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Den geologiska kartläggningen af kartbladet N:o 35, S:t Andreae, 
utfördes under undertecknads ledning redan sommaren 1893 af magg. 
A. N. Arppe och H. Stjernvall samt studd. L. R. FonseHus, F. Graeffe, A. 
PI at h an och J. Uoti. 

Då emellertid de såsom underlag vid kartläggningen tjänande hä-

radskartorna voro uppgjorda före Vuoksens fällning 1857, hvilken åstad-

kommit stora landförändringar, visade det sig att en sammanställning 

af materialet på detta underlag skulle hafva blifvit behäftadt med en 

mängd oriktigheter. Det beslöts därför att uppskjuta utgifningen af 

föreliggande kartblad, tills en större mängd af de kartområdet omfat-

tande topografkartorna, som uppgöras af ryska topografiska kåren, 

hunnit blifva färdiga. På denna grund kan kartbladet nu först ut-

gifvas. 

De erhållna topografkartorna omfatta dock icke hela kartområdet, 

i ty att sådana öfver dettas nordvästra delar saknas. Som underlag 

för dessa delar hafva därför häradskartorna tjänat. 

Sammanställningen af kartmaterialet och uppritandet af detalj-

kartan äfvensom de till beskrifningen hörande höjd• och bärgartskar-

torna har under inseende af undertecknad verkstälts af fröken Elin 

Åkeson. 

Helsingfors i mars 1899. 

Benj. Frosterus. 



K a r t b l a d e t S:t Andreae omfat tar föl jande socknar och sockendelar Kartbladets 

inom Viborgs län, geografiska 

af Jääski härad: sydöstra delen af Jääski, sydligaste delen af o m £ a t t m n g-

Kirvu och största delen af 8:t Andreae, med undantag af det väst-

ligaste hörnet. 

af Viborgs härad-, nordöstra delen af Viborg; 
af Äyräpää härad-, norra delarna af Heinjoki, Valkjärvi och 

Muola; 
af Kexholms härad: nordöstra delen at-Sakkola, hela Eäisälä, 

västligaste delen af Pyhäjärvi och södra delen af Kaukola. 
Kartbladet, som i väster begränsas af kartbladet N:o 33, Vi- Traktens 

borg, gränsar i söder och öster till kartbladen Muola och Pyhäjärvi , allmänna 
af hvilka det senare ännu är under arbete, i norr åter emot geologiska skaplynne. 
öfversiktsbladet Nyslott. Det omfat tar så lunda t rakterna kring Vuok-
sens mellersta och nedra lopp. 

I södra Finland finnes det sannolikt få trakter, där naturbe-
skaffenheten inom olika delar är så växlande som här. Under en 
resa genom området från norr till söder f ramträder detta tydligt. 
De norra delarna äro starkt kuperade, u tmärkta af talrika, ofta nakna 
bärgkullar och emellan dem trånga sänkor med löfskog och ängs-
marker . Områdets sydligare delar utgöras däremot af stora slätter, 
betäckta af ler-, men isynnerhet sandaflagringar, ur hvilka bärggrun-
den endast undantagsvis sticker f ram. Visserligen är denna trakt 
äfven på sitt sätt kuperad, i det sand och grusmassorna mångenstä-
des äro upptornade i ryggar och höjder, l iknande väldiga jordvågor, 
men marken sluttar eller stiger då endast långsamt. Gränsen mellan 
dessa olikartade delar af kar tområdet kunde tänkas utmärkt af en 
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linje, dragen från Heinjoki kyrkby i nordostlig riktning mot Korpi-
laks by i S:t Andreae socken samt därifrån vidare mot Räisälä kyrkby 
och sedan längs Vuoksens västra strand till Kexholm. 

Dessa mot hvarandra kontras terande t rakter hafva dock äfven 
att uppvisa omväxlande delar inom sitt område. I den kuperade 
norra delen af kartbladet afsticka sålunda de höga sand- och ler-
s t ränderna längs Vuoksen skarpt f rån den bärgiga skogsmarken län-
gre därifrån, hvarest på vissa ställen åter långa åsryggar, hvilka vanligen 
åtföljas af vida sandmoar, gifva trakten ett helt annat utseende än 
där, hvarest det blockrika morängruset fyller ut dalbottnen och skju-
ter upp längs bärgens sidor. 

I områdets södra del åter se vi här och hvar stora moras och 
omkring dem ler- och grusmarker . De senare äro än jämna, och då 
ofta ful ls trödda med stora, glest liggande kullerstenar, än svagt ku-
perade och belamrade med block, som ligga sida vid sida intill hvar-
andra. 

Höjd- Denna olikhet mellan de skilda delarna af området är till stor 
förhållanden, del betingad af höjdförhållandena. Bifogade höjdkarta åskådliggör i 

stora drag variationerna i detta hänseende. Kartan är grundad på 
de höjduppgifter , som erhållits ifrån de hittills publicerade ryska topo-
grafkar torna öfver dessa trakter. Då dessa likväl icke omfatta de nord-
västra och norra delarna af kartbladet S:t Andreae, har höjdkartan här 
blifvit uppgjord på grund af de få höjduppgifter, som erhållits längs 
järnvägslinjen och Vuoksen. Kartan kan därför i afseende å dessa 
delar icke göra anspråk på noggrannhet. 

Af kartan f ramgår att största delen af området utgöres af låg-
lända marker , som icke höja sig öfver BO meter, men där i f rån en-
skilda delar resa sig något högre, dock sällan upp till 60 me-
ter. De högsta punkterna finnas i områdets sydöstra hörn, där 
åsen i Valkjärvi upptornar sig till 86 meter, samt i områdets norra 
delar, där enskilda bärg här och hvar nå öfver 60 meter. Mot norr 
höjer sig området tämligen jämt, så att endast dalgångar och trak-
terna närmast kring de större s jöarna ligga under 30 meter. 

Vattendrag. Områdets yttre geografiska karaktär bestämmes till stor del af 



Vuoksen, som går midt igenom detsamma och utskjuter vikar på sidan 
af hufvudgrenen och till hvilken flertalet af s jöarna afbörda sitt 
vatten. 

Vuoksen, som inkommer i kar tområdets nordvästra hörn, där 
Jääski kyrkoby ligger, är till en bör jan endast några hundratal meter 
bred. Ungefär 3 km SO från kyrkan blir den däremot ungefär 1,6 
km bred, hvarefter den i närheten af Antrea station åter afsmalnar . 
ö fve r det smalaste stället är här, där älfven bildar en str idare ström, 
järnvägslinjen bygd. Från delta ställe slingrar sig älfven förbi ud-
dar och holmar fortsättningsvis i SO-lig riktning tvärs igenom områ-
det. På flere ställen bryter den sig i hvirllande ström genom afstän-
gande landmassor. Dylika t rånga ställen finnas: vid Papinniemi udde, 
W om S:t Andreae kyrkby vid Kuukauppi by, samt vid Paakkola. 
Vid det s is tnämnda stället, där nyligen en sluss blifvit bygd, bryter 
sig floden genom en hög och bred sandås. Ställvis vidgar den äfven 
ut sig till större f jä rdar , i hvilka en mängd holmar ligga. Det vidaste 
stället i älfven finnes O 0111 Kuparsaari by, den s. k. Kuparsaar i f jär-
den. Äfven O om Pölläkkälä by i Valkjärvi äger älfven en ansenlig 
bredd. 

Sedan älfven i söder t rädt ut ifrån kartområdet , inkommer den 
åter inom detsamma i kartbladets sydöstra hörn. Till en början går 
den här i NO-lig riktning, tills den N om Hirvensaari vidgar ut sig 
till den breda men grunda Torhonjärvi . Från dennas nordöstra hörn 
flyter vattnet genom en bredare arm f ram till Oriniemi sund, där-
ifrån älfven under flere krökar, trång och grund, flyter f ram i unge-
fär N—S-lig riktning mot Räisälä kyrkoby. Tiurinkoski betecknar 
det smalaste stället. Älfven bildar här en stenig och grund fors. 
Ungefär 4 km SSO om Räisälä kyrkoby delar sig älfven i tvänne ar-
mar, af hvilken den västligare, hufvudarmen, går förbi Räisälä kyrka, 
medan den östligare i NO-lig riktning flyter förbi Rokkalanniemi 
udde. Båda dessa armar mynna slutligen ut i en vid men grund 
f järd , i hvilken en mängd låga holmar ligga. 

Under hela sitt lopp flyter älfven f ram med tydligt strömdrag. De 
förekommande s t römmarna och forsarna äro dock alla låga. Högst 
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är Tiurinkoski, som är omkring 1 m hög. Den sammanlagda fall-
höjden för hela älfsträckan räknad från Jääski kyrkby till f jä rden W 
om Kexholm är ungefär 9 m. 

De viktigaste tillflödena utmynna i älfvens nedra del i t rakten 
närmast S om Räisälä kyrkby. Här upptager älfven f rån N tillflöde 
f rån den i NW—SO utsträckta, långa och smala Juoksemanjärvi och 
den N om denna liggande Kuunjärvi . Båda dessa sjöar falla ut i 
Heliseväjärvi, som förgrenar sig i tvänne armar , hvilka hvardera 
skildt för sig utmynna i Vuoksen, den ena i Teräsvesi, ofvanom Tiu-
rinkoski, den andra invid Räisälä kyrka. På älfvens östra sida åter 
a fbörda Pitkä- och Kiimajärvi sina vattenmassor, den senare genom 
en bred å. 

I älfvens öfre lopp erhålles rikligare tillflöde f rån Virkinselkä 
och Kaltovesi. Den förra, som flyter ut i Vuoksen nedanom Paakkola 
ström, erhåller tillopp från flere mindre sjöar i midten af S:t An-
dreae socken. 1 Kaltovesi, som S om Kuparsaar i by står i förbin-
delse med Vuoksen, u(r inna söderifrån flere mindre sjöar, af hvilka 
den störsla är Pihkalanjärvi i Heinävesi socken. 

Längst i N slutligen ligger en samling sjöar med Jääskjärvi så-
som samlingsbäcken, hvilken genom en mindre å (N om kartblads-
gränsen) utmynnar i Vuoksen. 

Så godt som alla större sjöar inom området äga sålunda flöde 
till Vuoksen. Undantag här i f rån gör endast den samling sjöar, hvil-
ken ligger i områdets västra del, där Viborg, Heinjoki och S:t An-
dreae socknar stöta ihop. Dessa, af hvilka Noskuanselkä, Pullilan-
selkä och Kokonselkä äro störst, utr inna genom Näätälänjärvi, Lyy-
kylänjärvi och sjöarna W om kartbladets gräns i Viborgska viken. 

Noskuanselkä erhåller f rån S tillflöde från några mindre sjöar, 
Tuokkalanjärvi , Oisinjärvi, Myllyjärvi och Kääntymäjärvi, hvilka alla 
ligga i en i NW gående dalsänka. Af dessa ligger Tuokkalanjärvi 
ungefär 14.5 m, Oisinjärvi c. 13 m. ö. h. Då Kaltovesi, som ligger 
12,17 m. ö. h., endast genom ett några m högt och par hundra 
m bredt näs afstänges från Tuokkalanjärvi , kan man således an-
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taga att Vuoksen denna väg för icke synnerligen aflägsen tid sedan 
stått i förbindelse med Noskuanselkä. En smal bäckfåra äfvensom 
de västligare s jöarnas flodlikt slingrande former antyda äfven detta. 

Mångenstädes inom området finnas jämförelsevis stora slätter, Bördighet, 
väl lämpade för odlingar. Isynnerhet f ramstå i detta hänseende de Vegetation, 
breda Vuoksenstränderna, där en bördig lera ofta t räder i dagen. I 
områdets västra del är dock den högra flodstranden brant och bär-
gig. De odlingsbara fälten ligga därför här hufvudsakligen längs den 
vänstra stranden, men i områdets östligare hälft ligga vida fält på 
ömse sidor om floden. De största vidderna ser man likväl i områ-
dets sydöstra delar, där särskildt de trakter , som falla inom Valkjärvi 
och Sakkola socknar, utgöras af stora jämna slätter. Jorden är här 
sandhaltig lera eller ren sand. 

En stor del af området upptages dock af skogsmarker. Natur-
ligtvis gäller detta f rämst den bärgiga norra delen, där barr och löf-
skogar omväxla med hvarandra, och hvilka hufvudsakligen växa i 
den där öfveralt u tbredda steniga moränen. Löfskogen håller sig 
härvid i synnerhet till sänkorna mellan bärgen och längs sjö och flod-
stränderna, men vandrar äfven mångenstädes upp längs bärgslutt-
ningarna, i synnerhet på ställen, där det med förkärlek omfattade 
svedjebruket ännu bedrifves. Längs åskammarna och på de dem åt-
följande moarna iakttages blott barrskog, hufvudsakligen tall. 

