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Största delen af det inom kartbladet N:o 36 fallande landområdet 

undersöktes sommaren 1893 af bärgsingeniören H. F. Blankett och filo-

sofiekandidaten W. W. Wilkman, hvilken senare redan sommaren 1892 

vidtog med rekognoseringsarbeten i bladets västligaste delar. 

Såväl den geologiska kartan som höjdkartan, hvilken senare är 

grundad på ryska topograf'kartor, hafva under inseende af undertecknad 

utarbetats af fröken Elin Åkesson. 

Helsingfors, i Februari 1900. 
Hugo Berghell. 





K a r t b l a d e t • Nro 36 Rautus omfattar följande inom Wiborgs län lig- Kartbladets 

gande socknar och sockendelar: geografiska 

Inom Äyräpää härad: östligaste delarna af Kivinebb och Walk- omfa t t n i nS-

järvi socknar samt hela Rautus socken; 

inom Kexholms härad: sydligaste delen af Sakkola socken samt 

till denna socken hörande Metsäpirtti kapell i dess helhet. 

Kartbladet gränsar i S. och W . till de tidigare utgifna kartbladen Angränsande 

Nro 31 Systerbäck och N:o M Mohla samt i N. till det inom kort ut- kartblad, 

kommande kartbladet N:o 37 Pyhäjärvi, hvilket blir det sista kartblad, 

som, åtminstone för någon tid framåt, publiceras i den gamla skalan 

1 : 200,000. 

Hela det inom kartbladet Rautus liggande landområdet faller Traktens all-

inom den finska andelen af det s. k. Karelska näset, hvarmed i geo- männa skap-

logisk mening förstås den del af landtungan mellan Finska viken och 'ynne-

Ladoga, som är belägen söder om en från närheten af Wiborg till 

trakten af Kuoppalampi sjö i Pyhäjärvi socken någorlunda rätlinigt 

förlöpande förkastningslinie, utgörande gräns mellan den i norr därom 

belägna trakt, i hvilken hällar af granit och andra fasta bärgarter 

förekomma, samt den i söder därom liggande terrängen, där de lösa 

aflagringarna äro allena rådande. 

Oaktadt kartområdet helt och hållet täckes af lösa jordarter, 

företer det dock öfverhufvudtaget icke någon alt för stor enformighet, 

utan råder tvärtom en ganska rik omväxling i traktens skaplynne. 

Väl blifva de här och hvar uppträdande jämna sandmoarna tämligen 

enformiga, då de äro blottade på skogsvegetation. Detta inträffar dock 

endast sällan. Vanligtvis äro sandfälten vackert kuperade. 

Eljes är största delen af området, isynnerhet dess sydvästra del, 

äfvenledes starkt kuperadt och här och hvar genomskuret af djupa 

floddalar. J ämna låglända slättmarker förekomma dock här och hvar. 
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Slätter. Den vidsträcktaste slättmarken utbreder sig väster om Ladoga-

kusten och fortsätter, afbruten endast af Viisjokis och Tuusuajokis 

dalgångar, med ganska svag stigning fram till 60 meters nivåkurvan 

mellan Kaskela och Huhtis byar. Denna mycket svagt kuperade slätt-

mark, öfver hvars yta endast Hatakanmäki supramarina morängrus-

kulle afsevärdt höjer sig, har en areal af väl 60 kvadratkilometer. 

Slätter af mindre omfång förekomma norr om Rautus kyrka, 

mellan Läinikkälänjärvi och Nurmijärvi sjöar samt kring Saijanjokis 

biflod Petäjoki, 

Platåer. Höglända, platåartade ytformer anträffas inom kartbladet här 

och hvar. Sålunda utbreder sig från Kylmänoja flod i väster mot 

Huhtis, Palkeala och Suurporkku byar i öster en väldig platå, som 

dock ställvis är ganska starkt kuperad, hvilket äfven framträder vid 

en blick på höjdkartan. Denna platå begränsas i E. af en flere tiotal 

meter hög abrasionsterrass, utskuren vid Yoldiahafvets högsta gräns 

(jfr. under rubriken nivåförändringar). 

Vidare må omnämnas den jämna sandplatå, som sträcker sig 

från foten af Väärämäenselkä tvärås, på dess norra sida, fram till 

krönet af den branta terrassbildning, hvilken mellan Waa l imo och Petä-

järvi byar utskurits vid Littorinahafvets gräns, samt sandplatån i N., 

E. och S.E. från Petäjärvi sjö, hvilken mot norr begränsas af krönet 

af en vid Yoldiahafvets gräns utskuren terrass, men mot E. och S.E. 

däremot sträcker sig fram ända till krönet af Littorinahafvets parallelt 

med Suvantojärvi löpande gränslerrass. 

Dalgångar. Af dalgångar, bildade under kvartär tid, särskiljer man allmänt 

tvänne hufvudslag: sådana som bildats genom att under istiden den 

framskridande isen likasom plöjt en fåra i den underliggande grun-

den af uppluckradt bärg eller grus och sådana som uppkommit ge-

nom att rinnande vatten i detta utskurit en flodfåra. 

Till det förra slaget torde höra den dalgång, i hvilken Suvanto-

järvi sjös sydöstra inom kartbladet liggande del är belägen. Denna 

dalgång är nämligen utdragen ungefär parallelt med den forna land-

isens rörelseriktning, hvilket dock i och för sig icke utgör något fullt 

bindande bevis för att den utskulpterats genom isens invärkan. Att 



denna dal emellertid utbildats åtminstone tidigare än istidens haf hade 

sin största utbredning inom angränsande trakter framgår däraf, att 

man å ömse sidor om Suvantojärvi, vid kartbladets norra gräns, äfven-

som inom sydligast belägna delar af det i norr angränsande kart-

bladet Pyhäjärvi en lång sträcka kan följa högsta gränsen för nämda haf. 

Såsom af höjdkartan framgår äro alla öfriga i den samma fram-

trädande dalgångar bildade genom utskärning af rinnande vatten, som 

ännu i form af floder flyter fram på dalbottnarna. Svårt är att af-

göra huru gamla dessa dälder äro, ty då de öfveralt äro trånga och 

smala med vanligen slingrande lopp, hafva i dem inga strandlinier 

från de olika skeden, då hafvet öfversvämmade trakten, kunnat ut-

bildas, hvarför man icke med bestämdhet kan afgöra, till hvilket af 

dessa skeden de rätteligen böra hänföras. 

