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Tutkimus 30:nellä ja 31:sellä eli Raivolan ja Rajajoen karttäleli-

dillä suoritettiin syyskesästä vuonna 1891, jolloin allanimitetyn johtamina 

apulaisina toimivat ylioppilaat E. Elo, M. Lavonius ja A. Fiathan. 

Tarlcastustutlämuhsen on tehnyt osittain allaniviitetty, osittain geoloogi 

Hugo Berghell. 

Korlceushartta on ote venäläisen topograafikunnan toimittamista 

kartoista, jotka myös ovat olleet geoloogisen kartoitustyön pohjana. 

Helsingissä, 1 p:nä marraskuuta 1896. 

J. J. Sederholm. 





Kar t t a l eh t i n:o 30 Raivola käsittää Viipurin lääniin kuuluvasta Ran- Karitalehden 

nan kihlakunnasta Kuolemajärven ja Uudenkirkon pitäjäin eteläisim- maant ie tec|-
lmen ala 

nmt osat sekä Äyräpään kihlakunnasta Kivennavan pitäjän lounaisim-

man kolkan. Karttalehti n:o 31 Rajajoki käsittää taas kaksi Rajajokea 

ja Pietarin kuvernementtiä lähinnä olevaa pienehköä osuutta Kiven-

navan pitäjästä. 

Tämä seutu on eteläisin rannikkokaistale Suomen rajain sisälle Seudun ylei-

sattuvasta osasta n. s. Karjalankannasta — tienoo Suomenlahden ja n e n l u o n n e ' 

Laatokan välimailla. Kuten yleiseen on laita tässä seudussa, ei mai-

nitulla alallakaan ole näkyvissä ensinkään kiinteätä kallioperää. Seu-

dun luonne on sen vuoksi suuresti eroava Suomen useimpain mui-

den osain luonteesta. Maanpinnan muodostavat kauttaaltaan valtavat 

sora- ja hietajoukkiot, jotka esiytyvät milloin yksitoikkoisina, tasai-

sina kankaina, milloin kohoutuvat kummuiksi ja harjuiksi, milloin 

taas muodostavat tasankomaisia ylänköjä, joita rajoittavat äkkijyrkästi 

kaatuvat rinteet. Näin on erittäinkin laita merenrannikolla sekä jokien 

ja purojen rotkomaisissa uomissa. Kokonaisuudessa on kuitenkin 

kangasmaan luonne voitolla, ja seudulla semmoisenaan on yksitoik-

koinen ja hedelmätön näkö. Poikkeuksina tästä ovat pääasiassa vain 

Halolanjärven, Rieskjärven ja Vammeljärven ympäristöt, joissa maa-

perä on mehevämpi, kasvullisuus runsaampi, ja lukuisat maatilat sekä 

kesähuvilat ovat lisäksi kaunistamassa seutua. Samoin ovat myös 

Raivolan kylän lähiseudut sekä likinnä Venäjän rajaa oleva rannikko-

kaistale ihmiskäden kautta saaneet toisellaisen, hymyilevämmän luon-

teen, kuin luonto sille alkujaan on suonut. 

Vaikka seutu vuorettomuutensa takia ylimalkaan tekee tasaisen Korkeussuh-

maan vaikutuksen, ilmautuu sen piirissä kuitenkin melkoisia korkeus- teet-
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eroavaisuuksia. Matalin on itäinen osa eli Rajajoen ja Suomenlahden 

välinen kieleke. Tämä osa on myös tasaisin, mutta toisinaan kuiten-

kin äkkijyrkästi viettävä merta kohti. Täältä ylenee maa hiljalleen 

P:ta kohti ja Kauhijärvestä lähinnä I:ään olevassa seudussa on sillä 

perin epätasainen muoto. Raivolan luona kohoaa itsessään tasaisesta 

seudusta joltisenkin korkea ylänkö (97 m.), jolla sijaitsee n. s. Suo-

malaiskylä. Siitä Lo:sen oleva seutu muodostaa myös pääasiassa 

tasaisen kankaan, jota kuitenkin halkovat syvät purorotkelmat. Vam-

meljärvestä E:ään oleva mäki, jolla Neuvolan kylä sijaitsee, saavuttaa 

suhteellisesti suuren korkeuden, 99 metriä. Halolan- ja Rieskjärvestä 

E:lään oleva jotakuinkin ylävä tienoo tekee yleensä tasangon vaiku-

tuksen, mutta E:lässä päättyy se sangen äkkijyrkästi viettäen merta 

kohti. Ensinmainitusta järvestä Lä:een olevan pienen Tarkkalanjärven 

ympärillä on useita perin jyrkkiä sorakumpuja, joista Tarkkalan kylän 

luona sijaitseva saavuttaa 100 metrin korkeuden. Se on karttalehden 

korkein kohta. Läntisimmässä osassa muodostaa alue alavan, siellä 

täällä suokasvillisuuden kantaman hietakentän, jolla kuitenkin kohoaa 

pitkän-omaisia, harjumaisia lentohieta-valleja. 