Trakten är jämförelsevis tätt befolkad. Af näringarna intager Befolkning 
jordbruket f rämsta platsen. Dock bedrifves det så godt som öfveralt och näringar, 
föga rationelt, om man här i f rån undantager några större herregods. 
Orsaken härtill ligger till största delen i allmogens stora okunnighet, 
delvis äfven i dess obenägenhet för arbete öfverhufvudtaget . Detsamma 
gäller äfven öfriga näringar, af hvilka dock mejerihandteringen under 
de senaste åren råkat i uppsving. Den enda sysselsättning befolkningen 
synes hafva naturlig fallenhet för är landthandeln, som nästan öfver-
alt bedrifves med lif och lust, om ock icke städse till f romma för 
befolkningens moraliska utveckling. 

Industriela inrättningar äro få. Större sågvärk linnes på ett par 
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ställen, t. ex. i Pölläkkälä och i Räisälä kyrkoby. I Kuparsaar i by är 

en modärn kalkugn nyligen uppförd. 

Bärggrundens beskaffenhet. 

Bärggrunden inom området är jämförelsevis enformig. Vid-
sträcktaste utbredning äga granitiska bärgarter, medan kristallina skiff-
rar endast intaga en mindre del af området. De förra tillhöra åt-
minstone tvänne geologiskt strängt skilda grupper, nämligen de s. k. 
gneisgraniterna, hvilka bära tydliga spår af mekaniska förändringar, 
och rapakivigraniterna, som äro i det närmaste ometamorfoserade. 
De senare förekomma endast inom de delar af området, som ligga 
väster om Vuoksens öfre lopp. 

Skifferbärgarter. 

Glimmergneis I områdets nordöstra och norra delar, i Räisälä, Kaukola, Kirvu 
och Jääski socknar, finnes på många ställen bärg, som helt och 
hållet utgöras af en starkt skiffrig glimmergneis. Bärgartens sam-
mansättning är gneisens vanliga, nämligen hiotit i öfvervägande mängd, 
vidare fältspat och kvarts. Biotiten uppträder i bredfjäll iga indivi-
der, hvilka äro hopade till långa str immor eller flasor, och härige-
nom till en del betinga bärgartens skiffriga s truktur . Som tillfällig 
beståndsdel iakttages ofta brunröd granat, utbildad i ända till 1 centi-
meter långa rundade kristaller med antydan till ikositetraederform. 

Endast på få ställen, såsom t. ex i trakten öster om LJnnun-
koski i Räisälä, uppbygges dock flertalet bärg uteslutande af denna 
bärgart. Mycket allmänt är däremot, att den äfven här förekom-
mande graniten i sådan mängd innesluter gneisflagor och -linser, att 
det varit svårt att afgöra om bärgarten på kar tan skulle betecknas t 
såsom gneis eller granit. I al lmänhet har härvid följts den princip, 
att bärgarten, då granit förekommer i större massa än skiffern, be-
tecknats som granit, medan den i motsatt fall angifvits såsom gneis. 
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I en dylik blandningsbärgart af granit och skiffer, hos oss van- Ådergneis. 
ligen benämd ådergneis, är skiffern i regeln starkt uppbläddrad genom 
invärkan af graniten, som i olika riktningar, men isynnerhet parallelt 
med skiffrigheten inträngt i skiffern. Då granitinjektionen varit mera 
omfattande, hafva gneisfragmenten upplösts i talrika glimmerika 
strimmor, hvilka sedan i varierande riktningar spridts omkring i 
bärgarten, medan denna ännu befann sig i smältflytande tillstånd. 
Någon bestämd strykningsriktning hos bärgarten iakttages sålunda ej. 
Till och med då granitinblandningen i skiffern är obetydlig, är det 
icke möjligt att angifva någon bestämd riktning för skiktenas rikt-
ning, ty dessa äro vanligen synnerligen starkt böjda, sönderbrutna 
eller hopveckade och i regeln uppresta i mer eller mindre lod-
rätt läge. 

Til lsammans med glimmergneisfragmenten ligga uti graniten Hornblende-
rnångenstädes aflånga, lagerartade partier af hornblenderika, skiffriga gneis. 
bärgarter, som dock icke anträffats anstående i trakten. En del af 
dessa likna fullständigt den hornblendegneis, som ligger i linsformiga 
partier uti våra typiska sydfinska gneiser, medan andra äga ett ut-
seende, som mera öfverensstämmer med de liornblendeskiffrars, hvilka 
uppträda i sammanhang med glimmerskiffrarna i Karelen. Granat är 
en mycket vanlig tillfällig beståndsdel, men äfven staurolit har ob-
serverats uti några skifferflak uti trakten ONO om Unnunkoski i Räi-
sälä. Isynnerhet förekomsten af det senare mineralet talar för dessa 
skiffrars samhörighet med likartade bergarter i östra Karelen, där 
mineralet anträffats i stor mängd, medan man icke iakttagit detsamma 
uti den sydfinska gneisens hornblenderika inlagringar. 

Som en inlagring uti .gneis bör äfven den förekomst af kalk- Kalksten, 
sten betraktas, som anträffats uti Kuparsaari by af S:t Andreae soc-
ken. Denna förekomst är redan sedan gammalt bekant, men eme-
dan kalkstenen hittills till s törsta delen varit betäckt af ett 1—2 m 
mäktigt moränlager, har man först under senaste tid, sedan bärget 
till en del blifvit blottadt genom jordrymningar, kunnat ungefärligen 
uppskat ta lagrets dimensioner. Man kan härvid antaga, att lagret 
äger en minimilängd af 200 m och en minimibredd af 50 m. Den 
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öfveralt tydligt kristallina kalkstenen är till sin hufvudmassa medel-
till grofkornig och af en gråaktigt hvit, undantagsvis rent hvit färg. 
I största delen af lagret är kalkspaten något uppblandad med glim-
mer, på ett par ställen närmast sidostenen äfven med wollastonit. Där 
det senare är förhållandet, är bärgarten renare hvit än på öfriga 
ställen. 

Till utseende och kemisk s a m m a n s ä t t n i n g ö f v e r e n s s t ä m m e r 
denna kalksten så godt som fullständigt med den uti Ihalais by i 
närheten af Willmanstrand 2). 

(Jti ett af de i bärgarten öppnade brotten iakttages på norra 
sidan af det ungefär i O—W utsträckta lagret en tydlig gräns emot 
typisk glimmergneis, hvilken äfven förekommer i form af brottstyc-
ken uti kalkstenen på detta ställe. Någon tydlig skiktning iakttages 
icke i kalkstenen, men på grund af de mot N lutande, talrika afsön-
dringssprickorna, som löpa parallelt med lagrets längdutsträckning, 
äfvensom på grund af lutningen hos de angränsande gneisflagorna, 
kan man antaga att hela kalkstenslagret lutar 6 0 ° — 7 0 ° mot norr. 

Rundtomkring i denna trakt bestå bärgen af en strimmig, of-
tast porfyriskt utbildad granit, medan gneis icke anträffas annat än 
som fragment uti graniten. Man måste väl därför antaga, att kalk-
stenen förekommer såsom ett inlagradt parti uti gneisen och jämte 
en del af denna bildar ett f ragment uti graniten. 

Gneisgraniter. 

Röd por- Hufvudmassan af bärggrunden inom området består, såsom tidi-
fyrgranit. gare framhållits, af granitiska bärgartér . Af dessa intager en röd, 

vanligen något strimmig samt af vackra parallelipipediska förklyft-
ningsformer kännetecknad porfyrgranit ett område, hvars västra gräns 
går f rån sundet vid Kuukauppi först ett ytycke åt söder längs den 

!) På grund af analyser, som utförts för enskildt ändamål. 
2) Hugo Berghell, Beskrifning till Kartbladet N:o 34, Viborg. Finl. Geol. 

Undersökn. S. 14. 
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vänstra Vuoksenstranden till norra ändan af det branta bärget Jyrkkä-
mäki, där i f rån längs dalsänkan väster ora nämda bärg till Pajulahti , 
och så vidare i N—S-lig riktning ett stycke in på vikens västra s t rand 
öfver näset ut till Kaltovesi, hvars västra strand den sedan följer 
ända till näset vid Vetokallio, och så slutligen i samma riktning ut 
till Muola kar tområde. Utefter hela denna linje kan gränsen säkert 
fastställas, emedan bärgarten här gränsar emot rapakivin. Svårare 
är det att begränsa detta porfyrgrani tområde i norr och öster, där bärg-
arten mångenstädes visar s t rukturela öfvergångar till en jämnkornig 
röd granit, med hvilken porfyrgraniten sannolikt är samhörig i ge-
netiskt hänseende. Ville man på något sätt angifva den, kunde 
den tänkas utmärkt af en linje, som under en mängd slingringar 
ginge f rån Kuukauppi sund i nordostlig riktning öfver västra ändan 
af Leinjärvi och södra delen af Torajärvi sjöar till närheten af järn-
vägslinjen, omkring 2 kilometer söder om Inkilä station. Häri f rån 
vänder sig gränsen mot SO och når i närheten af Jantula by Heli-
sevänjärvi , hvars västra strand den följer ett stycke åt SO, för att 
sedan fortsättningsvis i samma riktning gå tvärs öfver landet och nå 
Oriniemi sund, där den böjer sig åt norr och tämligen troget följer 
den högra Vuoksenarmen åt ända ut till kartbladets östra gräns. 1 
sydost kan gränsen icke bestämmas, då de kvar tära aflagringarna 
här helt och hållet betäcka bärggrunden; men emedan en likartad 
granit iakttagits i de nordväst ra delarna af kartbladet Muola, finnes 
det skäl att antaga, att hela den terräng inom området, som ligger 
söder om nu angifna gräns, intages af porfyrgranit . 

Äfven norr om denna gränslinje uppträder en porfyrisk granit, 
men den bildar här endast mindre områden; så t. ex. i t rakten norr 
om Siirlaks gästgifveri vid gränsen mellan Räisälä och Kaukola 
socknar. 

I al lmänhet har den grofkorniga bärgarten en brunröd, undan-
tagsvis en grå färg. Den porfyriska karaktären är betingad däraf, att 
talrika, b runa eller gulröda, 2 — 3 centimeter långa fältspatkristaller 
f r amhäfva sig ur bärgartens jämnkorniga hufvudmassa, som samman-
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sattes af ungefär lika stora mängder af fältspat, mörk glimmer och 
grå eller hvit kvarts. Såsom tillfällig beståndsdel är granat allmän. 

Såväl de porfyriskt utbildade fältspatsindividerna som de uti 
bärgartens grundmassa utgöras till hufvudsaklig del af kalifältspat, 
(ortoklas eller mikroklin); endast i g rundmassan förekomma mindre 
mängder af en natronrik plagioklas. Strökornen äga vanligen i ge-
nomsnitt rektangulär eller aflångt sexkantig omkrets, betingad af kri-
stallernas tafvelformiga utbildning efter klinopinakoiden. Undantags-
vis iakttages mer eller mindre fullständigt runda genomsnitt. I de 
flesta fall äro de porfyriskt utbildade kristallerna icke enkla, utan 
tvillingar enligt Karlsbader lagen. 

Glimmern, som städse är biotit, förekommer vanligen i stor 

mängd. I vissa varieteter t räder detta mineral dock i bakgrunden, sam-

tidigt som den porfyriska s t rukturen öfvergår i en jämnkornig. 

Den porfyriska s trukturen är nästan öfveralt inom det angifna 
området mycket tydlig. Stundom, såsom t. ex. i närheten af järn-

Granitporfyr. vägslinjen några kilometer SW om Sairala station, blir den till och 
med så dominerande, att bärgarten kunde kallas granitporfyr. Skil-
naden mellan grundmassa och strökorn är här mycket skarp. De 
senare äro anmärkningsvärdt starkt hoptryckta parallelt med klino-
pinakoiden och vid ändarna ofta liksom hopsnörda. De nå icke säl-
lan en längd af 5 centimeter, medan bredden vanligen icke öfver-
stiger 1,6 centimeter. 

Å andra sidan öfvergår den porfyriska bärgarten på vissa stäl-
len i en grof och jämnkornig strukturvarietet . Öfvergången sker van-
ligen långsamt och så att s trökornen småningom blifva mindre, tills 
de slutligen endast obetydligt genom sin storlek afsticka från bestånds-
delarna i grundmassan. En dylik grofkornig s t rukturform iakttagas 
synnerligen ofta och finnes icke sällan i samma bärg som den por-
fyriska, men är icke utbredd öfver större områden. 