De inom kartbladet Rautus fallande landpartien ligga till öfver- Höjdförhål-

vägande del på för sydfinska förhållanden jämförelsevis stora höjder 'anden, 

öfver hafsytan. Endast obetydliga landområden, belägna väster om 

Ladoga samt kring Suvantojärvi och öster om den inom kartbladet 

fallande viken af Vuoksen, ligga på nivåer under 30 meter. Största 

delen land ligger däremot högre. Isynnerhet gränstrakterna mot Ryss-

land äro mycket höglända. Här ligger äfven kartbladets högst be-

lägna punkt, tillika en af de högsta i södra Finland, på en nivå af 

c. 205 meter öfver hafsytan å en morängrushöjd mellan Kärsälä och 

Raasuli byar i Rautus socken. 

Kartbladets område måste eljes i topografiskt hänseende karak-

täriseras såsom en från N.E. mot S .W. sig småningon höjande höjd-

platå, hvilken dock i sina östra delar antager ren slättnatur. 

Tänker man sig en rät linie dragen från Lapinlaks förbi Pitkä-

järvi i södra delen af Rautus socken belägna sjös östra strand till 

kartbladets södra gräns, så stiger terrängen oafbrutet från Ladoga till 

denna gränslinje. Lutningen är dock tämligen svag, endast ungefär 

100 meter på en sträcka af i det närmaste 20 kilometer, och om man 

frånser de ofta till flere tiotal meters djup inskurna floddälderna och 

abrasionsterrasserna vid stränderna af de forntida haf, som delvis öf-

versvämmat denna höjdplatå, är den samma öfverhufvudtaget mera 
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jämn. De E. om Tuusuajoki och Viisjoki på högre nivå än 60 meter 

liggande kringspridda små kullarna höja sig sålunda blott några meter 

öfver 60 meters nivåkurvan. Blott Hatakanmäki morängruskulle i 

Metsäpirtti gör härifrån ett undantag. Den höjer sig nämligen ganska 

hastigt till en höjd af c. 85 m. ö. h. med tvärbrant stigning på kul-

lens nordöstra sida, hvaremot stigningen på öfriga sidor af kullen är 

mera jämn. 

Den högländaste terrängen väster om ofvan nämda demarka-

tionslinie, hvilken tillika, om man frånser de tvärbranta flodterras-

sluttningarna, relativt taget har starkaste stigning, ligger i trakterna 

kring Miettilä, Kärsälä, Liipua och Raasuli byar af Rautus socken. 

Att terrängen här är starkt kuperad finner man redan vid en blick 

på höjdkartan. Dock är det klart att å denna karta med dess blott 

för så stora nivådifferenser som 30 meter utsatta höjdkurvor en massa 

smådrag i terrängens topografi icke skola kunna göra sig gällande. 

Trakterna kring Rautus kyrkby och Läinikkälänjärvi sjö äro sålunda 

mycket starkt kuperade (jfr. under rubriken »sand i allmänhet»), ehuru 

detta topografiska drag alls icke träder fram å höjdkartan. 

Sjöar och De inom kartbladet Rautus liggande sjöarna äro alla af obe-

vattendrag; tydlig storlek. Undantag gör endast Suvantojärvi, som dock numera, 

vattendelare. strängt taget, efter sitt genombrott af Taipale sandås år 1818 och den 

däraf förorsakade naturliga fällningen af dess vattenyta, är att be-

trakta såsom en bred flodfåra, ehuruväl den tidigare utgjorde en af 

Taipaleåsen värkligen afdämd långsträckt insjö, hvilken uttömde sitt 

vatten i Wuoksen. 

Suvantojärvi är eljes numera ingalunda något lugnvatten, såsom 

ju det finska namnet Suvanto skulle antyda, utan bör tvärtom be-

traktas såsom en mot S.E. sakta framrinnande ström, hvars ström-

styrka märkbart tilltager åt nämda håll. 

De rinnande vattendragen inom kartbladet Rautus kunna hän-

föras till tvänne hufvudgrupper: l :o de vattendrag, hvilka, upprin-

nande inom detta kartblads sydvästra eller Moblabladets sydöstra hörn, 

alla flyta in i gränsfloden mellan Finland och Ryssland Systerbäck, 

som har aflopp till Finska vikens östligaste del; 2:o de vattendrag, 
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hvilka på större eller mindre omvägar nå samma mål, efter att först 

hafva sökt sig väg antingen till den väldiga Vuoksenfioden, af hvilken 

en liten flik faller inom Rautusbladets nordvästligaste hörn, eller till 

Suvantojärvi sjö och dess afloppsränna Taipaleenjoki, för att genom 

dessa vattenleder afbörda sina vattenmassor i den väldiga insjön 

Ladoga med dess mäktiga aflopp till Finska viken, Nevafloden. Vat-

tendelaren mellan dessa tvänne grupper stryker inom kartbladet fram 

i ungefär östlig riktning öfver de höglända trakterna söder om Veh-

mais by och Korpiharju rullstensås. 

Gränsfloden Systerbäck liar sitt nordligaste källflöde på c. 159 

meters nivå å en mellan Kuritsasuo och Korpisuo vidsträckta kärr-

marker väster om gränsrån mot Ryssland liggande morängrusmark. 

Till en början framflyter den några kilometer inom finskt område, 

men utgör sedermera jämte en i dess vänstra strand inflytande mindre 

biflod under hela sitt lopp gräns mellan Finland och Ryssland. Bland 

tillflöden, hvilka under flodens lopp genom kartbladet infalla i dess 

högra strand, må omnämnas blott det största eller Siesjoki, som utgör af-

lopp för den lilla, till största del inom Mohlabladet fallande sjön Siesjärvi. 