Järviä ja ve- Rajajoin, joka I:ssä koskettaa tutkittua aluetta, on ylimalkaan 

sistojä. y a j n rauutamien metrien levyinen joki, joka juostessaan tekee luke-

mattomia kiemuroita. Se laskee nykyään, kuten tunnettu, Venäjän 

alueelle, ja Suomen rajana Pietarin kuvernementtiä vastaan etäisinnä 

E:ssä on osaksi keinotekoinen hauta, osaksi pieni laguuni, ja lopuksi 

käy raja sen hietaniemekkeen ylitse, joka sulkee mainitun laguunin 

merestä. 

Kivennavan pitäjässä oleva Kauhijärvi purkaa vetensä Raivolan-

joen kautta, joka ennen laskuaan yhtyy verraten suuresta Vamtnel-

järvestä tulevan Vammeljoen kanssa. Tämä on uurtanut itselleen syvän 

laaksouoman läpijuoksemiinsa löyhiin hietatasankoihin ja saa juok-

sussaan useita, kuitenkin varsin vähäpätöisiä lisävesiä. Vammelsuusta 

E:ään purkautuu myös Lä:stä päin tuleva pienehkö puro. 

Inonjoen pieni puronen virtaa äskenmainitun kaltaisessa, syväksi 

syöpyneessä laaksouomassa ja laskee mereen muutamia kilometrejä 

Vammelsuun Lä-puolella. 
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Niiniäl järvet ja vesistöt purkautuvat suorastaan lähinnä olevaati 

osaan Suomen lahtea, mutta karttalehden luoteisessa osassa olevain 

järvien vesi suuntautuu sen sijaan Luitta kohti ja laskee vasta san-

gen pitkän kiertomatkan tehtyään mereen Viipurinlahden luona. 

Niin on matalan salmen kautta keskinäisessä yhteydessä olevain 

Rieskjärven ja Halolanjärven laita, joiden laskujoki, nimeltään Summa-

eli Roklcolanjoki, lankee karttalehden ulkopuolelle. 

Tlisjärven ja Tarkkalanjärven vesi virtaa pohjoista kohti Kuo-

lemajärvelle ja saapuu myös äskenmainitun joen kautta mereen. 

Loitoinna Lä:ssä sattuu karttalehden piiriin Kipinolanjärven ete-

läisin osa. Sen läheisyydessä on vähäinen Kotilampi. 

Loiseen Ylisjärvestä on muutamia joltisenkin pitkiä, mutta kesällä 

kokonaan kuivuvia puroja, joista kaksi Toivolan P-puolista puroa on 

sen kautta huomattavaa, että ne ovat yhteydessä toistensa kanssa, 

jotta toisen vesi juoksee kahta tietä myöten mereen. 

Maaperän muodostaa suureksi osaksi hieta ja hiedansekainen Kasvilli-

sora, jonka vuoksi kasvillisuus on enimmäkseen köyhää. Mäntymet- suus-

sää kasvavat kanervikkokankaat vallitsevat kaikkialla. Mutta tätä 

metsää on melkein yleisesti hakattu niin suuressa määrässä, että se 

tuskin enää metsän nimeä ansaitsee. Tuskin on puu ehtinyt puoli-

kasvuiseksi, kun se jo hakataan haloiksi ja kuljetetaan Pietariin myö-

täväksi. Hyvää metsää ei sen vuoksi löydy juuri missään yksityisten 

tiluksilla. Alueella on kuitenkin huomattavana eräs metsänhoidon 

merkillisyyksiä, nim. Uudenkirkon kaunis lehtikuusisto, joka sai al-

kunsa jo keisarinna Katariinan aikana. Se sijaitsee pari kilometriä 

Vammelsuun kylästä P:seen, lähellä Kivennavan rajaa. 

Toinen kruunulle kuuluva metsämaa on viimemainitussa pitä-

jässä Kauhijärven E-puolella. 

Niillä seuduin, joissa maaperä on saven- tai tomunsekaista, tava-

taan usein leppäpensaikkoja; niinikään kasvaa koivujakin toisinaan 

mäntymetsän seassa, toisinaan taas yksinäisinä lehtoina. 