Öfveralt är porfyrgraniten tydligt sträckad eller strimmig, hvil-
ket ger sig ti l lkänna genom parallel anordning af beståndsdelarna. 
En sådan iakttages icke allenast emellan fältspatströkornen och biotit-
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fjällen, utan äfven mellan kvartskornen. De senare äro nämligen ofta 
utdragna i långa str immor, sammansat ta af flera skilda korn. Sanno-
likt är denna strimmigbet uppkommen genom tryck på fast bärg, ty 
betraktad under mikroskopet visar sig bärgarten i regeln vara mycket 
starkt sönderkrossad, i det såväl fältspaten som kvartsen äro bräckta 
och de skilda delarna förskjutna mot hvarandra. 

Så godt som öfveralt genomdrages porfyrgraniten af medel- eller Röd gång-
finkornig, ljust rödfärgad granit, hvilken uppträder i tydliga gångar. granit. 
Bredden hos dessa växlar mellan några centimeter och flere meter. 
Gånggränsen är än snörrät , än slingrig. I det förra fallet äro gång-
arna nästan jämnbreda, medan i det senare fallet mäktigheten är 
mycket varierande, i det gången än breder ut sig, än afsmalnar . Den 
mineraliska sammansät tningen är ungefär densamma som i porfyr-
grani ten; dock förekommer den mörka glimmern ofta i påfallande 
liten mängd. St rukturen är däremot i regeln icke så deformerad som 
i porfyrgraniten, och förefaller i många fall att vara af i det när-
maste primär karaktär . Skriftgranitisk sammanväxning mellan fält-
spat och kvarts är ganska vanlig. 

Sannolikt tillhöra dessa gånggraniter samma eruptionsserie som 
porfyrgraniten och dess strukturmodifikationer. Möjligen hafva de 
dock f rambrut i t under olika tider. De slingrande gränserna hos en 
del gångar, som genomdraga graniten i sträckningsriktningen och 
mjukt foga sig efter gl immerstr immornas vändningar och buktningar, 
så att de stora fältspatkristal lerna aldrig tvärt afskäras af gånggränsen, 
tala möjligen för, att en del af gångmaterialet f rambrut i t under por-
fyrgranitens stelningsprocess. Å andra sidan har på flere ställen, 
t. ex. norr om S:t Andreae kyrkoby och i bärgen i närheten af Korpi-
laks by, iakttagits gångar med raka gränslinjer, som genomdraga por-
fyrgraniten snedt emot strimmigheten. Vid en af dessa var porfyr-
graniten genomdragen af förkastningssprickor, hvilka sträckte sig 
ända fram till gånggränsen, men icke öfver denna in i gången. Själfva 
gången var vid salbandet finkornigare än i gångens midt. Dessa före-
teelser kunna väl svårligen förklaras på annat sätt, än genom anta-
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gandet, att gångmaterialet frambruti t äfven efter det porfyrgraniten 
undergått en viss deformation, d. v. s. sedan den fullständigt stelnat. 

Pegmatit- Äfven gångar af typisk pegmatitgranit äro mycket vanliga inom 
granit, porfyrgranitterrängen. Bredden hos dessa öfverstiger sällan en me-

ter. Den rödfärgade fältspaten (kalifältspat), är utbildad i par centi-
meter långa individer. Glimmern är mest biotit och kvartsen af grå-
hvit färg. Skriftgranitisk sammanväxning mellan kvarts och fältspat 
är vanlig. 

Liksom gångarna af medelkornig granit äro dessa än rakliniga, 
än slingrande, och likaså kan man särskilja mellan skilda gångsy-
stem, i det en del gångar genomtvära de öfriga. 

Kvarts. Kvartsen är ofta anhopad i större klumpar och utfyller stun-

dom stora delar af gångarna, men äfven i närheten af gångarna iakt-
tages uti porfyrgraniten större kvartslinser. Dessa ligga vanligen 
med långsidan parallel med granitens strimmighet. Stundom anasto-
mosera de med pegmatitgångar eller sådana, som utfyllas af ren 
kvarts, och måste sålunda antagas vara uppkomna på ungefär likar-
tadt sätt som dessa. 

På några ställen har i samma gång iakttagits en kombination 
mellan finkornig granit och pegmatit. Hufvudmassan i gången utgö-
res af pegmatit och midt uti denna löpa parallelt med gånggränserna 
och med hvarandra tvänne, endast några centimeter breda zoner af 
fin till medelkornig röd granit. Fullständigt analoga gångar äro af mig 
omnämda från rapakiviterrängen i Säkkijärvi socken 

Inneslutnin Porfyrgraniten innehåller på många ställen tydliga fragment af 
gar i por- äldre bärgarter. Af dessa äro sådana af glimmergneis, hornblende-
fyrgranit. g n e j s s a m t diorit de vanligaste. Glimmergneis uppträder än i skarpt 

begränsade brottstycken än i långa, slingrande och osäkert begränsade 
partier. De senare äro i regeln utdragna i sträckningsriktningen samt 
oftast ytterst starkt uppblandade med graniten. Det ser härvid stun-
dom ut såsom om denna så intimt ingjutits mellan gneisskiktena, 
att dessa skiljts i sär till smala, mörka glimmerstrimmor. Likväl 

*) Finl. geol. undersökning. Beskr. till kartbladet 28. Säkkijärvi. S. 19. 
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kan det ifrågasättas, om alla de i graniten iakttagna glimmerrika 
s t r immorna äro på detta sätt uppkomna. På många ställen, där de 
förekomma i större mängd, saknas nämligen inneslutningar, hvilkas 
brottstyckekaraktär vore obestridlig. Däremot äro de glimmerrika 
part ierna mycket jämnt fördelade i graniten och ofta böjda och slin-
grande på liknande sätt som str immorna i en fluidalstrimmig ytbärgart. 
Det ligger därför i dylika fall närmare till hands att antaga, att glim-
merst r immorna tillhöra porfyrgraniten, och sålunda närmast vore att 
betrakta som basiska utsöndringar ur grani tmagman. Man kan såle-
des antaga, att de glimmerrika part ierna i porfyrgraniten uppkommit 
dels genom metamorfos af gneisinneslutningar, dels genom differen-
tiation af grani tmagman. 

Granat har tidigare omnämts såsom en tillfällig beståndsdel uti 
porfyrgraniten. Vid en nä rmare undersökning finner man, att detta 
mineral i större mängd anträffas där, hvarest graniten är uppfyld af 
f ragment af andra bärgarter . De ofta 1 cm långa granaterna äro 
härvid anhopade hufvudsakligen uti f ragmentens kanter och längs deras 
gränser. Man vore därför benägen för att antaga, att denna anhop-
ning af granat stode i orsaksförhål lande till förekomsten af fragment. 
Möjligen kunde man härvid tänka sig att granaterna vore uppkomna 
genom den metamorfos som graniten åstadkommit på de inneslutna 
brottstyckena. 

Fragment af hornblendegneis äro mindre vanliga än de af glim-
mergneis. De äga vanligen skarpa gränser emot porfyrgraniten och 
en mer eller mindre långsträckt form. Skiktningen är s tundom väl 
bibehållen, men oftast dock otydlig, ja s tundom t. o. m. omöjlig att 
med blotta ögat iakttaga. I senare fallet l iknar bärgarten därför en 
hornblenderik diorit. Att den massformiga s t rukturen likväl endast 
är skenbar f ramgår däraf, att i samma fragment vissa delar äro tyd-
ligt skiffriga, andra åter massformiga. Sannolikt har den skiffriga 
s t rukturen försvunnit genom metamorf invärkan af graniten. En dylik 
ger sig ti l lkänna äfven i andra egenheter. Vid gränserna äro näm-
ligen fragmenten rätt ofta så att säga uppfrät ta , i det granitmaterial 
ingjutits uti dem. Injektionen har härvid vanligen skett längs skikt-

2 
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ytorna, men exempel finnas äfven därpå, att graniten ingjutits i frag-
mentet tvärt emot skiktena. I dylika »söndernaggade» gränser är 
fragmentets skiffriga s truktur oftast försvunnen hvar jämte en anrik-
ning af hornblende och biotit iakttages. Isynnerhet det senare mine-
ralet är hopadt i smala strimmor, hvilka liksom kanta fragmentet . 
En annan företeelse, som, så egendomlig den än är, måste hänföras 
till kontaktförändringarna, består däri, att i fragmentet, omedelbart vid 
kontakten, ofta ligga runda eller rektangulärt begränsade, rödfärgade 
fältspater, som fullständigt likna dem i porfyrgraniten. Graniten själf 
är då närmast omkring fragmenten vanligen grofkornigt utbildad och 
äfven glimmerfattigare är i sin normala form. Isynnerhet i närheten 
af dessa hornblendegneisfragment anträffas i områdets nordligare de-
lar äfven brottstyckeartade partier af en massformig, medel- eller fin-
kornig, mörkgrön bärgart af diori tkaraktär. Huruvida dessa f ragment 
äro geologiskt samhöriga med ofvan anförda skiffriga, hornblenderika 
bärgarter eller om de möjligen kunde föras ihop med de dioriter, 
som uppträda i de s. k. äldre, vanligen gråfärgade gneisgraniterna i 
södra Finland, är icke möjligt att bestämdt afgöra. Till mineralisk 
sammansät tning och yttre utseende påminna de dock starkt om de 
senare, men då dessa i al lmänhet icke äga någon skildt karaktär i-
stisk petrografisk karaktär , är denna likhet icke af afgörande be-
tydelse. 

Slutligen kan omnämnas ett fynd af ett typiskt lerglimmerskiffer-
f ragment uti porfyrgraniten. Skiffern är ganska kvartsrik och liknar 
fullständigt fylliterna uti den karelska skifferformationen. 

Jämnkornig Äfven i trakten norr om porfyrgraniten intages hufvudmassan 
gneisgranit. a f bärggrunden af granit. Denna är här endast undantagsvis, och 

då alldeles lokalt, porfyriskt utbildad. I regeln är den medelkornig, 
af röd eller grå färg samt synnerligen rik på glimmerrika mörka 
str immor. Beståndsdelarna äro granitens vanliga. I al lmänhet är 
röd ortoklas den öfvervägande fältspatbeståndsdelen, men variete-
ter finnas, där en grå plagioklas ingår i rätt stor mängd uti bärgar-
ten. Granat saknas nästan aldrig, men förekommer vanligen i blott 
små, några millimeter långa korn. Där bärgarten är rik på gneisar-
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tade partier, förekommer mineralet i stor mängd och ofta äfven i 
större individer. — De båda färgvarieteterna, den gråa och röda, före-
komma i intimt samband med och öfvergå så godt som omärkligt 
uti hva randra ; de utgöra sålunda endast modifikationer af en och 
samma bärgart . 

Vid skildringen af gneisbärgarterna framhölls , att dessa hufvud-
sakligen förekomma såsom brottstycken uti en jämnkornig granit. 
Denna är i själfva värket ofta så fullströdd med gneisinneslutningar, att 
bärgarten härigenom öfver stora s träckor erhållit ett strimmigt utseende. 
Detsamma som tidigare anförts om inneslutningarna i porfyrgraniten 
gäller äfven om dem i den jämnkorniga formen. Hufvudmassan af 
brottstyckena tillhöra äldre kristallina skiffrar. Nu hafva likväl äfven 
fragmentl iknande partier iakttagits af en granit, som genom sin sam-
mansättning väl afsticker f rån den, uti hvilken de ligga. Medan den 
senare är en typisk kalirik granit, äro de åsyftade f ragmentar tade 
part ierna rika på plagioklas och ofta äfven hornblende. Liksom den 
omslutande graniten äro dessa fylda af gneisstrimmor. De likna i 
detta hänseende äfvensom genom den starkt deformerade strukturen 
mycket den »äldre», vanligen plagioklasrika graniten i södra Finland. 
Vore de värkligen samhöriga med denna, skulle sålunda i dessa frag-
ment finnas ett säkert bevis för att den i dessa trakter förekom-
mande vanligen röda graniten skulle vara en »yngre» granit. 