Vattendelaren mellan de floder, som afbörda sitt vatten till La-

doga genom Vuoksen och dem som välja en direktare väg genom Su-

vantojärvi eller Taipaleenjoki, stryker å finskt område fram i N.N.W.-

lig riktning mellan Kärsälä och Orjansaari byar inom Rautus socken 

samt gör i närheten af den senare nämda byn en sväng i N.E.-lig 

riktning mot Suvantojärvi sjö. 

Af de floder, som flyta in i Vuoksen, faller endast en, hufvud-

grenen af den tämligen vattenrika Saijanjoki, helt och hållet inom 

kartområdet. Denna flod har källor inom Finland i Korpisuo kärr-

mark i närheten af Systerbäcks källarm, men äfven inom Ryssland. 

Floden framrinner såsom gränsflod mellan Finland och Ryssland, alt 

jämt upptagande smärre tillflöden från såväl finsk som rysk sida. Den 

har ett mycket slingrande lopp, där den flyter fram uteslutande genom 

torfmarker i N.N.W.-lig riktning, tills den ett par kilometer E.N.E. 

om Lipola by från höger upptager en något större biflod Tungelman-

jolci, hvilken äfven under hela sitt lopp utgör gränsflod mot Ryssland. 
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Tungelmanjoki har på de flesta ställen tvärbranta, emellanåt 

Here tiotal meter höga, i morängrus utskulpterade stränder, hvilka 

ganska ofta klädas af backtorf. 

Efter att hafva upptagit tillflöden från Tungelmanjoki fortsätter 

Saijanjoki i nordlig riktning och genomskär strax norr om de båda 

flodernas föreningspunkt morängrusterrängen i en djup ravin, hvars 

sidor äro brantstupande (ställvis ända till 50° från horisontalplanet) 

och öfversållade af tätt anhopade, dels välrundade mindre och större 

stenar, dels mer eller mindre kantrundade block af ända till ett par 

iotal kubik meters volym. 

S .W. om Veikkola gård i Walkjärvi socken upptager Saijan-

joki genom Walkiajoki den inom Mohlabladet liggande sjön Valkjärvis 

vatten, för att sedan göra en sväng i N.E.-lig riktning mot Mäkrän-

lampi sjö. Innan floden flyter in i nämda sjö, upptager den emellertid 

nytt tillopp från W. ur sjöarna Mustat järvet. Efter sitt utlopp ur 

Mäkränlampi har Hoden fortfarande N.E.-ligt slingrande lopp en 

sträcka af 7 å 8 km., hvarefter den gör en skarp sväng i västlig 

riktning, efter att dock först hafva upptagit Läinikkälänjärvi och 

Rautjärvi sjöars vatten från S.E. I västlig riktning framrinner floden 

sedermera tills den ett par, tre kilometer norr om den västligaste af 

sjöarna Mustatjärvet genom Nurmijoki biflod upptager tillopp från sjö-

arna Raakolanjärvi och Saarijärvi inom Mohlabladet samt Herajärvi, 

Nurmijärvi m. fl. smärre inom Rautusbladet liggande sjöar. Därefter 

återtager den ett nordligt lopp, som den till en början bibehåller un-

der sitt begynnande genombrott af Väärämäenselkä tväras, för att dock 

snart, ett par kilometer E. om den östligaste af Väärämäenlammet, 

göra en sväng i nordvästlig riktning samt genom jämförelsevis flacka 

sandaflagringar slutligen söka sig väg till Vuoksen. 

Den af Saijanjoki genom \räärämäenselkä utskurna genombrotts-

dalen är ganska djup eller ett par, tre tiotal meter i medeltal. Rundt 

om östra • stranden af den i dalgången äfven å kartbladet tydligen 

framträdande knäformiga utbuktningen ses en mycket vacker och hög 

flodterrass utskuren. 

Öfriga inom kartbladet till Vuoksen flytande floder äro Vuotta-
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joki och Suontakajoki, hvilkas hufvuddelar dock framflyta inom Mohla-

bladet, där de nå Vuoksen först sedan de genomflutit Kirkkojärvi och 

Äyräpääjärvi sjöar, Suontakajoki dessutom Punnusjärvi sjö. 

Endast källflödena till dessa floder falla inom kartbladet Rau-

tus. Vuottajokis källsjö, Vuottajärvi, ligger sålunda på en nivå af 

c. 128 m. ö. h. i Korpisuo vidsträckta kärrmark, där äfven flodens andra 

källarm upprinner. Suontakajoki uppflyter åter söder om Lipola by 

och genomflyter i västlig riktning den af flere tiotal meter höga strän-

der omgifna lilla sjön Latojärvi. 

Den af Suontakajoki inom Rautusbladet utgräfda floddalgången 

har i allmänhet mycket branta sidosluttningar. 

Tvänne floder af någon betydenhet, Sumpulanoja och Tuusuajoki, 

flyta ut i Suvantojärvi. 

Sumpulanoja är under största delen af sitt lopp tvågrenig. Den 

vänstra grenen Kylmänoja, hvilken tager sin början i kärrmarken E. 

om Raasuli, upptager ett par kilometer S.-om Vakkila by samt i trak-

ten af Keripata tillflöden från W . och flyter sedan fram förbi Läinik-

kälänjärvi sjö och Vehmais by, tills den ett par kilometer W . om 

Riiska förenar sig med den högra grenen, Sumpulanoja, hvilken upp-

rinner från Niitjärvi sjö på endast ett par kilometers afstånd från 

Kylmänojas källa. 

Tuusuajoki har äfven tvänne källarmar. Den sydligare af dessa 

upprinner ur torfmark i närheten af Huhtis by; den nordligare tager 

sin början i Pitkäjärvi källsjö. 

Vid Aliska upptager Tuusuajoki ett biflöde från höger och flytei 

sedan i nordlig riktning, utgörande gränsflod mot Metsäpirtti. 

Floden genomskär så godt som under hela sitt lopp mäktiga 

sandaflagringar. 

Den ganska ansenliga floden Viisjoki utmynnar f. n. i Suvanto-

järvis afloppsränna Taipaleenjoki. Före Suvantojärvis fällning år 1818, 

hvarom ofvan talats, utmynnade den dock i Suvantojärvi, som då 

hade betydligt större omfång. 