Luonnonkauneudesta ei täällä ylimalkaan saata olla puhetta seu- Luounon-

dun kolkkouden ja lakeuden takia. Vain järvien lähitienoot Uuden- kauneus, 

kirkon pitäjässä poikkeavat joissakin määrin mainitusta. Ainoa, jolla 
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täällä on suurempi viehätysvoima, on meri, joka aukeaa lakean ran-

nikon edustalla, niin ettei mikään saaristo kaihda katsetta. Se ei 

ole kuitenkaan täällä yhtä suurenmoinen, kuin muualla Suomen 

rannikoilla, syystä että taivaanrannalla haamottaa Kruunstatti ja 

Venäjän rannikko, sekä sen vuoksi, että heikko aallokko on muistut-

tamassa vain ahtaan merenlahdelman läsnäolosta. 

Seutu on ylimalkaan harvaan asuttua, jos nim. katsotaan vain 

siihen väestöön, joka asuu siellä vuodet umpeen. On kuitenkin yksi-

näisiä, suurehkoja kyliä, joissa talot ovat kiinni toisissaan. Rautatien 

varsilla oleviin seutuihin on sitä vastoin rakennettu lukuisia kesähu-

viloita, joissa lämpimän vuoden-ajan asuu suuret määrät läheisestä 

Venäjän pääkaupungista saapuneita satunnaisia vieraita. Varsinkin 

tavataan näitä huviloita lukuisasti järvien ympäristöllä Uudellakirkolla, 

Raivolan lähellä sekä kapealla rannikkokaistaleella Kivennavalla, mutta 

vielä enemmän Teerijoella, jossa osa Pietarin hienoa maailmaa yhtyy 

kesällä, ynnä Kuokkalan lähellä. 

Väestön elantolähteet riippuvat sangen läheisesti näiden satun-

naisten vieraiden oleskelusta, samoinkuin ylimalkaan Venäjän pääkau-

pungin läheisyydestä. Kun maaperä on hedelmätöntä, ja halu kestä-

vään työntekoon varsin kehittymätöntä, jätetään maanviljelys oman 

onnensa nojaan ja antaudutaan sen sijaan erityisellä mielihalulla 

satunnaisiin ansioihin, joita on tarjolla kesähuviloissa. Suuri osa 

miehisestä väestöstä kuluttaa kesäpäivänsä aamusta iltaan kyyditse-

mällä rautatiellä tulevia ja meneviä lukemattomia kaupunkilaisia. 

Tämä ja muut samallaiset tulolähteet ovat kuitenkin vähän tuottavia 

ja ennen kaikkia epävarmoja, jonkavuoksi ne herättävät pikemmin 

huolettomuutta ja tuhlaavaisuutta kuin säästäväisyyttä ja suurempaa 

työhalua. 
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Irtonaiset maalajit. 
Jäätikkömuodostumat. 

Murtolävi- eli moreenisora. Vain harvoissa kohdin on alueella 

näkyvissä sitä maalajia, jota on pidettävä Suomen muissa osissa esiy-

tyvän moreenisoran vastineena, vaikka kohta se täällä onkin hiukan 

toisenluonteinen kuin ihan tavallinen murtokivisora. 

Pääaineksena tässä muodostumassa on harmaankeltainen, hieno, 

tomunsekainen, jotenkin löyhä hieta, joka tavallisesti sisältää suureh-

koja, enimmäkseen pyöristyneitä kiviä, mutta pienempiä kivenpalasia 

sitävastoin vain vähissä määrin. 

Tätä moreenisoraa esiytyy erittäinkin karttalehden korkeimmilla 

kohdilla, nim. jyrkillä soravlängöillä Raivolan, Neuvolan ja Tarkkalan 

lähellä. Myöskin Leistilän likellä Uudellakirkolla tavataan sangen tyy-

pillistä, savenpitoista moreenia hiukan alempana olevalla seudulla. 

Muilla kohdilla, joissa maalaji laadultaan on hietaisempaa ja kivistä 

köyhää, on vaikeata varmuudella sanoa, onko edessä todellista mo-

reenisoraa, vai onko kenties jääaikainen sulavesi ollut osallisena näiden 

muodostumain syntymiseen. Tämä koskee ylimalkaan moreenisoraksi 

merkittyjä muodostumia Halolan ja Ylisjärven välisessä seudussa ja 

Vihmalan ympäristöllä Uudellakirkolla. Moreenisoraksi merkitty muo-

dostuma Karjalaisen likellä Kuolemajärvellä on pinnalta sangen hie-

taista, mutta muuten kivistä rikasta, ja siinä on yleensä selviä jälkiä 

liikkeessä olleen veden vaikutuksesta, jonka vuoksi näyttää epäiltä-

vältä, onko sillä kokonaisuudessaan moreenin luonne. 