Den jämnkorniga graniten och porfyrgraniten äro således i många 
afseenden l ikartade; likheten ökas däraf att l ikadana gångbildningar, 
d. v. s. fin-medelkorniga graniter och pegmatitgranit, som iakttagas 
uti porfyrgraniten, finnas uti den jämnkorniga. Frågan är där för : 
äro dessa graniter geologiskt samhöriga eller åtski lda? Undersöknin-
garna ute i naturen hafva ådagalagt att gränserna mellan den jämn-
korniga och porfyrgraniten öfveralt äro otydliga, emedan de båda 
bärgar terna så att säga skjuta in i hvarandra , hvarvid det ofta före-
faller som om öfvergångar dem emellan skulle finnas. För att 
detta värkligen är fallet talar den omständigheten, att inom området 
för den jämnkorniga graniten äfven f innas porfyriskt utbildade struk-
turmodifikationer, som mer eller mindre fullständigt öfverensstämma 
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med porfyrgraniten söderut. På sådana ställen iakttagas ofta de tydli-
gaste öfvergångar f rån porfyrisk till jämnkornig struktur. Öfvergången 
sker så, att den jämnkorniga graniten småningom blir grofkornigare, 
enskilda, vanligen i Karlsbadertvillingar utbildade individer f ramhäfva 
sig genom sin storlek f rån hufvudmassans beståndsdelar, blifva små-
ningom större och större samt tätare hopgyttrade, tills porfyrgranitens 
s t rukturform är uppnådd. En strukturell egenskap skiljer dock porfyr-
graniten i områdets mellersta och södra delar tämligen skarpt från 
den jämnkorniga graniten. Den senare äger nämligen i al lmänhet en 
mindre tydlig parallelstruktur, i fall man då icke tager i betraktande 
den, som betingas af gneis- eller gl immerstr immorna, och visar äfven 
i öfrigt mindre tydliga spår af mekaniskt tryck än den förra. Denna 
skilnad mellan de båda bärgar terna är dock icke så stor, att den 
med nödvändighet skulle betinga ett skarpt skiljande mellan dem. 
De otydliga gränserna, de l ikartade gångbildningarna och samma slags 
inneslutningar i de båda bärgar terna tala däremot starkt för ett hop-
förande af dem. På grund af hittills gjorda undersökningar har man 
således skäl att antaga, att porfyrgraniten och den jämnkorniga gra-
niten härs tamma från en gemensam magmabassin och att de tillhöra 
de yngre arkeiska graniterna i Finland. De kunde därför i geolo-
giskt hänseende lämpligast j ämföras med de rödfärgade graniterna i 
Nyland och öfverhufvudtaget i södra Finland. 

Diabas. 

Endast på tvänne ställen N om Koljola by i S:t Andreae soc-
ken har en tydlig diabasbärgart iakttagits. Denna bildar här en sanno-
likt rätt lång, i NW—SO utsträckt, ung. 20 m bred gång. De båda 
fyndställena, som enligt all sannolikhet utgöra delar af samma gång, 
äro c. 2 km aflägsnade f rån hva rand ra ; då dessa dock antagligen icke 
utgöra gångens ändar , kan man antaga att gången väl är 3 å 4 
km lång. 

Bärgarten är fin- eller medelkornig, mot sidostenen vanligen nå-
got tätare än i gångens midt. Betraktad under mikroskopet, visar 
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den sig bestå af aflånga labradorlister, pyroxen och hornblende jämte 
malmkorn. Pyroxen- och hornblendeindividernas form bestämmes af 
plagioklasen. Pyroxenen är till största delen af rombisk ka rak tä r ; 
sannolikt en hypersten, på grund af den rätt tydliga pleokroism den 
visar. En mindre del är vanlig augit. Hornblendet kantar vanligen 
som en söm pyroxenen, men för t ränger äfven stundom helt och hållet 
densamma. Sannolikt är det en ombildningsprodukt. 

Denna hyperstendiabas genomtränger den ofvanski ldrade porfyr-
graniten och måste således vara yngre än denna. Dess åldersför-
hållande till rapakivin kan däremot icke bestämmas, men sannolikt 
är, att diabasen är äldre än denna. Dess likhet med öfriga finska 
diabaser, som äro äldre än rapakivi, talar härför . 

Rapakivigraniter. 

I områdets västligaste del utgöres bärggrunden till största delen 
af den f rån öfriga finska graniter geologiskt väl skilda rapakivin. 
Rapakiviområdets norra gräns inom kar tområdet ligger ungefär 1,5 
km S om Kuurmajärvi , hvarifrån den går parallelt med nämda sjös 
södra strand ut till Vuoksen. Härifrån följer gränsen den högra älf-
strlfnden troget åt ända till norra ändan af bärget Jyrkkämäki , ung. 
4 km S om Kuukauppi by, där den viker af i nästan N—S riktning 
förbi Heinjoki kyrkby, på sätt som vid angifvandet af porfyrgrani-
tens västra begränsning närmare framhållits. 

Bärgarten öfverensstämmer till sitt yttre fullständigt med rapa-
kivin i Viborgs omnäjd. Den är en grofkornig, röd eller gråbrun, por-
fyriskt utbildad granit, som mångenstädes är starkt förvittrad eller 
söndergrusad samt i regeln utmärkt af synnerligen tydliga paralleli-
pidiska afsöndringsformer. Beståndsdelarna äro: brunröd ortoklas, 
svart glimmer, vanligen mörkgrönt hornblende samt rökgrå kvarts. 
Fältspaten är till stor del utbildad i större, i genomskärning 5—6 
centimeter långa, bollformiga individer, som än ligga tätt saraman-
hopade, än glest spridda, så att afstånden mellan bollarna äro ett 
tiotal centimeter och mera. Bärgartsmassan mellan ortoklasströkor-
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nen är grofkornig, i det de i denna ingående beståndsdelarna ofta 
äga en längd af 0,6—1 centimeter. Härigenom f ramträder den por-
fyriska s t rukturen mindre skarpt , än då skilnaden mellan grundmassa 
och strökorn är större. Vid tilltagande grofkornighet t räder stundom 
t. o. m. den porfyriska karaktären i bakgrunden. Karaktärist iskt för 
bärgarten är vidare att ortoklasbollarna ofta omslutas af ett några 
millimeter tjockt hölje af grönhvit plagioklas. Då denna under vitt-
ringen antager en gråhvit färg, ser det i en slätslipad häll ut såsom 
om ortoklasen omgåfves af en l jusare färgad ring. — Af de mörka 
mineralen förekommer än hornblendet, än biotiten i s törre mängd; 
s tundom saknas dock det förra mineralet. — Kvartsen är utbildad 
än i mer eller mindre tydligt begränsade korn, än som en tämligen 
formlös massa mellan de öfriga beståndsdelarna. 

Af tillfälliga beståndsdelar iakttages ofta zirkon, dock endast i 
mikroskopiskt små individer, samt flusspat och något järnmalm. Gra-
nat, som är så allmän i den s t räckade porfyrgraniten, har däremot 
aldrig anträffats uti rapakivin. 

Strukturen är synnerligen karaktärist isk. Betraktad under mi-
kroskopet visar bärgarten nämligen en ofta mycket vacker mikropeg-
matit, i det kvarts och fältspat äro regelmässigt invuxna i hvarandra . 
Stundom företer kvartsen äfven egen kristallbegränsning. Detta talar 
för att kvartsen till en del utkristalliserat samtidigt eller till och med 
tidigare än ortoklasen. Vidare företer s trukturen alla de för en 
pr imär s t ruktur kännetecknande egenskaperna. Sönderbräckta mineral 
eller parallelstruktur, med andra ord alt, som talar för en mekanisk 
deformation, saknas i rapakivin, hvilket sålunda bevisar att denna 
bärgart icke varit med om de bärgskedjeverkningar, hvilka tryckt sin 
prägel på alla öfriga graniter i Finland. 

Inom föreliggande område visar rapakivin endast få variationer 
i s trukturelt hänseende. Till sin hufvudmassa är den fullt typisk, 
d. v. s. tydligt porfyrisk med runda ortoklasbollar, som omgifvas af 
ett oligoklashölje. På en del ställen öfvergår dock den typiska rapa-
kivin genom att strökornen mer eller mindre fullständigt försvinna 
till en i det närmaste jämnkornig och grofkornigt utbildad granit. 



23 

Emedan dock antydan till porfyrartad s t ruktur ännu ofta iakttages, Rapakivkr-
har en dylik form blifvit benämd rapakiviartad granit. Dessa struk- tad granit, 
tur former visa ingenstädes skarpa gränser emot hvarandra , utan 
tvärtom städse småningom skeende öfvergångar, och man ser därför 
ofta i s amma bärg de båda formerna omväxla med hvarandra . 

Såsom kändt u tmärkas rapakivibärgarterna i al lmänhet af en gan- Rapakivins 
ska vidt gående förvittring, och detta gäller äfven om den grofkor- förvittring. 
niga s t rukturformen inom föreliggande område. Bärgarten sönder-
faller härvid ofta till ett grofstenigt grus, så att en frisk häll endast 
här och hvar iakttages. I de i närheten af sjö- och f lodstränderna 
belägna t rakterna är detta vanligen bortfördt under tidigare högre 
vattennivå, i de högre belägna delarna ligger det däremot tämligen 
orubbadt kvar. Söndergrusningen af bärgarten är dock ganska ojämn. 
Sålunda äro vissa delar förvit trade ända till 1 meters djup, medan 
andra knappt visa spår af förändring. De förvittrade delarna ligga 
än direkt i dagytan, än äro de betäckta af alldeles friska bärgpart ier . 

Jämte den grofkorniga, typiska rapakivin förekommer en medel- Medel- och 
finkornig granit, hvilken tillhör samma eruptionsserie som den förra, flnkomig ra-
Bärgarten är i regeln mattare röd än rapakivin samt endast undan- pakivigranit 
tagsvis porfyriskt utbildad. I öfrigt kännetecknas den af samma o c h a r a n i t 

porfyr. 

strukturegendomligheter som rapakivin. Den uppträder än såsom 
gångar än som mer eller mindre a f rundade inneslutningar uti rapa-
kivin och den rapakiviar tade graniten. 

Gångarna äga skarpa gränser och äro vanligen mer eller mindre 
raklinigt utsträckta. Ofta följa de härvid förklyftningsriktningarna uti 
rapakivin. Deras bredd öfverstiger i al lmänhet icke 2 meter. På 
några ställen anträffas äfven större partier af denna bärgart , där 
gångkaraktären dock icke så tydligt f ramträder . Detta är fallet på 
ett ställe i områdets västligaste del, där på den i Kavantjärvi utskju-
tande udden, ungefär 2.5 km SSO om Kavantholm, ett s törre bärg 
så godt som helt och hållet intages af medelkornig gråaktig rapa-
kivigranit. Denna afviker till sitt yttre något ifrån den vanliga gång-
graniten, därigenom att den är mycket tydligt porfyrisk. 1 den me- Granitporfyr. 
delkorniga grundmassan ligga nämligen talrika, i genomsnitt rektanga-
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lära orloklaskristaller, hvilka i medeltal äro 1—2 cm långa. Endast 
ett mindre antal af s trökornen uppnå en längd af 5—6 cm. Dessa 
äro glest omkringspridda i bärgarten, medan de mindre äro ganska 
tätt hopgyttrade. Stundom äro de äfven anordnade i en bestämd 
riktning, så att kristallernas långsidor äro parallela. Härigenom er-
håller bärgarten en viss strimmighet, men denna skiljer sig likväl 
skarpt från den uti porfyrgraniten. Äfven på de ställen, där strim-
migheten är tydligast, upptäckes nämligen icke i rapakivigraniten 
t ryckfenomen; s t rukturen äger således äfven här en lika pr imär ka-
raktär, som i den normala utbildningsformen. Man måste därför an-
taga att den parallela anordningen af strökornen beror på rörelser i 
den ännu icke fullt stelnade bärgar tsmassan, d. v. s. vore en s. k. 
fluidalstrimmighet. 

Några gränser emot den typiska rapakivin kunde icke iakttagas. 
Sannolikt bildar granitporfyren här ett stockartadt parti. Bärget är nämli-
gen utsträckt i NNW—SSO, d. v. s. parallelt med en vanlig förklyft-
ningsriktning. En alldeles dylik utbildningsform af rapakivin före-
kommer i t rakten mellan Näätälänjärvi och Lyvkylänjärvi, där flere 
bärg uppbyggas af densamma. 

Inneslutningarna af medelkornig granit äro i regeln a f rundade 
och aflånga. I längd mäta de stundom ett par meter, men äro oftare 
endast ett eller ett par tiotal centimeter långa. Emot den grofkorniga 
rapakivin äro de i regeln tydligt begränsade och omgifvas stundom 
mer eller mindre fullständigt af ett alldeles tunnt plagioklashölje, på 
samma sätt som ortoklasbollarna. 

Detta tvåfaldiga uppt rädande af medelkornig granit talar sålunda 
för att den bildats både före och efter det hufvuddelen af rapakivin 
stelnat. 