Viisjoki har sina källflöden inom Ryssland och utgör aflopp for-

den å ryskt område liggande, till areal ganska omfångsrika sjön Lem 
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paalanjärvi. Från W . upptager den efter sitt utlopp ur Lempaalan-

järvi sjö bifloden Hoikkaoja, som upprinner ur Keskijärvi sjö och 

under hela sitt lopp utgör gränsflod mot Ryssland. 

Efter att hafva upptagit Hoikkaoja biflod framrinner Viisjoki en 

sträcka af flere tiotal kilometer med mycket slingrande lopp förbi Sir-

kiänsaari, Korleis och Haapasaari fram mot .laamankylä, där den an-

tager en W.N.W.-lig direktion, hvilken den bibehåller ända till sitt 

inlopp i Taipaleenjoki. 

Alla i det föregående omnämda floder hafva sina källflöden i kart-

bladets högst belägna delar i gränstrakterna mot Ryssland, i följd 

hvaraf deras lopp i många fall äro ganska strida. 

Naturskönhet. Talrika för sin naturkönhet anmärkningsvärda lokaler förekomma 

inom kartbladet Rautus. Än tjusas ögat af en leende idyllisk insjö-

natur, såsom t. ex. vid Läinikkälänjärvi, Rautjärvi, Littujärvi m. fl. 

sjöars stränder. An utbreder sig nedanför åskådarens fötter, då han 

tagit plats på någon af de dominerande höjderna inom Rautus soc-

ken i närheten af ryska gränsen, ett det mest storslagna natursceneri, 

hvars motstycke man väl torde få söka i södra Finland. I öster fram-

skymtar sålunda Ladoga insjös vida vattenyta, förtonande i fjärran mot 

den mötande lufthorisonten. At N., S. och W . åter en oafbruten följd 

af skogklädda höjder, platåer och slätter, genomskurna af djupa flod-

dalar och med en mängd små, likasom på måfå kringströdda sjöar. 

Bland natursköna trakter må särskildt framhållas tväråsen Vää-

rämäenselkä, hvilken med sina djupt ned i åsbildningen insänkta 

små insjöar och sina med utmärkt vackra tallbestånd bevuxna otaliga 

åsgropar och grafvar outplånligt måste fästa sig i naturvännens minne, 

.lordmånens De bördigaste trakterna utgöras af lermarkerna i Metsäpirtti, 

beskaffenhet. Mycket bördiga äro äfven sandaflagringarna i trakterna omkring 

Rautus kyrka, hvilka trakter äfven äro de tätast bebygda delarna af 

det inom kartbladet fallande området. Äfven de hufvudsakligast inom 

Kivinebb, men äfven inom sydvästra delen af Rautus socken före-

kommande höglända lerhaltiga morängrusmarkerna löna väl odling, 

ehuru de oftast i följd af sin stenbundenhet förskaffa odlaren ett stvft 

arbete. 
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Befolkningen är, om man frånser ståndspersonsklassen, till öfver- Befolkningen 

vägande del af finsk nationalitet. Dock finnas i Rautus och Metsä- u c b d e s s 

pirtti ett par hundra inbyggare af rysk extraktion. Ryska språket n a n n g s k a I l o r ' 

talas emellertid mycket sällan. Sålunda användes t. o. m. i Arkun-

tanhua by i Metsäpirtti, bebodd så godt som uteslutande af ryssar., 

finska språket betydligt mera än det ryska. Finska språket är emel-

lertid i de trakter, där ryssar slagit sig ned, starkt uppblandadt med 

ryska ord. 

Viktigaste hufvudnäringar äro åkerbruk och boskapsskötset jämte 

fraktfart. De två först nämda näringarna, särskildt åkerbruket, stå 

dock på en mycket låg ståndpunkt, och ofantligt mycket finnes här 

att förbättras, innan ett rationelt landtbruk kan komma till stånd. 

På många åkrar finnas sålunda icke ens diken. Svedjande florerar, 

om ock i mindre skala, öfveralt; isynnerhet är detta fallet vid an-

läggning af nya åkrar. Emellertid lära åkerbruket och boskapssköt-

seln numera vara stadda i hastig utveckling till det bättre, hvilket 

helt och hållet torde få tillskrifvas Viborgs läns landtbrukssällskaps 

fruktbringande värksamhet. 

En viktig näringsgren utgör äfven fisket, särskildt laxfisket vid 

Taipale och Ladogafisket. Af öfriga näringsgrenar förtjäna att fram-

hållas insamling af myrägg och videbark. 

De vidsträckta aflagringarna af sand och äfven rullstensgruset Skogar, 

utgöra en ypperlig jordmån för barrskogsvegetation. Utmärkt vackra 

tallskogsbestånd äro äfven kringspridda här och hvar inom kartbladet. 

Granskog anträffas äfven ställvis å sanka marker. Löfskog uppträder 

jämförelsevis sparsamt. 

Bärggrundens beskaffenhet. 

Enär bärggrunden öfveralt inom kartbladet är betäckt af lösa 

jordarter, är det själffallet ganska svårt att sluta sig till dess beskaf-

fenhet. Dock har man i sin makt att genom värkställande af plan-

mässiga s. k. »stenräkningar» i de förekommande sand- och grusaf-
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lagringarna med större eller mindre grad af sannolikhet kunna i nå-

gon mån sluta sig till den underliggande bärggrundens beskaffenhet. 

Sådana stenräkningar hafva också företagits på några ställen inom kart-

bladet och gifva, oaktadt sin fåtalighet, vissa hållpunkter för nämda syfte. 

Till sin petrografiska beskaffenhet bestå de lösa stenarna hufvud-

sakligast af sådana bärgarter, hvilka finnas anstående i fast klyft N.W. 

om kartområdet och hvilka till en del kunna antagas hafva trans-

porterats till sina nuvarande lokaler af landisen. Dessa stenar ut-

göras af gneis- och granitbärgarter (i medeltal 80 procent), fylliter, 

staurolitskiffrar, dioriter, och gabbrobärgarter; till största del gamla 

bekanta från trakterna N.W. om kartbladet Rautus. Men dessutom 

förekomma bland de lösa stenarna äfven rapakivibärgarter (10—15 %) , 

diabaser samt omkring 5 ä 10 procent sandstenar, hvilka till sin habitus 

fullkomligt likna de vid Bottniska viken förekommande prekambriska 

sandstenarna. 