Moreenisoran sisältämäin kivien joukossa ovat rapakivivuorilajit 

muita monin verroin runsaammin edustettuina. Tyypillinen viipurin-

rapakivi on hyvin tavallista, mutta paitsi sitä tavataan paljo erilaisia 

toisintoja, jotka laadultaan lähenevät graniittiportvyria ja kvartsipor-

fyyria. Varhempia graniitteja ja erilaatuisia gneissejä esiytyy myös-

kin. Karttalehden läntisimmässä osassa olen rantakivien joukossa 

havainnut huomattavassa määrässä diabaasin eri rakennetoisintoja sekä 

tyypillisiä uraliittiporfyyriittejä. 
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Koska nyt jääpeite, joka on kuljettanut kivet muassaan pohja-

moreeninsa aineksina, näissä seuduissa selvästi on liikkunut melkein 

Lu—Ka:sessa suunnassa, mutta vuoriperä lähinnä pohjoisessa olevissa 

seuduissa kaikkialla muodostuu viipurinrapakivestä, joka vasta useita 

peninkulmia pohjoisempana vaihtuu laadultaan yksitoikkoisiin gneis-

seihin ja graniitteihin, täytyy suuren osan mainituista, lohkareina esiy-

tyvistä vuorilajeista johtua niistä Viipurin E-puolisista seuduista, joissa 

vuoriperä on kokonaan peitetty irtonaisilla maalajeilla. Me voimme 

niinmuodoin näiden irtonaisten kivien laadusta tehdä päätöksiä vuori-

perään nähden, ja huomaamme, että se arvattavasti täällä, kuten Suur-

saarellakin, muodostuu osaksi arkeeisista vuorilajeista, n. k. graniitista, 

gneissistä ja uraliittiporfyriitistä, osaksi postarkeeisista eruptiiveista, 

erittäinkin graniittiporfyyrimäisistä ja kvartsiporfyyrimäisistä rapakivi-

toisinnoista sekä diabaasista. Koska kaikkien näiden vuorilajien emä-

kallio ei ole tarkkaan tunnettu paikkaansa nähden, ei ole mahdollista 

niiden esiytymisen nojalla vissimmin määrätä jääliikkeen suuntaa 

puheenaolevalla alueella. Jos kuitenkin katsotaan vierinkiviharjujen 

suuntaa tästä lähinnä pohjoiseen olevassa seudussa, huomataan, että 

jää todennäköisesti on liikkunut Lu—Ka:sessa suunnassa seudun 

ylitse. 

Vierinkivi- Vierinhivisorahsi 011 merkitty muutamia säännöttömän muotoi-

soraa. g j n a kumpuina esiytyviä muodostumia, joiden aine on puhdasta hietaa 

siinä sijaitsevine, enimmäkseen kuitenkin harvalukuisine kivineen. 

Näiden muodostumain esiytymistavan tähden näyttää näet mahdotto-

malta otaksua, että sora olisi merenhyökyjen kokoonluomaa ja sillä 

lavoin puhtaaksi huuhdottua. Kun nim. samantapaiset muodostumat, 

joita hyökylaineet ovat rannalle viskoneet, luonteensa mukaisesti muo-

dostavat pitkälle venyneitä valleja ja ovat aina samalla, niiden muo-

dostusaikaista rantaviivaa osottavalla tasakorkeudella, esiytyvät pu-

heen-alaiset hietakerrostumat säännöttöminä kumpuina, joiden levene-

minen on riippumaton korkeussuhteista ja joilla tavallisesti ei olekaan 

mitään pituus-ulottuvaisuutta. Ylisjärvestä E:ään, Uudenkirkon pitä-

jässä muodostavat nämät hietakerrostumat sekavasti ryhmittyneitä, 

taajaan toinen toisensa kylkeen kasautuneita kumpuja, jotka välisine 
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haittoineen ja laaksokäytävineen ovat sangen kumman näköisiä. Rai-

volasta Ka:seen olevat sorakummut ovat yhtä ryhmyisiä pinnaltaan, 

mutt'eivät ole niin selväpiirteisiä muodoltaan. 

Samallaisia muodostumia on moniaalla Karjalankannaksella, ja 

ne ovat usein seposelvässä yhteydessä vierinkiviharjujen kanssa. 