Rapakivimas- Gränserna mellan rapakivimassivet och angränsande bärgarter 
sivets gran- äro städse mycket skarpa. I norr står rapakivin på några ställen i 

s e r- direkt kontakt med den röda gneisgraniten. Den i ungefär N75°W 
gående gränslinjen är härvid knifskarp, men någon nämvärd kontakt-
förändring .förekommer dock icke i någondera bärgarten. Det enda i 
ögonen fallande är, alt rapakivin vid kontakten är synnerligen rik-
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ligt genomdragen af förklyf tningsspr ickor , som löpa parallelt med 

gränsl injen. — En stor del af rapakiv i te r rängens ös t ra gräns beteck-

nas af den högra Vuoksens t randen. Längre söderu t ha fva vi dock 

åter rapakivi och por fyrgran i t alldeles nä ra intill hva randra , men nä-

stan öfvera l t å tski l jas de hä r af en skarp t ma rke rad da l sänka . Det 

är dä r fö r sannol ikt att g ränsen bildas af en förkastningsl inje . 

Praktiskt användbara bärgarter. 

Malm har icke ant räf fa ts inom område t s gränser . 

Kalksten f ö r ekommer i Kuparsaa r i by såsom ett s törre lager Kalksten, 

(se sid. 11). 1 kemiskt hänseende är kalkstenen jämförelsevis ren, i 

det den innehål ler blott spår af magnes ia samt 7 — 1 2 °/o olösliga be-

s tåndsdelar . Bärgar ten til lgodogöres. 

I öfrigt inskränker sig frågan om bärga r t e rnas prakt iska an- i stenindu-

vändning till, hu ruv ida de ä ro a n v ä n d b a r a i s ten indus t r ins t jänst . Så- strielt hänse-

väl den j ämnkorn iga grani ten i område t s no r r a de lar som porfyrgra- e i l d e 

niten söderut besit ta ofta de egenskaper , som e r fo rd ra s af b ry tvä rda v a i d a b d l g~ 
ärtor. 

bärgar te r . Så lunda iakt tages i regeln godt klåf, goda såväl botten-

som s tåndsköror , h v a r j ä m t e s tenen är jämförelsevis lätt att hugga. 

Tyvär r är den jämkorniga , rödfärgade graniten såsom tidigare 

f ramhål l i ts , i a l lmänhet uppfyld af gneislingor, hvilka gifva bärgar ten 

en flammig, orolig färg. På vissa ställen är s tenen dock tämligen 

enfärgad. Detta ä r t. ex. fal let i t rakten S om Jääsk jä rv i . På ömse 

sidor om landsvägen f rån Jääsk i till Antrea finner man så lunda på 

flere ställen mindre bärg, som sannolikt väl skulle l ämpa sig för be-

arbetning. Skildt f r a m s t å r i det ta hänseende ett bärg genast no r r 

om Ahtiala gård i Jääski , ung. 1 km f rån Vuoksen. 

Den gråfärgade modifikat ionen af den j ämnkorn iga grani ten läm-

par sig m å h ä n d a bä t t re för s tenbrvtning. En sådan bärgar t f innes 

på ett par ställen invid järnvägsl in jen W om Antrea station. Den är 

dä r tämligen spr ickfr i och låter klyfva sig i rätt s tora block. Fä rgen 

är j ämnt grå och bärgar ten antager under slipning en rä t t vacker 

glans. Stenen är lätt att hugga. 
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Porfyrgraniten besitter vanligen mycket vackra botten- och stånd-
sköror, eller med andra ord, en ovanligt tydlig parallelipipedisk för-
klyftning, i bvilket hänseende den närmast kan täfla med rapakivi-
bärgarterna. Den är lätt att hugga men svår att slipa, emedan de i bärg-
arten ingående hårda mineralen, fältspat och kvarts, äro utbildade i 
i stora individer. Likväl torde bärgarten med fördel kunna använ-
das till större byggnadsten. Ställen lämpade för anläggande af brott 
finnas mångenstädes vid Vuoksenstränderna, t. ex. vid västra stran-
den af Jaakonsaari , S om Herrala, N om Pajulahti m. m. 

Den typiska rapakivin inom området är i allmänhet så starkt 
förvittrad, att det icke gärna kan blifva tal om dess användbarhet . 
Däremot är den medelkorniga, grå porfyrgraniten S om Kavant-
holm (se sid. 23) en användbar byggnadssten. I redan öppnade brott 
ser man synnerligen gynsamma klåf, hvilka göra stenen lämplig 
för utkilning af äfven långa block. Slipad äger bärgarten en rödak-
tigt grå färg och tämligen stark glans. De bärg, som uppbyggas af 
denna granit, äro äfven tillräckligt stora för att en stenbrytning i 
större skala skulle kunna anordnas. 

Kvartära bildningar. 
Märken från istiden i fast bärg. 

Moutonne- * ^e bärgigare t rakterna inom området äro bärghällarna vanli-
ling. Räfflor, gen väl a f rundade och liksom nedslipade i de delar som vetta mot 

nordväst, medan de på sydöstra och södra sidan ofta äga tvärbranta 
former. Isynnerhet i de i nordväst gående större dalsänkorna och 
vid Vuoksenstränderna äro de där jämte ofta glattslipade och karak-
tär iserade af finare och gröfre repor, s. k. räfflor, hvilka gå i be-
s tämda riktningar. 

Ungefär ett femtiotal räffelobservationer har blifvit annoteradt . 
Flertalet af dessa går i NW, såsom af beteckningen på bifogade höjd-
karta nä rmare f ramgår . Sålunda hafva på 20 skilda ställen, särskildt 
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i områdets nordvästra delar, iakttagits dylika med riktning varierande 
mellan N30°—35°W, på 15 ställen, hufvudsakligen i områdets syd-
västra, norra och nordöstra delar, räfflor i N40°—45°W. Jämte dessa 
riktningar hafva dock några få i NNW och NNO samt slutligen en 
i N52°W och en i N69°W iakttagits. 

Af dessa senare tillhöra de NNW-liga räfflorna (2 observationer 
N20°, 25°W) liksom reffelobservationen N10°W på östra stranden af 
Kuunjärvi , sannolikt det system, hvars riktning är N30°—35°W, och 
torde kunna förklaras som lokala afvikningar f rån den allmänna rikt-
ningen. I motsats härtill betecknar den NNO-liga riktningen, som i 
strandklippor vid Vuoksen iakttagits på tre ställen (N20°0, N 2 2 ° 0 , 
N32°0) i områdets nordöstra del, helt säkert ett skildt system. Detta 
f ramgår äfven däraf , att vid en af de åberopade lokalerna anträffats 
tydliga korsräfflor i N 4 3 ° W och N20°0 . Då de senare äro mindre 
tydliga och liksom bor t raderade af de förra, torde de vara äldre än 
de nordvästliga, hvilket äfven bestyrkas däraf , att åsarna, som ju 
måste hafva bildats under isens sista f ramskr idande, gå i NW—SO. 

Huruvida de WNW—OSO-liga räfflorna (en observation N52°W 
på Kuparsaar i i områdets sydvästra del, och en N69°W på Sikosaari 
i Vuoksen NO om Räisälä) böra räknas till ett skildt, t redje system, 
kan icke säkert afgöras. Förekomsten af ungefär samma räfflor på 
västra sidan af Viborgska viken J) skulle möjligen tala härför . 

Fullständigt typiska jättegrytor hafva icke under exkursionerna Jättegrytor, 
blifvit anträffade. I den branta östra väggen i ett porfyrgranitbärg 
invid landsvägen ung. 1 km N om Sakkola by iakttages dock urhålk-
ningar, som sannolikt uppstått på l iknande sätt som vanliga jätte-
grytor. Alldeles vid bärgets fot finnas hä r tvänne äggrunda ursvarf-
ningar i graniten, hvilka äro polerade och glatta. En 1 meter hög 
öppning vid sidan bildar liksom en dörr till dem. Af turister äro 
de väl kända, den större af dem går under namnet Sokanlinna. Di-
mensionerna ä ro : hos den s törre : höjd = 2,4 m., längd = 3,4 m, 
bredd = 2,4 m; hos den mindre : höjd = 2 in, längd = 2,2, bredd 

!) Finl. Geol. Und. Kartbladet N:o 28, Säkkijärvi. S. 23—24. 
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= 2 m. Uti hvardera hålorna utmynna flere vida, vertikalt stående 
klyftor, så att dagsljuset intränger äfven uppifrån. Klvftväggarna äro 
härvid dock icke glattpolerade liksom urhålkningen nedtill, och det 
är därför sannolikt att vattnet, som i tiden ursvarfvat »grytan», in-
trängt genom öppningen vid sidan. Själfva bildningarna äro därför 
sannolikt uppkomna vid stranden af något r innande vattendrag, som 
i postglacial tid möjligen här gått f ram. 

Jordarter. 

Den sammanlagda arealen af den blottade bärggrunden inom 
området är ringa i förhållande till den som jordar terna intaga. Af 
dessa äger morängruset vidsträcktaste utbredning, därnäst följa i 
ordning sand och leraflagringar samt torfbildningar. 

Isynnerhet i områdets högre belägna delar är bottenmoränen 
Morängras. J 

den nästan al lenarådande jordarten. Den utfyller här icke allenast 
sänkorna mellan bärgen, utan är äfven vältrad öfver de senare, så 
att ofta endast en obetydlig häll sticker f ram. I dylika trakter är 
den äfven ofta utbildad i ryggar, af hvilka flertalet äro utdragna i 
NW—NO. Där trakten är mindre kuperad, är gruset däremot mån-
genstädes utbredt i flacka moar. 

Grusmaterialet består af en talrik mängd kantiga, s tundom tyd-
ligt repade större och mindre stenar, som af finare gruspart iklar 
sammanfogats till en ofta mycket fast massa. De i gruset ingående 
stenarna, som i storlek variera från sådana med endast några milli-
meters genomskärning till sådana med en eller par meters diameter, 
utgöras till allra största delen af de bärgarter, som anträffats inom 
området eller dess närmaste omnäjder . Sålunda utgör den karak-
täristiska, strimmiga porfyrgraniten den i gruset oftast anträffade bärg-
arten inom den terräng, där bärggrunden är porfyrgranit . Därnäst 
kommer i mängd jämnkorniga grå och rödfärgade graniter, rapakivi, 
glimmer- och hornblendegneis och slutligen enstaka block af glim-
merskif ter ; således med undantag af rapakivin. blott bärgarter som 
iakttagits norr om porfyrgranitområdet . I områdets nordliga delar 
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förekomma porfyrgranitblocken i färre antal än de jämnkorniga grani-
terna och gneiserna, och i trakten väster om Vuoksen är rapakivin 
den förhärskande beståndsdelen i gruset. Detta talar sålunda för att • 
åtminstone det gröfre grusmaterialet icke är släpadt långväga ifrån. 

Det sammanhål lande grusmaterialet är än jämförelsevis groft, 
sandartadt , hvarvid moränen är lucker och lätt att bearbeta, än 
åter ytterst fint, s toftartadt och då vanligen gråfärgadt samt samman-
packadt till en fast, murbruksar tad massa. I denna fasta utbildnings-
form har skiktning icke iakttagits. Däremot förekommer stundom en 
sådan uti det lösare morängruset . 

I sina öfversta delar är moränbädden ofta belamrad med hopar Flyttblock. 
af större kullerstenar. Dessa, som till en del bestå af gneiser samt 
röda och grå, jämnkorniga graniter, till en del äfven af såväl grå som 
röd porfyrgranit , intaga ofta rätt egendomliga ställningar, som tyda 
på att de ditkommit efter det moränen aflagrats. Största delen af 
dem äro sannolikt s. k. drifisblock eller flyttblock, som under den 
senglaciala tiden f rån nordligare trakter f ramforsla ts af s immande 
isbärg. Större samlingar af sådana se vi t. ex. på lerslätterna och 
moränmarkerna i trakten kring Kavantholm. Äfven på sandmoarna 
i områdets södra och sydvästra delar äro de mycket talrika. Här 
observerar man ofta påfallande stora block af en grofkornig, grå par-
fyrgranit, som i fast klvft uppträder på några få ställen i områdets 
inre delar. 

I områdets sydligare delar, och isynnerhet i närheten af Vuok- Svallgrus. 
sen, är gruset påfallande löst hopfogadt. De större s tenarna äro till 
stor del väl a f rundade och det finare gruset är fritt f rån det stoft-
ar tade bärgmjöl, som utgör det egentliga sammanki t tande ämnet i det 
typiska morängruset . Med andra ord, gruset förefaller att vara påverkadt 
af vatten, d. v. s. ursköljdt . Dylikt s. k. svallgrus uppträder vanli-
gen i mer eller mindre jämna moar isynnerhet i t rakten mellan Ora-
vankytä och Virkinselkä. Dess uppträdande här förklaras lätt, då en 
stor del af dessa trakter, såsom längre f ram skall ådagaläggas, ännu 
långt efter istiden legat under hafsytan. 