Sandstenarna äro ofta konglomeratartade, inneslutande rullstenar 

af en äldre gråhvit kvartsitsandsten. I ett par sandstenblock, funna 

i trakten af Taipale, där eljes, likasom f. ö. längs ett några kilometer 

bredt bälte utmed Ladogas kust, sandstensblock förekomma ymnigast, 

ha dessutom anträffats små brunaktiga inneslutningar af en mjuk skif-

ferlera. 

Då man nu i östra Finland icke anträffat postarkäiska sandste-

nar annanstädes än på öarna i Ladoga samt på Karelska näset, be-

läget S. eller S.E. om den mellan trakterna af Kexholm och Wiborg 

mellan urbärget och yngre geologiska aflagringar löpande förkast-

ningslinien, måste man antaga att dessa sandstenar härröra från den 

underliggande bärggrunden, så mycket mera som de förekomma icke 

blott som lösa, i dagytan liggande »erratiska» block, utan mycket ofta 

äro intimt inblandade i sand- och grusaflagringarna. Väl kunde man 

ju tänka sig den möjligheten att dessa sandstensblock skulle kunna 

härröra från ett af iserosion förstördt sandstenstäcke, som utbredt 

sig i isens rörelseriktning N.W. om kartområdet, ja t. o. m. N. eller 

N.W. om nyss nämda förkastningslinie. Häremot talar emellertid 

bestämdt den omständigheten att sandstenblock ingenstädes anträffats 
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i N. eller N.W. om förkastningslinien, hvaremot de synas tilltaga i 

mängd och mångfald af varieteter, ju längre mot S. eller S.E. från 

den samma man kommer. 

Men om man sålunda också på grund af det ofvan anförda kan 

våga påståendet att bärggrunden åtminstone till stor, om icke kanske 

största del inom Kautusbladet utgöres af prekambriska sandstenar 

jämte rapakivibärgarter, diabaser etc., kan man å andra sidan omöjligt 

afgöra, huru starkt uppblandade med arkäiska bärgarler dessa aflag-

ringar äro. 

Då emellertid ensamt gneiser och graniter uppträda i så stor 

mängd som 80 procent, är det väl sannolikt att bärggrunden åtmin-

stone till någon del sammansättes af dessa och möjligen andra af de 

anträffade arkäiska bärgarterna. 

Att sandstensblock anträffats i så ringa mängd utgör själffallet 

intet hinder för antagandet att bärggrunden till betydande del sam-

mansättes af sandstensbärgarter, då man erinrar sig att förkastnings-

linien mellan Kexholm och Wiborg stryker fram på ett afstånd af 

endast omkring tjugu kilometer från kartbladets nordvästra hörn. 

Kvartära bildningar. 

Isrörelsens riktning. 

Oaktadt man inom kartbladet, på grund af den totala frånvaran 

af fast bärggrund i dagytan, helt och hållet saknar räfflor, dessa de 

tillförlitligaste vittnesbörd om rörelseriktningen hos den . forntida 

landisen, kan man dock af andra omständigheter bilda sig ett unge-

färligt begrepp om isrörelsens riktning. De vanligast förekommande 

rullstensåsarna förlöpa nämligen, i stort sedt, något så när i den rikt-

ning istäcket rört sig. Likaså är morängruset ofta aflagradt i paral-

lelt med isrörelsen utdragna ryggar. 

Den i trakten af Kauksema på kartbladet inkommande rullstens-

åsen Korpiharjus västra skänkel är nu utsträckt i isrörelsens rikt-
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ning. Den östligare skänkeln liar visserligen ett mera W,—E.-ligt 

förlopp, men på andra sidan ryska gränsen fortsätter den i en rad 

kullar och ryggar, hvilka åter hafva N.W.—S.E.-lig utsträckning. 

N. om nyssnämda ås ser man äfven i det vidsträckta Korpisuo en 

mängd i samma riktning utdragna morängruskullar och -ryggar; och 

äfven på otaliga andra ställen inom kartbladet är morängruset utdra-

get i ryggar och långsträckta kullar med N.W.—S.E.-ligt förlopp. I 

ungefär denna riktning har följaktligen istäcket rört sig inom kart-

bladet Rautus. 

Lösa jordarter. 
Allmän Bland de lösa jordarterna kunna endast torfaflagringarna sägas 

öfverblick. y a r a n | g 0 r i u n ( j a likformigt fördelade öfver kartområdet. Öfriga bild-

ningar äro däremot hufvudsakligast inskränkta till vissa bestämda om-

råden, hvilka vid en äfven helt flyktig blick på kartan genast göra 

sig gällande. 

Skarpast i ögonen fallande äro de aflagringar af sand (på kartan 

betecknad som »sand i allmänhet») och rullstensgrus, hvilka såsom 

ett i medeltal femton kilometer bredt bälte, afbrutna af obetydliga 

aflagringar flygsand, torf och morängrus, stryka fram genom kart-

bladet i W.N.W.—E.S.E.-lig riktning. Morängruset har sin största 

sammanhängande utbredning hufvudsakligast i trakterna S. och S.W. 

om nyss nämda till största del fluvioglaciala sand- och rullgrusbild-

ningar, men förekommer äfven aflagradt i ganska vidsträckta partier 

längs en.parallelt med Ladogas kustlinie förlöpande några kilometer 

bred zon. Aflagringarna af lera, svämsand och flygsand uppträda 

hufvudsakligen längs Ladoga kusten samt utmed stränderna af Wuok-

sen, Suvantojärvi och denna sjös afloppsränna till Ladoga, Taipa-

leenjoki. 