Todennäköisesti ovat ne saaneet alkunsa samoin kuin nämätkin, nim. 

vesivirtain vaikutuksesta, jotka syntyivät paksun jääpeitteen sulaessa, 

ja joiden luonnollisesti on täytynyt vuolaasti juostessaan kuljettaa 

muassaan suuret sora- ja hietamäärät. Nämä jäivät toisinaan jälelle 

itse virran-uomaan ja esiytyivät jään hävittyä pitkäkkäinä harjuina, 

toisinaan taas kulkeusivat ne jään-alaisiin vesijoukkoihin tai aina jään-

reunalle asti, jossa ne kerrostuivat. Viimemainitulla tavalla on arva-

tenkin ollut juuri puheenaolevain muodostumain laita, sillä ne osotta-

vat suurta yhtäläisyyttä skotlantilaisille ja pohjois-ameriikkalaisille, 

samalla tavalla selitetyille »käme»-muodostumille. 

Merimuodostumia. 

Koko alueella on laajalle levinneitä muodostumia, jotka osotta-

vat selvää merenhyökyjen vaikutusta. Rannikolta ulottuu rantavalleja, 

erosioonipenkereitä y. m. katkeamattomassa jonossa sisämaahan päin. 

Seudun verrattainen lakeus näyttää myös osittain seuranneen meren 

tasoittavasta toiminnasta. 

Olisi niinmuodoin erittäin hupaisaa voida määrätä, miten kor-

kealle meri on noussut silloin, kun sillä oli suurin laajuutensa, eli 

n. s. Yoldiameren aikana. Useissa kohdin alueella onkin onnistuttu 

löytämään sellaisia rantamuodostumia, jotka osottavat tätä Yoldia-

meren levenemisrajaa. 

Ensimmäisen näistä rajapaikoista löysi näiden suhteiden etevin 

tuntija, Ruotsin valtiongeoloogi, tohtori Gerard De Geer Neuvolan 

luona Uudellakirkolla, kun hän geoloogi Hugo Berghellin seurassa 

syksyllä vuonna 1893 kävi paikkakunnalla. 

Erotus on täällä ylimalkaan sangen selvä, jos vertaamme toi-

siinsa alempana sijaitsevaa, tasaisempaa ja hietamaasta muodostuvaa 
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aluetta, joka osottaa selviä jälkiä meren vaikutuksesta, sekä ylhäi-

sempiä moreenimaita, joiden kivetön pinta ja alkuperäinen laatu sel-

västi todistavat, ett'ei täällä koskaan ole kuohuja käynyt. Kuitenkin 

tarvitaan teroittunutta silmää huomaamaan näiden erilaisten alueiden 

välistä rajaa, jota yleensä on mahdoton huomata muualla kuin maan-

tiestä P:seen ja kylästä Ko:seen olevassa seudussa, missä noin met-

rin korkuinen penger-muodostuma osottaa aaltojen vaikutuksen la-

kanneen. Penkereen alapuolella on maa turvepeittoista hietarinnettä, 

kuten De Geerin ilmoitusten mukaan usein on Ruotsissa huomattujen 

»Yoldia-rajapaikkain» laita. Penkereen heikollaisesti markeerattu juuri 

on venäläisten topograafikarttain mukaan noin 33 sashenin korkeu-

della, joka vastaa jotenkin 70 metriä ja ilmoittaisi niinmuodoin meren 

suurinta korkeutta tällä seudulla. 

Koska oli syytä olettaa, että mainittu Yoldiraja olisi huomatta-

vissa myös Kivennavan pitäjässä Raivolasta Ka:seen olevalla, 97 met-

riä korkealla moreenikummulla, tein minä geoloogi Berghellin kanssa 

matkan tälle paikalle syksyllä vuonna 1894. 

Täälläkin on erotus sangen silmiinpistävä, jos vertaamme saven-

sekaista, jotenkin kivettömästä moreenista muodostuvaa vaaraa, jolla 

kylän pellot sijaitsevat, sitä ympäröivään tasaiseen hietamaahan, multa 

raja on enimmäkseen hämmentynyt vieremisen, kevättulvain y. m. 

kautta. Jos kuljemme Raivolasta Puhtalaan johtavaa tietä, kunnes 

sitä noin 2 km:n päässä kylästä kohtaa toinen Ko:sta tuleva tie, ja 

lähdemme pitkin viimemainittua ylös vaaralle, havaitsemme melkein 

samalla kohdalla, jossa tähän taas yhtyy pieni P:sta tuleva polku, 

jotenkin selvän syöpymän rajana hietatasangon ja moreenisora-vaaran 

välillä. Tämä raja on Berghellin nivelleerauksen mukaan noin 61 

m:n korkeudella. Aivan samasta paikasta Ka:seen on raja myöskin 

huomattavissa, ja sitä osoittaa matala, meren luoma hietavalli. Äsken 

kerrottua vielä teräväpiirteisempi penger tavataan Berghellin myöhem-

pien havaintojen mukaan Raivolan Venäläiskylästä Erään samalla tasa-

korkeudella kuin edellinenkin. 