I t rakterna W om Vuoksen, där rapakivin bildar bärggrunden, vittringsgrus. 
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anträffas på flere ställen rätt mäktiga grusbädtlar, som påminna om 
morän. Vid närmare undersökning finner man dock att gruset är 

• uteslutande sammansat t af rapakivimaterial . Det är sålunda ett rent 
vittringsgrus, bildadt på stället. Exempel på typiskt vitlringsgrus finner 
man på flere ställen längs vägen f rån Kavantholm till Heinjoki. 

Å s a r Inom området förekommer en stor mängd, vanligen tydligt ut-

präglade åsar, hvilka alla stryka i NW-lig riktning. 

Mannikkala * kartbladets sydvästra hörn f ramstryker i SO-lig riktning från 
åsen. västra ändan af Lyykälänjärvi en bred, men tämligen flack, platåar-

tad sandrygg, hvilken åtföljes af vida sandmoar och i dessa belägna 
större mossar. Äsen, som kunde benämnas Mannikala åsen, efter 
byn med detta namn, når en höjd af 50 m ö. h.; öfver de flackare 
sandmoarna på ömse sidor om densamma höjer den sig ung. 17 m. 
Den fortsätter utan afbrot t omkring 10 km, men afbrytes däref ter 
par km N om kartbladets sydgräns. Dess södra fortsättning finnes 
inom Muola bladet. 

Hei ku rila ^n knapp mil O om denna ås finnes en annan, som går i all-
åsen. deles samma riktning. Utgörande en fortsättning till den s. k. Heiku-

rila åsen inom Muola kartområde, fortsättes den f rån kartbladets södra 
gräns i NW-lig riktning till den lilla sjön Entonlampi, där den tvärt 
afbrytes. På västra sidan begränsas den af vida moras, öfver hvilka 
den höjer sig omkr. 25 m. Dess fortsättning i N W spåras i en smal 
sandrygg vid sydvästra stranden af Salanjärvi i Viborgs socken. 

Tuokkala Såsom en biarm till denna ås kunde möjligen den väl utpräg-
åsen. lade sandrygg betraktas, som i NNW—SSO-lig riktning löper f ram 

på östra sidan af Tuokkolanjärvi . Vid Tuokkola by når den sin 
högsta höjd 27 m öfver Tuokkolanjärvi , eller 42 m ö. h. Då den 
är ganska smal och sidorna äro brants tupande, f ramstår den skarpt 
från de omgifvande moränmarkerna . Ett stycke norr om nämda by-
bildar den en hög och smal vall mellan tvänne sjöar och strax norr 
om dessa skrider den öfver en glattslipad rapakivihäll. Ett stycke 
söder om sjön Myllyjärvi upphör den plötsligt. Genast S om Kavant-
holm och norrut här i f rån S om Sunila by anträffas dock åter mindre 
sandryggar, hvilka sannolikt utgöra Tuokkolaåsens fortsättning. 
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En annan, ehuru mindre väl utpräglad ås följer i SW-lig rikt- Takalampi 

ning landsvägen åt f rån Ora by förbi Taka lampi till Kaltovesis norra åsen. 

s t rand. Endast på få ställen ä r denna utbildad med tydlig rygg, i 

det den till s törs ta delen ä r utbredd i moar tade fält. Norrut finnes 

dess for tsät tning i några kor tare å skammar . 

På östra sidan af Kuukauppi sund vidtager en ås, som här i f rån Kyrkobyåsen. 

längs landsvägen går ett s tycke förbi kyrkobyn. Den äger tydlig rygg-

form och s tupar på flere ställen tämligen brant ned emot Vuoksen, 

medan den på östra sidan ä r långslut tande och där för icke synner-

ligen väl markerad emot slätten. Ett stycke norr om kyrkobyn för-

ändra r den r iktning f rån NO-lig till N—S-lig samt sänker ned sig 

till den svagt kuperade sandmo, som utfyller t rakten S och N om 

Antrea station. Vid NV-stra ändan af Pähkjärv i upp t räder dock åter 

en tydlig åsrygg, i hvilken Imat rabanan gör en c. 10 m d jup skär-

ning. Asmater iaiet utgöres af väl skiktad finare och gröf re sand, 

som växel lagrar med tunnare skikt af rul ladt grus. N W här i f rån an-

träffas på flere ställen kor tare åsryggar, hvilka slutligen öfvergå och 

försvinna i en svagt kuperad sandmo, som sträcker sig ända till sö-

dra ändan af Jääsk jä rv i . Denna mo begränsas i S af en ett par kilo-

meter lång, åsar tad sandrygg, som i ungefär O—W-Iig riktning stöter 

emot åss t räckan söderut . Huruvida denna ä r en fortsät tning af den 

nordväst l iga åsen eller ej ha r icke kunna t u t rönas . Dess riktning ta-

lar emot, dess öfvergång i s andmon åter för ett sådant antagande. 

Äfven S om Kuukauppi sund synes åsen äga en fortsät tning. 

Så lunda iakttages på Jaakonsaar i en mindre i NW utsträckt åskam, 

och c. 15 km i SO här i f rån uppbygges holmen Haikka af en låg sand-

rygg, hvars vidare for tsät tning ant räf fas på västra Vuoksens t randen 

vid Hopeasalmi sund. 

En af de vackraste å sa rna inom område t är den, som från Pöllökkälä— 

Pöllökkälä by i Muola socken s t räcker sig förbi Paakkola sund i nord- Paakkola 

västlig r iktning ända till nordligaste hörnet af S:t Andreae socken. ä s e n -

Mellan Pöl lökkälä och Paakkola ä r den utbildad som en på sina 

ställen 50 och 60 m hög, skarp t markerad rygg, som löper längs 

den högra Vuoksenst randen. Ställvis ä r den endas t pa r hund ra me-
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ter bred, men sväller på andra ställen ut till en betydlig bredd; så-
lunda är denna norr om Paakkola by ungefär 600 m bred. Genast 
N om Pöllökkälä färjställe s tupar den på västra sidan brant ned mot 
en djup dalsänka, i hvilken ligga flere i åsriktningen utdragna små ås-
sjöar. O om dessa höja sig åter åskullar, hvilka dock äro betydligt 
lägre än hufvudryggen och småningom sänka sig ned till den vida 
sandmo, som intager terrängen W om åsen. 

Från Paakkola ström går åsen norrut , till en bör jan längs land-
tungans östra strand, där den s tupar tämligen brant ned mot viken. 
Härifrån går den vidare så godt som utan afbrott ända upp till Kelpo-
lampi. Ställvis, såsom W om Porosuo kärr , är den upptornad till 
en brant och smal kam, som på ett ställe når 55 meters höjd. Norr 
om den lilla sjön Kurlampi blifva åskullarna lägre och ställvis äfven 
afbrutna , men genast S om Kelpolampi finner man åter en hög rygg 
med brant s tupande sidor. 

Norr om Kelpolampi är ryggen afbruten och ersatt af en större 
sandmo, men söder om sjön Lein järvi uppträder åter en i NNW 
framst rykande grushöjd, som dock N om sjön upplöses i mindre sand-
kullar och en jämn sandmo. Norrut här i f rån iakttages icke någon 
fortsättning af åsryggen. 

Alldeles i närheten af sandmon N om Kelpolampi vidtager där-
emot en åssträcka. som går förbi Koljola station och här i f rån i NW-
lig riktning till östra ändan af Hatakkajärvi sjö. W om hufvudkam-
men ligger en stor sandmo med flere aflångt utdragna åskullar, af 
hvilka flertalet stryker parallelt med hufvudåsen. Undantagsvis, så-
som vid västra gränsen af mon, tinnas dock äfven i O—W-lig rikt-
ning utdragna mindre åskammar . 

En c. 10 m djup skärning i åsen vid Koljola station gifver en 
föreställning om åsmaterialets anordning. Vid bottnen af grustäkten 
finnes grofstenigt grus med a f rundade större s tenar ; ofvanom detta 
följa flere lager af olika grof sand, som omväxla med skikt af ty-
piskt rullstensgrus. Öfveralt äro gruset och sanden mycket tydligt 
skiktade, men skikten äro ofta tvärt a fbru tna och förskjutna emot 
hvarandra, hvilket bevisar att materialet aflagrats högst oregelbundet. 
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Som en fortsät tning till Koljola åsen måste den sandhed med 

a fb ru tna och i NO u tdragna åsryggar anses, som f rån Hotakka jä rv i s 

nordös t ra ända s t räcker sig ända till södra ändan af Mertajärvi sjö. 

Visserligen kan man icke hä r iakttaga en bestämd hufvudrygg, men 

en mängd sandkul la r löpa med kor ta mel lanrum parallelt med och efter 

hva rand ra i s a m m a riktning som den tydliga åss t räckan söderut . Vi 

se således här alldeles s a m m a förhål lande som söder om Jääsk jä rv i , 

att nämligen den söderut i ska rp ryggform utbi ldade åsen i norr bre-

der ut sig till vida sandmoar . Detsamma är äfven förhål landet med 

de öster här i f rån liggande åsarna , som nedanför äro skildrade. 

Af öfriga åss t räckor inom området fö r t j änar den omnämnas , 

som i närhe ten af gränsen mellan S:t Andreae och Räisälä socknar 

i NW-lig riktning går öfver den s tora mossen Suur isuo i Oravankytä 

by. Den tydliga sandryggen afbrytes dock snart . På kär re t s no r ra 

sida ligga s törre sandmoar . I åss t räckans riktning ser man här rygg-

formiga sandkul lar , som sk ju ta ett stycke nor r om Juoksemanjä rv i s Juokseman-

sydvästra ända och hvilka sannolikt kunna bet raktas såsom fortsätt- j ä r v i åsen. 

ning af åsen. Äfven längs Juoksemanjä rv i s västra s t rand finner m a n 

dock åsar tade sandkul lar , hvilka med kor tare a fbro t t for tsä t tas ända 

f ram till gränsen mellan S:t Andreae och Kirvu socknar . Norrut 

här i f rån ä r åss t räckan otydlig och uppenbara r sig i hä r och hvar lig-

gande, vanligen i N W — S O utdragna, mer eller mindre tydligt kupe-

rade sandfält . 

I områdets östligaste delar t i l ldrager sig Valk jä rv i—Räisä lä åsen Valkjärvi— 

uppmärksamhe t såväl genom sin vackra fo rm som genom den tyd-Räisälä åsen. 

liga »förgrening» den visar. 

På de högt belägna s a n d m o a r n a i område ts sydöstra hörn tager 

den sin bör jan uti tvänne, i spetsig vinkel hopstö tande åsryggar, af 

hvilka den västl igare f rån Tikansaar i by går i NNW-lig riktning, me-

dan den ostligare f rån Valkjärvi östra s t rand löper något öfver två 

ki lometer i NW-lig riktning, tills den stöter ihop med den för ra . 

Vid Valkjärvi är åss t räckan hög och brant , i det den här når en 

absolut höjd af 78,6 m eller 37 m öfver Valkjärvi sjö. Den karak-

tär i seras af en mängd åskullar , åtskil jda f rån hva rand ra genom d jupa , 

3 
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i olika riktningar framslingrande åsgrafvar. I en af dessa ligger, 34 
meter under åsens krön, en ungefär 130 meter lång åssjö. 

Den västligare grenen äger en betydligt smalare kam, hvilken på 
det ställe, där den stöter ihop med den östligare armen, tornar upp 
sig till 85,5 meters höjd. Här sänker sig åsen plötsligt ungefär 22 
m och fortsättes med föga markerad rygg i NW-lig riktning till Huma-
laisjoki, där den åter är tydligare. Åsryggen ligger här blott 38 
m ö. h. Genast S om Humalais by är den tvärt afbruten af Humalais-
joki. N om Humalais by är åssträckan åter mycket tydlig med brant 
s tupande sidor. Genast W om Lampila gård och ungefär 2,5 kilo-
meter i SSO från vägskilnaden till Konnitsa delar den sig i tvänne 
lika höga och lika tydligt markerade armar . Af dessa fortgår den 
östligare i samma riktning som hufvudåsen söderut ända fram till 
Vuoksen genast O om Tiurinkoski, däref ter öfver den stora ön, som 
ligger midt i älfven, och så längs den västra älfstranden ända fram 
till Räisälä kyrkoby. Under hela denna sträcka är den synnerligen 
tydlig. 