Morängrus Morängruset inom kartbladet Rautus har till öfvervägande del 

eller kross k a r aktären af en typisk, oomvandlad bottenmorän af fast konsistens, 
tensgrus 

De i det mestadels leriga »bindemedlet» inneliggande stenarna äro 
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än kantiga, än kantrundade; än hafva de trigonala hörn; än äro de, 

isynnerhet de mindre, tämligen väl rundade. Stenarnas storlek varie-

rar från storleken af en ärt till ett par kubikmeters rymdinnehåll. De 

mindre stenarna, särskildt de med trekantigt rundade former, men 

äfven de andra, t. o. m. de väl rundade stenarna äro ganska ofta 

kors och tvärs öfverdragna af tydliga glacialrepor. Stenarna förekomma 

än mer eller mindre talrikt, än ligga de ytterst glest inströdda i det 

leriga bindemedlet och hafva då stundom så små dimensioner att man 

vid ett flyktigt betraktande lätt kan förbise dem. Någon förblandning 

af denna moränlera, hvilken hufvudsakligast uppträder i Metsäpirtti, 

med äkta, i vatten afsatt sedimentär lera kan dock icke komma 

i fråga, ej ens om den vore i total afsaknad af inneliggande stenma-

terial, emedan bildningen i horisontal riktning öfveralt öfvergår i ty-

pisk, stenbunden morän. 

Såsom redan framhölls är moränen i allmänhet af fast kon-

sistens, hvilket stundom kan vara fallet till den grad att t. o. m. tätt 

intill hvarandra liggande stenar äro så fast hopkittade af det cement-

artade bindemedlet, att en stenhård konglomerat- eller breccieartad 

massa uppstår. 

Emellertid visar krosstensgruset långt ifrån öfveralt inom kart-

bladet så utprägladt karaktären af den forna landisens bottenmorän, 

som här ofvan beskrifvits. Tvärtom förekomma flerstädes, hufvud-

sakligast dock inom Sakkola och Metsäpirtti, ganska vidsträckta af-

lagringar af ett mera löst morängrus med sandigt eller stoftigt (ej 

ieraktigt) bindemedel, hvilket endast svagt häftar vid de inneliggande 

stenarna, som i detta lösa morängrus, anmärkningsvärdt nog, till öfver-

vägande del synas hafva mera väl rundade former, men det oaktadt 

ej så sällan äro försedda med glacialrepor. 

Någon afsevärd skilnad i den petrografiska beskaffenheten mel-

lan de i denna lösa morän inneliggande stenarna och dem, som före-

komma inbäddade i den hårdt sammanpackade bottenmoränen, har 

vid värkstälda s. k. stenräkningar ej kunnat konstateras, lika litet 

som den relativa procenthalten mellan representanter för olika bärg-

arter i nämnvärd mån varierat. 

2 
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Variationerna i petrografiskt afseende hafva redan framhållits 

under rubriken bärggrundens beskaffenhet. Här må blott framhållas, 

all de förekommande stenarna af rapakivibärgarter vanligen äro myc-

ket starkt vittrade. Sällan anträffas sålunda något helst litet större 

stycke af rapakivi inne i morängruset, hvaremot lösa rapakivibollar 

ganska ofta förekomma. 

Moränmarkerna äro oftast täckta af en stor mängd små kärr-

bildningar och aflagringar af ganska ofta i ytan ännu fortväxande 

torf. Dessa af allmogen s. k. »lehtomaita» eller »korpimaita» upp-

träda isynnerhet inom den lerhaltiga bottenmoränens utbredningsom-

råde. Orsaken till de talrikt förekommande försumpningarna å dessa 

grusterränger torde, jämte grusets leriga beskaffenhet, vara att söka 

i grustäckets ursprungligen gropiga ytkonfiguration, hvarigenom upp-

komsten af små med stagnerande vatten fylda gölar möjliggjorts, i 

hvilka torfaflagringar sedermera under tidernas lopp utbildats. 

Huruvida den lerhaltiga, fasta och den mera lösa, sandiga mo-

ränen äro något så när samtidiga eller till åldern skilda aflagringar 

har icke kunnat afgöras på grund af inom kartbladet Rautus ute å 

feltet gjorda observationer. Förhållanden inom det i väster an-

gränsande kartbladet Mohla tala dock för att den lösa och sandiga 

moränen är af betydligt yngre ålder än den lerhaltiga och fasta. 

Hvad angår fördelningen af de olika slagen af morängrus inom 

kartbladet, så må framhållas, att den lerhaltiga moränen visserligen 

har sin största utbredning i kartbladets sydvästra del, hvars landpar-

tier under hela kvartärtiden varit supramarina (jfr. under rubriken 

nivåförändringar, ss. 34—35). Dock förekommer denna morän äfven i 

fullkomligt oförändrad form på liera submarina lokaler, ehuru den 

här icke sällan fläckvis framvisar ytpartier, hvilka till en å två meters 

djup under dagytan äro sorterade och ganska sandiga. 

Den lösa, sandiga moränen uppträder likaledes såväl supra- som 

submarint. 

Morängrusets Endast sällan uppträder morängruset i något så när jämna af-

ytkonfigu- i ag r ingar. Ett sådant tämligen jämnt morängrusfält utbreder sig t. ex. 

ration. m e u a n L i jpU a o c h Miettilä byar i Rautus. 
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Vanligen hafva moränbildningarna en mycket oregelbunden, kul-

lig och gropig ytkonfiguration. Ställvis, såsom t. ex. i Orjansaari och 

Raasuli byar af Rautus socken, ligga snart sagdt ett otal moränkul-

lar, åtskiljda af gropar och grafvar, hopgyttrade tätt intill hvarandra 

i ett oredigt virrvarr. Kullarnas medelhöjd är c. 10 m. Vanligtvis 

äro de dock små, 5 ä 6 m höga; endast undantagsvis nå de en böjd 

af ett eller annat tiotal meter. 

Moränkullarna hafva oftast ganska oregelbundna former och äro 

öfverhufvudtaget ej utsträckta i bestämda riktningar. Längre sam-

manhängande moränryggar med hufvudstrykningsriktning i ungefär 

N .W.—S.E . (den forna landisens rörelseriktning) iakttagas dock icke 

så sällan i kartbladets sydvästra del. Genom Liipua och Raasuli 

byar i Rautus framstrvka äfven i N.W—S.E.-lig riktning mäktiga 

morängrusbildningar, bestående af flera parallela, oregelbundet kull-

riga ryggar med mellanliggande djupa dalgångar. 