Lisäksi on geoloogi Berghell myös parilla paikalla karttalehden 

läntisimmässä osassa määrännyt Yoldia rajan. Pöhkösenmäen kylästä 
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P:een olevalla kummulla osottaa sitä matala, mutta selvä penger, 

jonka alapuolella on vapaiksi huuhdottuja kiviä. Penkereen korkeus 

on noin 79,5 m. yli merenpinnan. Tarkkalan kylän luona olevassa 

korkeassa moreenisorakummussa on myös huomattavana hyvin terä-

väksi syöpynyt, vapaaksi huuhdottujen kivien viittoma, jotenkin 2 m:n 

korkuinen penger, joka on noin 81,5 m:n korkeudella merenpinnasta. 

Tämän penkereen yläpuolella tavataan kuitenkin vielä moreenista pis-

täytyviä, arvatenkin aaltojen roiskeesta vapaiksi huuhtoutuneita kiviä 

88—90 m:n tasakorkeudella. Ei näytä kuitenkaan otaksuttavalta, että 

itse vesiraja milloinkaan olisi noussut korkeammalle kuin mainitun 

teräväpiirteisen penkereen juurelle.. 

Kuten esitetyistä numeroista selvenee, on vajoaminen alueella, 

kuten yleiseen muuallakin on laita, ollut eri suuri ja läntisissä osissa 

ainakin noin 20 m. suurempi kuin itäisissä. 

Jos pidämme mielessämme mainitut numerot ja silmäilemme kor-

keuskarttaa, huomaamme, että melkein koko seutu on kerran arvat-

tavasti ollut meren peittämä, josta aluksi pistäytyivät näkyville vain 

Raivolan, Neuvolan, Tarkkalan ja sen naapurivaarat sekä vähän suu-

rempi saari nykyisen rannikkokaistaleen P-puolella Vihmalan ja Mes-

terjärven luona. 

Sikäli kuin meri vetäytyi takaisin maanvajoamista seuranneen 

kohoamisen aikana, tulivat pinnalla olevat maalajit vähitellen meren-

laineiden kautta muovailluiksi, lajitelluiksi ja suojaisilla kohdilla osit-

tain uudestaan kerrostetuiksi. 

Johdonmukaisena menetystavalle, jota on noudatettu varhaisem- Hiotaa. 

pien karttalehtien julkaisussa, on kaikki hieta, lukuun-ottamatta nyky-

aikoihin asti ilman keskeytystä kerrostuvaa hietalajia, merkitty sa-

malla tavalla. 

Näyttää kuitenkin epäiltävältä, josko täten merkitty hieta koko-

naisuudessaan on tosiasiassa Yoldiameren ajalta. Koska hietakerrokset 

muutamin paikoin ovat sangen valtavia, kuten huomaa syvään syöpy-

neissä purorotkelmissa, ja koska ne värinsä, tiiveytensä ynnä tomumais-

ten sekoitus-aineiden puolesta usein muistuttavat seudun moreenisorasta, 

tuntuu todennäköiseltä, että ne osaksi voisivat olla fluvio-glasiaalista 
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alkuperää, s. o. moreenisoraa, joka on jääpeitteen häviämis-aikaisen 

sulaveden huuhtomaa. Sellainen muodostuma, liittyisi siis osaksi 

vierinkivisoraan, osaksi glasiaalisaveen. Mutta tämä samainen hie-

daksi merkitty maalaji 011 kuitenkin milt'ei kaikkialla ylisissä ker-

roksissaan merenaaltojen uudestaan kerrostamaa, ja on siis ainakin 

tähän nähden merkittävä merihiedaksi. Vihmalasta Ko:seen tava-

taan kuitenkin samallaista hietaa Yoldiarajan yläpuolella, ja on se 

täällä niinmuodoin varmasti fluviaalista alkuperää. 

Savea. Tyypillisiä kerrossavea, joka epäilemättä on glasiaalista alkupe-

rää, tavataan Rajajoen karttalehdellä Valkeasaaren rautatien-asemaa 

vastapäätä olevassa seudussa sekti läheisen tulliaseman luona. 