Den västligare armen åter går f rån förgreningsstället till en bör-
jan i O—W-lig, senare i NW-lig riktning ut till Oriniemi sund i Vuok-
sen och där i f rån öfver älfven till en lång och smal ö midt i Teräsvesi. 
Den fortsättes sedan längs den nordvästra vikstranden, hvarifrån den 
stryker f ram till Helisevänjärvi, där den sträcker sig några kilometer 
längs den sydvästra stranden. Söder om Helisevänjärvi är den ut-
bildad i en bred, moartad höjd; vid denna sjö äger den däremot 
skarp ryggform. 

Det är svårt att afgöra, hvilkendera af de båda a rmarna bör 
betraktas såsom hufvudsträcka. Vid förgreningsstället ser det nästan 
ut, som om den västligare armen vore den egentliga fortsättningen, 
ty den f rån trakten kring Humalais by kommande åsen böjer sig just 
vid förgreningen svagt mot väster och fortsättes sedan utan att för-
ändra form uti den västra armen. Däremot är den östra armen 
vid förgreningsstället synnerligen smal. 

Antager man den af De G e e r n y l i g e n gifna förklariugen öf-

!) G. De Geer, Geol. Füren, i Stockh. Förh. Bd. 19. S. 336—386. 
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ver rul ls tensåsarnas bildningssätt, enligt hvilken åsarna på sätt och vis 
vore att betraktas såsom deltabildningar till i inlandsisens bräm ut-
skurna flodrännor, kunde man måhända tänka sig dessa åsar upp-
komna genom att den ursprungligen gemensamma flodrännan längre 
norrut, d. v. s. N om åsarnas förgreningsställe, delat sig i tvänne, 
som följt de numera skilda Vuoksenarmarna åt. Äfven längre 
norrut kan fortsättningen af dessa åsar spåras. Vid Räisälä kyrkoby 
kastar sig, såsom man säger, den östligare åsartnen och uppenbarar 
sig genast W om kyrkobyn uti en väl markerad höjd, som begränsar 
kyrkslätten och i ungefär O—W-lig riktning följer byvägen åt ända 
till det ställe, där denna böjer af mot N. Här breder åsen ut sig 
och går f ram till södra ändan af Helisevänjärvis norra förgrening, där 
den afbrytes, för att ånyo fortsättas på motsatta sidan af sjön. I 
ungefär N—S-lig riktning löper den vidare mellan Leipälaks och 
Pitkäjärvi samt där i f rän i NNW-lig riktning förbi östra ändan af 
Juoksemanjärvi f ram till Mustajärvi sjö. Den är härvid hela tiden ut-
bildad i tydlig ryggform och på flere ställen, isynnerhet norrut , om-
gifven af större sandfält . Vid Mustajärvi upphör den tydliga åskam-
men, men sandfält ligga fortsättningsvis i åsens riktning ända f ram 
till Pyhäjärvi . Sannolikt höra de ihop med åsen. 

Såsom en fortsättning till den västligare af ofvanski ldrade ås-
a rmar kunna de åsbildningar räknas, som ligga på ömse sidor om 
Kuunjärvi. Dessa breda här ut sig till stora sandmoar, med här och 
hvar kringspridda åskullar. På västra sidan af sjön, där mon är 
jämförelsevis jämn, ser man på flere ställen d jupa grafvar , som ofta 
framslingra på ett högst oregelbundet sätt. 

På Kuunjärvis västra sida förekomma, isynnerhet nära stranden, 
på flere ställen tydliga åskammar , som vanligen dock endast nå en 
jämförelsevis ringa höjd och äro känneteckaade af sin r ikedom på 
stora kullerstenar. Någon f ramträdande hufvudrygg ser man dock ej. 

På ömse sidor om flere af åsarna anträffas, såsom redan an- S a n ( j 
förts, ofta rätt stora sandfält . Sanden eller gruset är alldeles likar-
tadt det, som iakttages längs åssluttningarna och uti åsskärningar. 
Icke sällan ligger i de tsamma ända till knytnäfvestora, a f rundade ste-
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nar. Där skärningar funnits, har en tydlig skiktning vanligen iakt-
tagits. 

Dessa åsmoar, hvilkas utbredning och läge nä rmare f ramgår 
af kartan, äro dock obetydliga i jämförelse med de sandfält , som 
finnas i områdets södra och i synnerhet sydöstra delar. Redan i Hein-
joki socken, i trakten W och S om Pöllökkälä by, finnas vida sand-
fält, som ungefär midt emellan sistnämda by och Paakkola nå en höjd 
af c. 70 m ö, h. I dessa högre belägna delar är sanden vanligen 
ganska grofstenig, men i slätterna lägre ned, t. ex. rundtomkring 
Pöllökkälä by, är den synnerligen fin och stundom något lerblandad. 
Denna senare är möjligen af postglacialt ursprung, medan den grof-
steniga, ofta äfven mörkare röda sanden sannolikt tillhör de glaciala 
bildningarna. 

Ännu vidsträcktare äro sandmoarna i kar tområdets sydöstra 
hörn. Med undantag af den närmast Vuoksen liggande strandrem-
san intages t rakten här hel och hållen af sand, utbredd i svagt kull-
riga fält, som på några ställen nå 60 och 64 meters höjd och som 
utgöra det nordligaste gränsområdet för de vidsträckta sandfält , hvilka 
intaga hufvudarealen af det s. k. karelska näset. I regeln är san-
den brunröd och tämligen jämnkornig. Endast undantagsvis finner 
man större stenar i y t an ; däremot förekomma ända till clufäggstora, 
väl rundade klapperstenar ganska allmänt uti sanden. Mot Vuoksens 
dalgångar s tupa sandfälten vanligen brant ned och utmärkas där af 
ofta vackra terasser. Äfven midt i de platåartade slätterna ser man 
här och hvar d jupa bäckfåror, som mynna ut i de större dalgån-
garna. 

Lera. Under beteckningen lera har, liksom under beteckningen sand, 
sammanför t s flere geologiskt skilda aflagringar. 

tshafslera. På flera ställen t räder i dagen en mycket tydligt hvarfvig lera, 
hvari rena lerskikt omväxla med tunna sandskikt. Vanligen är leran 
dock täckt af yngre sandaflagringar, hvilket f ramgår af flere skär-
ningar vid Vuoksenstränderna, där leran kilar ut under den sannolikt 
postglaciala sanden. I de öfversta delarna är skiktföljden stundom 
förstörd och leran uppfyld af rot trådar, Någon totalgenomskärning 
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af denna bildning har icke anträffats, ehuru ett par meter d jupa gräf-
ningar på några ställen funni t s ; dess mäktighet uppgår sannolikt till 
flere meter. Leran hvilar på flere ställen omedelbart på morängrus 
och innehåller då ofta en mängd större, vanligen skarpkantiga ste-
nar. Den hör därför sannolikt till de älsta glaciala leraflagringarna 
eller de s. k. ishafslerorna. 

På lägre belägna ställen och vid sjö- och flodstränderna anträf- Postglaciala 
fas ofta lerslätter, där leran har ett helt annat utseende. Den är l e r o r-
f rämst betydligt mjukare än den nyss omnämda, äger en vanligen 
mörkare, stundom blåaktig färg samt är als icke eller högst otydligt 
skiktad. Vidare saknar den regelbundet inlagrade sandskikt, men 
är mer eller mindre starkt humusblandad. Denna lera hvilar mån-
genstädes på sand, men öfvertäckes äfven stundom af denna. Sanno-
likt är den en postglacial bildning. Den har iakttagits t. ex. i slätterna 
öster om S:t Andreae kyrkby, på flere ställen vid Vuoksen, såsom 
vid nordvästra s tranden af Jaakonsaari , i Kuparsaari by m. fl. ställen. 

På andra lågt belägna ställen anträffas en vanligen starkt sand-
blandad lera, som möjligen är af modärnt ursprung och sannolikt 
tillhör älfbildningarna. Denna lera förekommer nämligen hufvudsak-
ligen längs Vuoksenstränderna och öfverlagrar s tundom den nyss 
omnämnda blåa leran. Sålunda finnes den i slätten kring Pöllök-
kälä, där den är utbredd öfver en ganska vidsträckt areal, vidare i 
Sakkola by, längs Virkinselkä s tränder och öfverhufvudtaget vid de 
ställen längs Vuoksen, där större tillandningar efter senaste fäll-
ning skett. 

Isynnerhet i mellersta delen af området finnas ganska vidsträckta Torf, 
mossar. Sålunda intages trakten mellan Oravankytä gästgifveri och 
Korpilaks by i S:t Andreae socken af stora kärrmarker . Dessa bestå 
till största delen af hvitmossa. Där kärren äro grundare, är mossan 
vanligen mer eller mindre förmultnad till en brun jordart . Torfmos-
san ligger än på krossgrus, än på lera eller sand. I områdets norra 
delar utgöres underlagret ofta af lera. 

Vid flere af ås t ränderna i Vuoksen har sjömalm iakttagits. Mal- Sjömalm 
men ligger i ärt- eller pänningliknande små korn uti strandgruset, o c h o c k r a -
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men öfveralt i så ringa mängd, att den icke torde hafva någon prak-
tisk användning. 

Äfven uti den sandhaltiga, hvarfviga leran och den glaciala san-
den har på ett par ställen iakttagits ockerafsättning. Sålunda anträf-
fas uti ängsmarkerna ett stycke N om Jakovala by i Jääski en kulle, 
som uppbygges af en brun, af förmultnade växtrester uppfyld ocker-
rik lera, och invid Vuoksens strand S om Ollikkala by, N om An-
trea station, finnes i sanden riklig afsättning af brungul järnockra. 

Nivåförändringar. 
På talrika ställen inom området finnes vid olika nivåer, såväl i 

rullstens- som morängruset , tydligt inskurna strandlinjer . 

Endast i områdets sydöstra delar finnes dock sådana höjder, 
att man där kunde vänta sig märken efter den högsta marina trans-
gressionen eller det s. k. Yoldiahafvet. På östra sluttuingen af det 
97 meter höga Rapamäki, på östra sidan af Kiviniemi fors, har af 
B e r g h e l l e n tydlig marin gräns iakttagits vid c. 70 meters höjd öf-
ver hafvet. Ifall detta tal angifver det senglaciala hafvets medelnivå 
i denna trakt, måste sålunda så godt som hela området, med undan-
tag af den sydvästra delen, hafva legat under hafsytan under tiden 
närmast efter den stora nedisningen. 

Men äfven under en långt senare tid synas stora delar af om-
rådet hafva legat under vatten. Bevisen härför finna vi i mycket 
tydliga strandlinjer , som i midten af området anträffats på en höjd 
af omkring 30 meter. Vanligen finnes en hel serie af terrasser, som 
från denna nivå sträcka sig ända ned till strandlinjen efter Vuoksens 
senaste fällning, men af dessa synes den vid omnämda höjd belägna 
vara den tydligaste. 

Några af dessa uppmättes af mig under sommaren 1897. Vid be-
stämningarna, under hvilka jag på de flesta ställen kunde utgå f rån de 

') H. Berghell, Bulletin de la Commission géologique de la Kinlande N:o 5. 
S. 21. 
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utmärkta kartor, som utgifvas af ryska topografiska kåren, användes 
såväl en Böhnes aneroid som en s. k. Elfvings spegel. 

På följande ställen hafva dessa strandlinjer blifvit uppmät ta : 

Tuokkala. Såväl genast N som S om Tuokkala by i Heinjoki 
socken finnes uti den där f ramst rykande åsen flere ovanligt vackra 
abrasionsterrasser . Den lägsta af dessa ligger endast några meter 
ofvanom Tuokkalanjärvi . Ofvanom denna finnes två, likaså ytterst 
utpräglade strandlinjer, hvilka kunna iakttagas på åsens båda sidor 
och så godt som längs hela dess sträckning. Den lägre af dessa be-
stämdes med barometer till 26,6 m., med Elfvings spegel och grade-
rad stång till 26,9 m. ö, h. Den högre nivellerades med barometer 
och Elfvings spegel till 29,6 ö. h. Vid bestämningarna utgicks ifrån 
Tuokkalanjärvi , som enligt topografkartan ligger 14,5 m ö. h. 

Valkealampi. Några kilometer S här i f rån på norra sluttningen 
af åsryggen, som stryker förbi den lilla sjön Valkealampi, finnes en 
bred, svagt doserande terrass, med talrika, väl rundade och frisköljda 
större och mindre stenar vid terrassfoten. Denna strandlinje ligger 
enligt topografkartan c. 30 m. ö. h. 