Ställvis äro moränkullarna så steniga och hafva sådana ytfor-

mer, att de ovilkorligen föra tanken på de småkuperade moränmar-

kerna i de starkt bärgiga delarna af Saimabäckenet. Orsaken till 

kuperingen torde dock näppeligen inom kartbladet Rautus, likasom 

på Karelska näset öfverhufvud taget, få sökas i den underliggande 

bärggrundens former, om ock möjligheten af horstartade bildningars 

förekomst ej helt och hållet bör uteslutas. Snarare torde kullarna 

hafva uppkommit genom en långt gången erosion i kvartär tid. En 

del omständigheter tala härför. Så t, ex. observerar man flerstädes i 

tillgängliga, om ock blott ett par, tre meter djupa skärningar i supra-

marina morängruskullar, hurusom morängruset i kullarnas öfre delar 

öfveralt är osorteradt, hvaremot man kring kullarnas fötter och i 

groparna och grafvarna mellan dem i de flesta fall anträffar nedsväm-

mad, strid sand och rensköljdt, sorteradt svallgrus. Anmärkas bör 

härvid, att den supramarina moränen väl stundom, såsom tidigare 

framhållits, är sandig, men däremot aldrig sorterad i andra än nyss 

beskrifna fall. 

Morängruset är ställvis ytterst starkt blockbeströdt, t. ex. i Orjan-

saari by af Rautus, där tlere tiotal kubikmeter stora block mycket 
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allmänt förekomma kringströdda i moränens ytpartier. Dessa block 

hafva emellertid tydligen transporterats till sina nuvarande lokaler 

med den forna landisen, enär morängruset här ligger på betydligt 

högre nivå än det forna Yoldiahafvets yta (jfr. under nivåförändringar). 

Morängrusets Morängrusets mäktighet torde vara ganska ansenlig, minst ett 

mäktighet. f e m t j 0 t a i meter. Till detta djup genomskär nämligen Saijanjokis biflod 

Tungelmanjoki morängruset på gränsen mot Ryssland. 

Flyttblock. Äkta flyttblock eller s. k. erratiska block, hvilka framtranspor-

terats till sina nuvarande lokaler på simmande isbärg i Yoldiahafvet 

eller Ancylussjön under dess tidigare skede, då klimatet ännu var 

jämförelsevis kallt, förekomma mera sparsamt inom kartbladet, men 

hafva stundom ganska aktningsvärda dimensioner, emellanåt ända till 

ett par hundra kubikmeters volym. Till sin petrografiska beskaffenhet 

bestå de hufvudsakligen af arkäiska graniter, gneiser och rapakivi-

bärgarter. Äfven lösa sandstensblock af tidigare omnämd beskaffenhet 

hafva anträffats här och hvar, särskildt i trakterna väster om Ladoga, 

där de uppträda synnerligen talrikt i omnejderna af Taipale by. Dessa 

sandstensblock hafva öfveralt flata former och jämförelsevis små dimen-

sioner, i det att genomskärningsarean sällan öfverstiger en kvadrat 

meter och blocktjockleken endast är några centimeter, på sin höjd 

ett par tre decimeter. 

Rullstensgrus. Inom kartbladet Rautus har, likasom på det tidigare utgifna i 

W. tillstötande kartbladet Mohla, med rullstensgrusets färgbeteckning 

kartlagts endast sådant rullstensgrus, som uppträder i form af tydliga, 

sammanhängande åsar eller mot omgifvande partier skarpt framträ-

dande kullar. Meit. säkert torde dock en ganska stor del af den så-

som »sand i allmänhet» å kartbladet betecknade jordarten böra anses 

vara en med rullstensgruset ekvivalent bildning af fluvioglacialt ur-

sprung, d. v. s. af iselfvar framtransporteradt och aflagradt rullstens-

material. 

Af rullstensåsar särskiljer man numera allmänt tvänne skilda 

slag, ehuru de till uppkomstsätt torde vara tämligen analoga bildnin-

gar. Det ena slaget af åsar, hvilket vanligast förekommer i fordom 

nedisade länder, äro de, som stryka fram i den forna landisens rörelse-
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riktning. En sådan åsbildning är den söder om Korpikylä inom 

Kivinebb i kartbladets sydvästra del framstrykande åsbildningen Korpi-

harju (på svenska ödemarksåsen), hvilken tager sin början norr om Korpi 

Wuotta by inom Mohlabladet. Korpiharju kommer in på kartbladet h a r i u 

söder om Kauksema by såsom en i medeltal omkring 20 m hög smal 

rygg. Denna medelhöjd bibehålles, tills åsen genomskäres af Wuotta-

joki, söder om hvilken flod höjden aftager till 10 ä 15 m i medeltal. 

På det geologiska kartbladet förefaller åsen att bestå af endast 

två sammanhängande delar. Detta är dock icke fallet i värkligheten, 

utan äro båda åsdelarna upprepade gånger afbrutna af kärrmark, 

ehuru på så små distanser att afbrotten icke komma att framträda å 

en karta i så liten skala som 1 : 200,000. På de topografiska kar-

torna, af hvilka sådana i skalan 1 : 42,000 varit tillgängliga, ser man 

däremot tydligt, hurusom den terräng, där Korpiharju stryker fram, 

är utmärkt af en massa tätt liggande slutna nivåkurvor, hvilka, ut-

dragna i åsens strykningsriktning, åtskiljas af kärrmarker. 

Korpiharju åspartier äro eljes i allmänhet mycket slingrande och 

vanligtvis äfven särdeles smala, ställvis t. o. m. så smala, att en gång-

stig jämnt får plats på åsryggen. Sidorna stupa i de flesta fall brant; 

stupningen kan i medeltal uppskattas till c. 30° från horisontal-

planet. 

1 små tillgängliga grustag visar Korpiharjus åsmaterial samma 

oregelbundna, ofta diskordanta skiktning, som öfveralt iakttages hos 

grus- och sandlagren i rullstensåsar. 

Ställvis synes åsmaterialet utgöras nästan enbart af sand med 

endast få rullstenar. I andra lager åter ligga rullstenarna ytterst tätt 

hopade intill hvarandra och äro af det delvis leriga bindemedlet så 

fast sammankittade, att klumpar af detta rullstensgrus, hvilka ligga 

långs åsbildningens sidor, påminna om äkta konglomeratbildningar af 

prekvartär ålder. 