Samallaista kerrossavea tavataan sen ylängön läntisellä reunalla, 

jolla Karjalaiskylä sijaitsee. Kuitenkin on sitä vain erääsen kymmen-

kunnan metrin korkuiseen jyrkänteesen asti, joka Lä:ssä rajoittaa 

muuanta hiedansekaista sorakumpua. Suojaisen asemansa vuoksi 

on savi täällä voinut säilyä, ja sitä jatkuu kenties kummun sisään-

kin, vaikka siinä tapauksessa tietysti pinnalla olevan soran peit-

tämällä. 

Kerrossavea esiytyy myös Halolan ja Rieskjärven rannoilla Uu-

dellakirkolla sekä parissa paikassa merenrannikolla mainitun pitäjän 

eteläisimmässä osassa, jossa se kuitenkin enimmäkseen on tulvasaven 

peitossa. Kerrostuinatonta, hietaista savea tavataan hiedan päälle 

laskeuneena useissa paikoissa karttalehden keskiosassa, kuten esim. 

Elinälän luona. Yleiseen sillä ei ole suurta vahvuutta, mutta Vam-

melsuun ja Metsäkylän luona Kivennavalla on sitä siinä määrässä, 

jotta se on voitu merkitä kartalle. 

Tulvahietaa. Kuten varhemmilla karttalehdillä, niin tälläkin on merkitty tuolla 

hiukan sopimattomalla »tulvahiedan» nimityksellä kaikkea hietaa, joka 

on muodostunut viime vajoamisen aikana, ja joka ei ole lentohietaa. 

Nämät hietakentät ulottuvat nykyisestä vesirajasta ylämaahan 

päin usein paikoin johonkin terävästi muodostuneesen penkereesen 

asti. Semmoinen esiytyy esim. aivan Teerijoen Ka-puolella, ja on 

noin 17 m:n korkuinen sekä 7 km:n pituinen. Sen juuri on noin 

13 m:n korkeudella. 
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Metsäkylästä Lä:een alkaa toinen, jotenkin yhtä korkea penger, 

joka on myös noin 13 m:n korkeudella ja ulottuu Inonkylän lävitse 

pituudelleen yli 4 km:iä. Penkereen juuren alapuolella on paikoit-

tain runsaasti merenlaineiden vapaiksi huuhtomia kiviä. 0,6 km:iä 

P:een tästä penkereestä on toinen vähän aikaisemmalta aikajaksolta 

oleva 2 km:n pituinen penger, joka on yhtä korkea mutta vielä jyr-

kempi kuin edellinen. Sen juuri on Berghellin mittauksen mukaan 

42 m:iä korkeammalla meren pintaa. 

Jyrkässä rantavierussa Seivistön ja Inonniemen välillä havaitaan 

18 km:n matkalla terävästi syöpynyt, ylimalkaan noin 20 m:n kor-

kuinen penger, jonka juuri on 13—15 m:n korkeudella. Edelleen on 

tälle jatkona etäisinnä Lu:sessa olevassa Seivistön kylän seudussa 

Po:sta E:ään kulkeva rannikon suuntainen penger. 

Viimemainittu penger on kartan mukaan keskimäärin 14 m:n 

korkeudella, ja sen pituus on 5 km. 

Karjalaiskylästä Lä:een olevaa lakeata aluetta rajoittaa sen 1-puo-

lella kohoavaan kumpuun syöpynyt, teräväpiirteinen, 12—16 m:n kor 

kuinen penger, jonka juuri on noin 21 m:n korkeudella. 

Vertailemalla korkeuteensa nähden niitä penkereitä, jotka Itä-

merenmaakunnissa osottavat meren levenemisen äärimmäistä rajaa 

viimeisen maanvajomisen aikana, s. o. sinä aikana, jolloin Itäme^ 

rellä oli suurin laajuutensa, on De Geer huomannut,1 että tämä raja, 

joka Baltisportin seudussa nousee yli 20 metrin, sieltä I:ään päin 

alenee, jotta se Pietarin luona on vain 4 metriä, mutta kaupungista 

Lu:sen olevassa seudussa taasen nousee tuiki nopeasti. Kaikkien vii-

meksi kerrottujen, selvästi muodostuneiden penkereiden täytyy myös 

olettaa johtuvan samalta aikajaksolta, jolloin meren pinta pitkän aikaa 

oli samalla tasakorkeudella. 