Taljala. Längs den vida, upptill flacka mo, som i norr begränsar 
HämeensuoiS: t Andreae, finnes några meter ofvanom kärrkanten på flere 
ställen en tydlig i sandmon inskuren strandlinje. Något öfver 1 kilo-
meter SO om Taljala by f ramträder den särskildt väl. Den bestäm-
des med såväl barometer som Elfvings spegel till c. 29 m ö. h. Detta 
värde är dock icke alldeles noggrannt, emedan kärrets höjd, hvar-
ifrån bestämningen gjordes, icke kunnat fullständigt säkert beräknas. 
Dess minimihöjd har enligt beräkning från topografkartan antagits 
till 23,4. Det angifna talet, 29 m, vore således strandlinjens mi-
nimivärde. 

Oravankytä. Ungefär 2 km NO från Oravankytä by ligger på 
västra sidan af landsvägen en grushöjd med triangelpunkten 15,0 
saschen, d. v. s. 31,9 m. Rundtomkring kullen finnas tvänne tydliga 
strandlinjer, af hvilka den högre är, isynnerhet på västra sidan, dju-
pare inskuren än den lägre. Den förra bestämdes till 30,8 m, den 
senare till 25,0 m ö. h. Jämte dessa anträffades på västra sluttningen 
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en otydligare inskuren linje, som bestämdes till 28,5 m ö. h. Bestäm-
ningen gjordes härvid såväl på kullens östra som västra sida. 

Räisälä. Ungefär 1 kilometer W om Räisälä kyrka ligger ge-
nast under triangelpunkten vid 21,8 saschen eller 48,4 meter, tvänne 
alldeles ovanligt tydliga terrasser, djupt inskurna i det grofsteniga 
åsmaterialet . Den öfre bestämdes med Elfvings spegel till 39,8 m, med 
barometer till 40,8 m, den senare med såväl Elfving som barometer 
till 34,8 m ö. h. 

Pitkäjärvi. P å västra sluttningen af den ås, som löper mellan 
Leipälaks och Pitkäjärvi i Räisälä socken, iakttages på östra sidan af 
landsvägen en väl f ramträdande terrass. Denna nivellerades f rån 
åsens krön till c. 35 m ö. h. Då utgångspunkten icke var fullt sä-
ker, måste detta värde anses vara endast approximativt. 

Lopperi. På västra sidan af Lopperi sund invid Jantula gård, 
finnas genast under åskrönet tvänne sällsynt vackra, i åsen djupt in-
skurna, höga strandlinjer. Den öfre bestämdes med barometer till 
32,0 m, den lägre till 27,1 m ö. h. 

Paavila. Några kilometer norrut härifrån, vid östra stranden 
af Kuunjärvi sjö och c. 1 km S om Paavila by, anträffade jag som-
maren 1893 på den branta, västra åssluttningen en vacker, ett par 
meter hög ackumulationsvall, bestående af ända till hufvudstora, af-
rundade stenar. Enligt uppmätning med en s. k. Wredes afvägnings-
spegel ligger denna c. 20 m öfver Kuunjärvi, d. v. s. c. 33 m ö. h. 
Detta värde s tämmer således väl ihop med det, som erhållits vid 
Lopperi. 

Antrea. Ungefär 3 km N om Antrea station ligger på östra 
sidan af landsvägen en i morängruset utskuren, tämligen långsluttande 
strandlinje, utmärkt af större glest kringspridda kullerstenar vid ter-
rassfoten. Gränsen bestämdes barometriskt med Vuoksen och Antrea 
station såsom ändpunkter . Medelvärdet af dessa f rån hvarandra föga 
divergerande bestämningar, gifver c. 32 m ö. h., hvilket torde angifva 
minimihöjden. 

8:t Andreae kyrkoby. O om ångbåtsbryggan vid kyrkobystranden 
iakttages vid den höga, branta och af morängrus betäckta stranden 
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en något flack, men af tydliga s tenrader utmärkt erosionsterrass. 
Dennas fot bestämdes med barometer till 83,6 m. ö. h. 

Vi finna af dessa iakttagelser, att flertalet af s t randl injerna äro 
belägna på höjder, som icke mycket divergera från hvarandra ; det 
är därför sannolikt att de härs tamma från samma tid. Den öfre 
linjen vid Räisälä gör dock möjligen här i f rån ett undantag, då den 
ligger betydligt högre än alla de andra . 

Enligt Berghells1) undersökningar borde den högsta Litorina 
strandlinjen, på grund af 30 m isobasen på hans karta, i dessa 
t rakter dock äga ett något lägre värde. Ifall nämligen de af mig 
uppmätta , ofvan anförda s trandl injerna u tmärka Litorinagränsen, hvil-
ket man på grund af dessas tydlighet har skäl att antaga, skulle 
en enligt dessa uppdragen kurva komma att ligga onaturligt nä ra 
25 ms isobasen på Berghells karta, detta då under antagande, att 
isobaserna skulle löpa konformt med hvarandra , och att 25 ms iso-
basen är riktigt uppdragen. Nu är emellertid Berghells 30 ms iso-
bas uppdragen efter endast tvänne strandlinjer, som ligga i närhe-
ten af kusten S om Viborg, medan den saknar stöd i de inre de-
larna af det »karelska näset.» Att den är osäker, har därför äf-
ven af Berghell angifvits genom att kurvan betecknats med en sträc-
kad linje. På grund af förekomsten af de i det föregående anförda 
s trandl injerna är det därför sannolikt, att den åberopade isobasen är 
oriktigt dragen, i ty att den borde gå något sydligare. Härigenom få de 
nä ra 25 m isobasen belägna 30 ms terrasserna (Taljala, Oravankytä) 
dock icke sin förklaring. Det förefaller mig därför icke omöjligt, att 
man här kunde hafva ett skildt höjningscentrum, hvars högst upp-
skjutna delar vore att söka i trakten kring Räisälä kyrköby. På så 
sätt skulle 30 m isobasen bilda en sluten, i SW—NO utdragen kurva, 
hvars NW-liga delar ginge genom Kirvu socken, dess SO-liga del S 
om Räisälä kyrkoby. Huruvida detta värkligen är fallet, skola väl fram-
tida undersökningar säkert afgöra. 

Förekomsten af dessa Litorinastrandlinjer ådagalägger, att en 
stor del af området legat under vatten under den s. k. postglaciala 

») 1. c. 
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landsänkningen. Följa vi den på den bifogade höjdkar tan uppri tade 
gränsen för 30 m, ger denna oss en föreställning om landkonturer-
nas ungefärliga läge under denna tid. 

Öfveralt längs s t ränderna af Vuoksen iakttages ytterligare tvänne 
strandlinjer . Den lägre u tmärker vattenståndet i Vuoksen före den 
bekanta fällningen vid Kiviniemi sund år 1857. Vid ångbåtsbryggan 
i S:t Andreae kyrkoby uppmättes denna till 3,8 m öfver Vuoksen eller 
15,6 m ö. h. O om Oravankytä by till 3,3 m öfver Vuoksen eller 
14,5 m. ö. h. Dessa tal äro något högre än de, som Modeen an-
gifver, men de förklaras väl däraf, att vattnet i Vuoksen, såsom äf-
ven nu är fallet, vid tiden före fällningen sannolikt befann sig nå-
got under den egentliga terrassen. En jämförelse med de före fäll-
ningen upprät tade häradskar torna och de ryska topografkartorna ger 
vid handen, hvilka betydande landvinningar genom Vuoksens sänk-
ning uppkommit. Isynnerhet synes dessa hafva erhållits vid botten 
af de långa och grunda vikar, som Vuoksen sänder ut mot norr. 
Särskildt må härvid f ramhål las t i l landningarna vid Sakkola och Korpi-
laks. En följd af fällningen blef äfven, att flere före densamma exi-
s terande holmar förbundos med fastlandet. Sålunda sammanväxte 
bl. a. Kuparsaar i på östra sidan med fastlandet, likaså Jaakonsaar i 
och flere andra . 

Vid tiden närmast före denna senaste fällning stod Vuoksen 
såsom man vet i förbindelse med Ladoga endast öfver Keksholm. 
Likaså existerade icke någon direkt förbindelse med Finska viken. 
Passpunkten, som endast obetydligt höjde sig ofvanom Vuoksens me-
delvattenstånd, befann sig såsom af topografkartorna framgår, mellan 
sjöarna Tuokkalanjärvi och Oisinjärvi. Den förra stod sannolikt ge-
nom en bäck i direkt förbindelse med Kaltavesi. På näset vid Veto-
kallio ses ännu tydligt en äldre bäckfåra, som antagligen härs tammar 
f rån denna tid. Den senare åter ägde sannolikt ett mindre utflöde 
till Tuokkalanjärvi , samtidigt som det hufvudsakliga afloppet skedde 
till Noskuanselkä och där i f rån under många krokvägar till Viborgska 

1) A. E. Mocleen: Begleitworte zur Karte über den Oberlauf des Wuoksen. 
Geografiska Foren, i Finland. Vet. Medd. I. S. 74. 
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viken. Oisinjärvi var sålunda sannolikt under tiden närmast före 
fällningen en bifurcation. Redan på denna grund har man därför 
skäl att antaga att Vuoksens vattenmassor under ett tidigare skede, 
men sannolikt ännu under en för dessa trakter historisk tid, afbördade 
en del af sitt flöde direkt till Finska viken. 

Att en sådan direkt förbindelse med Finska viken existerat un-
der Litorinatidens senare skede, bevisas dock äfven af andra om-
ständigheter. Redan 1894 uttalades detta af De Geer 1), som längs 
Vuoksen iakttagit strandlinjer, belägna under den egentliga Litorinagrän-
sen. Dessa finnas på en mängd ställen och äro i regeln lika väl utbil-
dade som de ofvan anförda Litorinavallarna. 

På följande ställen hafva de af mig blifvit bes t ämda : 
S:t Andreae kyrkoby. Alldeles invid ångbåtsbryggan i S:t An-

dreae kyrkoby nivellerades med Elfvings spegel en mycket tydlig strand-
linje, ofvanom Vuoksenterrassen f rån 1857, till 9,4 m. öfver Vuoksen, 
således 21,0 m. ö. h. 

Samma vall finnes äfven mycket tydligt utskuren i åsen på 
östra sidan af Kuukauppi sund. 

Tuokkala. Ungefär 1 km NNW från Tuokkala by ligger, på 
ömse sidor af åsen, en synnerligen skarp terrass, 5,2 m öfver Touk-
kalanjärvi eller 19,7 ö. h. 

Oravankytä• P å samma ställe, där Litorinavallen O om Ora-
vankytä uppmättes till 30,8 m, anträffades på ömse sidor om kullen en 
i åsen tydligt inskuren strandlinje vid 20,1 m ö. h. 

Eläinlahti. Alldeles invid landsvägen, på västra sidan af Eläin-
lahti, ligger i morängruset en tydlig, bred terrass, 9,3 m öfver Vuok-
sen eller 20,6 ö. h. 

Af dessa tal f ramgår, att dessa terrasser legat i det närmaste 
4,5 m öfver passhöjden mellan Vuoksen och Finska viken, och att 
sålunda vid tiden för ter rassernas bildning ett om ock tämligen 
grundt sund förefunnits mellan Noskuanselkä och Kaltovesi. Öster 

O. De Geer: Om kvartära nivåförändringar vid Finska viken. Geol. Fören. 
Förh. B. 16. S. 652. 
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härifrån utbredde sig samtidigt rät t ansenliga f järdar , hvilka genom 
smalare vatten stodo i förbindelse med den östra Vuoksengrenen. 
Redan under denna tid förefanns dock endast en smal förbindelse 
öfver Tiurinkoski, med Ladoga, som med en stor och bred vik skjöt 
in i landet ända till Räisälä, där de nuvarande slätterna kr ing kyrko-
byn då lågo under vattenytan. 

Äfven längst i sydost stod Vuoksen sannolikt vid denna tid i förbin-
delse med Ladoga. Såsom bekant ägde nämligen Suvanto före år 1818 
förbindelse endast med Vuoksen, medan den var afstängd från La-
doga genom en smalare sandvall. Den 21 maj 1818 bröt dock Su-
vanto sig väg genom denna, hvilket värkade en sänkning af Suvan-
tos yta med 7,2 m. Enligt topografkartorna är denna för närvarande 
c. 8 m ö. h. Före år 1818 torde sålunda Suvantos nivå hafva va-
rit ung. 15 m ö. h., d. v. s. endast obetydligt högre än Vuoksens 
dåvarande vattenstånd. Vid tiden för den anförda 20 m terrassens 
bildning torde därför Vuoksen säkert hafva nätt öfver Kiviniemi sund 
och följaktligen äfven öfver Taipale, som år 1818 så lätt blef genom-
brutet. 
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FINLANDS GEOLOGISKA UNDERSÖKNING. 
Kartverkets ståndpunkt Aid utgifcandet af detta häfte. 
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