7 6,62 jalk. 

Hauhon pitäjässä, maaperäisessä kivessä 10 jalkaa itäpuo-
lella tietä, likellä ensimmäistä torppaa eteläpuolella Akjärveä 
451,82 jalk. 

Vanajan pitäjässä, eteläpuolella Mäkelän torppaa tien länsi-
puolella, maaperäisessä kivessä 481,98. 

Lammen pitäjässä, 350 jalkaa eteläpuolella Leijasilan tor-
pan tien haaraa, maaperäisessä kivessä tien itäpuolella 48 7,22 j. 

Kosken pitäjässä, maaperäisessä kivessä tien länsipuolella, 
jossa se nousee ylös Kumiamäen harjun päälle, likellä Hurdia-
lan kylää 384,94 jalk. 

Janakkalan pitäjässä 6:nnen virstan vieressä Turengista 
Hämeenlinnaanpäin laskien, kaakkoispuolella tienhaaraa, maape-
räisessä kivessä 2 8 9,35. 

Janakkalan pitäjässä noin % osa virstaa eteläpuolella Re-
hakan kylää tien länsipuolella maaperäisessä kivessä 318,89 jalk. 

Lopen pitäjässä kohta pohjoispuolella Launoisten kylää 
maaperäisessä kivessä 20 jalkaa tien itäpuolella 425,79 jalk. 

Hausjärven pitäjässä, noin 1,000 jalkaa luoteispuolella 9:tta 
virstaa Öisten kylästä laskien, maaperäisessä kivessä tien länsi-
puolella 441,67 jalk. 

Hollolan pitäjässä 200 jalkaa länsipuolella tienhaaraa ja 
noin 1 virstaa länsipuolella Untilankylää maaperäisessä kivessä 
tien pohjoispuolella 47 6,90. 

Kärkölän pitäjässä, maaperäisessä kivessä kohta pohjois-
puolella Maavehmaisten kylää ja tien länsipuolella 435,50 jalk. 

Kärkölän pitäjässä maaperäisessä kivessä pohjoispuolella 
Marttilan kylää tien itäpuolella 341,29 jalk. 

Mäntsälän pitäjässä, eteläpuolella Saaren kylää, tien itä-
puolella, maaperäisessä kivessä joen pohjoisrannalla 210,75 jalkaa. 
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Kuvien selitys. 

Kuv. 1. Gneisin ja granitin sekoitus Kosken kirkonkylässä. 
Kuv. 2. Nurin kääntyneitä gneissikerroksia likellä Karkelan 

torppaa Kärkölän kappelissa. 
Kuv. 3. Esittää Karlberg'in sorakuopan kolme seinää; a = 

pohjasoraa, b = kerroksista savea, c = karkeata te-
räväkantista, puhtaaksi huuhdottua ja kovaksi pakattua 
kivitöintä hiekkaa, d = erittäin selvästi kertynyttä, 
melkein kerroksisen savenkaltaista hiekkaa, e = sa-
mallaista kuin c mutta suuria ja pieniä kiviä ilmestyy 
varsinkin eteläseinään, f = kerroksista savihiekkaa, 
9 — tyypillistä ylimmäistä murtosoraa, sisältäen muu-
tamia kerroksia hienoa kertynyttä hiekkaa, n, ruostu-
nutta kiviryhmikköä m, ja muita enemmin tahi vähem-
min kertyneitä osia o, h — mullansekaista murtosoraa, 
k = kerroslinssi tavallisen karkeata soraa, l = sama 
kuin k, x alasvierineitä osia. 

Kuv. 4. a — murtosoraa, sisältäen suuria kiviä, b = kertynyttä 
murtosorahiekkaa. 

Kuv. 5. Katkossiirteitä harjussa likellä Miemalan kylää Vana-
jan pitäjässä (vuorotellen vaihtelevia hiekka- ja sora-
kerroksia). 

Kuv. 6. Valokuva harjunkummuista Lammenkirkon kylässä. 
Kuv. 7. 1 = tomun sekaista epäselvästi kertynyttä soraa, 2 = 

puhtaaksi huuhdottua, selvästi kertynyttä hiekkaa, 4 = 
samaa, jossa löytyy suuria teräväkantisia rakeita, 5 = 
samanlaista mutta karkeampaa hiekkaa, 6 = monta 
jalkaa paksu kerros, puhtaaksi huuhdottua, erinomaisen 
selvästi kertynyttä hiekkaa, jossa on karkeampiakin 
rakeita muodostaen niinkuin eri kerroksia hiekassa. 
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G ran it. Gneis. 

G-raniitiä. 
Fi i 2. Kuv. 2. 

P . L i e w e n d a l ' a t r y c k e r i , H e l s i n g f o r s . 



N'.113. m 3. 
Kuv. 3. 

Jforra sidoväggen af skärningen. 

Leikkauksen pohjoispuolinen syrjäseinä. 

Jiakre väggen. 

Taka-seinä. 

Södra sidoväggen. 

Eteläpuolinen syiyäseinä. 



Kuv. 7 . 

Pii- 5-Kuv. 5. 

i fe 

4- metriä. 

T'.Liewendal's trynkeri, Heisi ncjforf 



N? 13. Fig, 6. 
Kuv. 6. 

F.Liewendal's tryckeri,, Helsingfors 



Höjdkarta öfver b l a d e t N? 13. Korkokarlia kuuluva lehteen N? 13. 

inlî ÄT, 

H(fus/ar\. + 

Skala 1 : 4 0 0 , 0 0 0 . Mittakaava 1:400,000. 

Höjd öfver hafvet . 
Korkrais merenpinnasta. 

SOO !>l)0'pü ZIO '270met. 
7O0-8OO&!,, 2/0- IKImet. 
600 700f„<, KO-HO met. 
SOO /W|! tit)-WOme! 
lOO-SOOfJ, r/O ISO met. 
300 'tOOf*,, 90-I20met. 
W0-300få fiO - 90niet. 
!00-200få 30 - 60met. 
O-WO få O -3Umit. 

eqräns. rizn.ra/a. 
<'/nr. teitä. 
'endetare. tijakaja.. 



Bergartskarta öfver b ladet NV 13. Vuorilajien kartta,kuuluva lehteen N? 13. 

F.Liewendal's tryckeri, Helsingfors 
Skala 1:400,000. Mittakaava 1:400,000. 

Röd granit. Punaista, granitia.. 

Grieistj ran i l . Grieisig ranitiä. 

C rå granit. 
Harmaata granitia 

Syenit. 
Syenitia. 

Peg matit. 

Pegmatitia. 

Glim merg ne is. 
KMtegneis i ä . 

Hornbl-Eurit gneis. 

Jhnfibolig neisid. 

Q vYJ.rz it. Kvartsitta. 
/ Strykning och stupnzng. ' Suunta. Ja kaaä'e. 

j Lodrät s tup ning. ' Pystysuora kaade. 
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