Hieta, jota merenlaineet viimeisen maanvajoamisen aikana ovat Lentohieta-

maalle viskoneet, on usein paikoin kasautunut dyyneiksi eli lento- valleja, 

hietavalleiksi. Sellaisia esiytyy täällä laajemmalle ulottuneina ja 

täydellisemmin muodostuneina kuin useimmissa muissa osissa Suomea. 

1 Gerard De Geer, Om kvartära nivåförändringar vid Finska viken. Geol. 

Fören. i Stockh. Förh. 1894 siv. 639-655. 
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Merenrannalla, Muurilan kylästä E:ään tavataan sellainen lento-

hietavalli, joka on vieläkin muodostuksen alaisena ja senvuoksi suu-

reksi osaksi ilman minkäänmoista kasvipeitettä. Tämä valli, joka 

maanpuolelta katsottuna on kuvattu alempana, on noin 8 m:n kor-

kuinen ja sijaitsee jotenkin 120 m:n päässä rannasta. Dyynin ja ran-

nan välinen ala on hietaa, josta tuuli on juoksuttanut hienoimmat 

osaset, ja joka pinnalta niinmuodoin on sangen kivistä. Myrskyjen 

jälkeen, jotka ovat viskoneet hietaa kauvas maalle, kuljettaa merituuli 

Lentohietavalli Muurilan luona, maanpuolelta kuvattuna. 

kuitenkin edelleenkin toista hietaa tämän alueen ylitse sekä sitte 

Lä:een hiljalleen viettävää dyynivallia myöten tämän harjan toiselle 

puolelle, johon hieta vihdoin vallin suojaamana pysähtyy (ks. kuvaa). 

Kun aineksia alati juoksee länsitaholta, ja ne vierevät alas itä-

puolella, siirtyy valli vähitellen sisämaahan päin. Tätä todistaa myös-

kin se seikka, että maanpuolella kasvavat männyt ovat puoleksi hau-

tautuneet puhtaasen, valkeaan hietaan. 

Mainitun paikan I-puolella kulkee rannikon suunnassa, 5—1200 

m:n päässä, arviolta 7 kilometrin mittainen dyynijono. Nämät dyynit 



17 

ovat juurelta lukien paikoittain 15—20 m:ti korkuisia sekä suurem-

maksi osaksi kasvillisuuden verhoamia. Lopussa olevassa kuvatau-

lussa nähdään näistä dyynimuodostuksista Tammikon P:puolella oleva 

kohta, jossa niiden lävitse uurtautuu pienoinen puro. 1 

Tämän dyynijonon maanpuolella kulkee toinen samallainen, joka 

on jotenkin postglasiaalisen maanvajoamisen rajalla. Nämät dyynit 

ovat kuitenkin jonkin verran matalampia ja epäselvempiä kuin edel-

liset, jotka lakealla maalla näyttävät verrattain ylhäisiltä paikoilta. 

Kotilammista Lä:een olevassa suossa on tämä maanpuolinen dyynijono 

kaksinkertainen, mutta vallit ovat perin matalia. 

Lopuksi tavataan lentohietavalleja myöskin Rajajoen karttaleh-

dellä Venäjän rajan läheisyydessä merenrannikon ja Kuokkalan kylän 

välimaalla. Ne ovat täällä suureksi osaksi kanervikon ja havumetsän 

verhoamia sekä muodostavat sikinsokin olevia harjumaisia mäkiä ja 

pyöreitä kumpuja, joiden välissä on osaksi turpeen täyttämiä hautoja 

ja pyöreitä kuoppia. Paikoittain ovat dyynit aina 17 m:n korkuisia. 

Mainitusta paikasta Lu.sen on rannikolla usein leveä kaistale 

paljasta tulvahietaa, jota tuulet vieläkin kuljettavat ympäriinsä, mutt'ei 

missään tavata dyynimuodostumia, jotka olisivat paria metriä kor-

keampia. 

Lopuksi mainittakoon näiden muinaisten rantaviivain kertomuk- Veden-alaisia 

sen yhteydessä, että rannikkoväestön puheiden mukaan on meren penkereitä, 

pohjassa rannikon läheisyydessä tämän suuntaisia askelmaisia alen-

nuksia, jotka ovat epäilemättä myöskin rantapenkereitä, mutta aika-

kaudelta, jolloin merenpinta oli matalammalla kuin nyt. 

Turvetta tavataan monin paikoin alueella, mutta yleensä mität- Turvetta, 

tömän ohuina kerroksina. 

1 Seikkaperäisen selityksen tämän seudun dyyneistä on antanut N. A. Soko-

low, Die Dünen, Berlin 1894, siv. 219—224. 
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