Enligt topografkartornas vittnesbörd torde Korpiharju åsbildning 

fortsätta ett godt stycke in på ryskt område i form af spridda åsryg-

gar och -kullar. 

Det andra slaget af rullstensåsar äro de s. k. tväråsarna, hvilka 
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bilda räta eller trubbiga vinklar med de i isrörelsens riktning fram-

strykande åsarna. 

Detta senare slag af rullstensåsar förekomma ganska sparsamt 

i fordom nedisade länder; men så godt som öfveralt, där de uppträda, 

hafva de vanligen väldiga dimensioner, beroende på att de i de flesta 

fall under en längre tid afsatts vid randen af ett stationärt istäcke. 

Den i kartbladets nordvästra del uppträdande väldiga aflagringen af 

rullstensgrus, känd under benämningen Väärämäenselkä, är att hän-

föra till detta slags bildningar. 

Vaäramaen- Utgörande omedelbar fortsättning till den inom Mohlabladet söder 

se s,i tvaras.Qm Wuoksen framstrykande Marjaniemi—Nurmijärvi tväråsen, kom-

mer Väärämäenselkä in på kartbladet Rautus nordväst om Herajärvi 

sjö i form af en ungefär en kilometer bred, starkt kuperad rygg. Till 

en början stryker denna åsbiklning fram i N.E.-lig riktning mot de 

små sjöarna Väärämäenlammet, hvarefter den antager ett mera W.—E.-

ligt förlopp och samtidigt alt mer och mer tilltager i bredd, så att 

den, från att vid sitt inträde å kartbladet hafva en bredd af endast 

obetydligt öfver en kilometer, den på bredaste stället, söder om Petä-

järvi by, uppnår väl tre kilometer. 

Väärämäenselkäs konfiguration är särdeles oregelbunden. Den 

består af en mängd kullar och ryggar, hvilka vanligen hafva särdeles 

mjukt och väl afrundade former, men öfverhufvudtaget äro tämligen 

regellöst anordnade. En i ungefär W .—E . förefintlig hufvudstrykning 

hos åsryggar och åsgrafvar kan dock ganska ofta iakttagas, en om-

ständighet som äfven framgår vid en blick på kartan. Sjöarna Vää-

rämäenlammet och Littujärvi, hvilka i själfva värket ej äro annat än 

stora vattenfylda åsgrafvar, äro nämligen utdragna i denna riktning. 

Nivådifferensen mellan de skilda kullarnas och ryggarnas krön 

samt bottnarna af åsgrafvar och gropar är oftast tio ä femton meter, 

ibland dock mindre, ibland mera, någon gång t. o. m. ända till tjugu-

fem å trettio meter. Vanligast äro groparna sfäroidala eller trattfor-

miga med likasom uppvikna kanter; mindre ofta äro de utdragna i 

en eller annan riktning, hvarvid i de flesta fall sluttningen är märk-

bart flackare i någondera ändan. 
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Materialet i Väärämäenselkä utgöres vanligast af en finare eller 

gröfre sand med inneliggande väl rullade rullstenar från storleken af 

en hasselnöt till knytnäfve, men sällan större. Någon gång saknas 

dock rullstenar totalt. 

Isb i ldningarna kring norra delen af Petäjärvi sjö utmärka sig Petäjärvi 

äfvenledes för sina särdeles kuperade ytformer. Gropar af ända till åsbildning. 

30 meters djup omväxla här oafbrutet med mjukt afrundade kullar 

af motsvarande höjd utan att något slags regelbundenhet i anordnin-

gen kan observeras. Materialet utgöres af ren sand med glest in-

strödda, högst knvtnäfvestora rullstenar. 

Marina lerallagringar uppträda mycket sparsamt i dagytan inom Leraflag-

kartbladet, hufvudsakligast inom dess nordöstra del. Dock torde ler- rmgar. 

aflagringarnas ursprungliga utbredning hafva varit ganska betydande, 

ehuru de sedermera antagligen till stor del täckts af mer eller mindre 

mäktiga allagringar af torf eller sand. Också hafva lerallagringar på 

ett par ställen iakttagits täckta af t. o. m. rullstensblandade sandaf-

lagringar. De i kartbladets nordöstra del i dagytan förekommande 

leraflagringarna äro alla oskiktade och antagligen af postglacial ålder, 

dels härstammande från ancylus- eller littorinatiden (jfr. under nivå-

förändringar), dels recenta svämbildningar. 

Såsom littorinaleror torde helt säkert de lerallagringar få anses, Littorina-

hvilka förekomma vid kartbladets norra gräns i Kaarnajoki by äfven- l e r a 

som leran i lerfälten N. och E. om landsvägen mellan Tappari och 

Saarois byar i Metsäpirtti. Dessa leror äro nämligen öfveralt full-

komligt oskiktade och ligga nedanom Littorinahafvets högsta gräns. 

De äro i allmänhet af sty f konsistens och vanligen gråblå färg. 

Leraflagringarna W . och S. om ofvan nämda landsväg ligga däre- Ancylus-

mot högre än gränsen för Litorinahafvet vid dess maximiutbredning, l e r a (?)• 

men under Ancylussjöns högsta gräns, hvarför de sannolikt torde vara 

Ancylusleror, enär de öfver alt äro oskiktade ända till ett par meters 

djup. Dessa leror äro plastiska och oftast sand blandade, någon gång 

dock endast omärkligt. 

Det i Hartonen by i kartbladets sydvästra del förekommande Supramarin 

lerfältet ligger på en medelhöjd af omkring 120 meter. Leran här lera-
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är följaktligen supramarin, enär Yoldiabafvets högsta gräns i denna 

trakt nått högst sextio meter (jfr. under nivåförvändringar). Hartonen 

leran är ganska ren, plastisk och af blåaktigt grå färg. 

Sand i all- Såsom »sand i allmänhet» ha kartlagts ej blott submarina, i 

mänhet». h a f v e t allagrade, utan äfven supramarina, mer eller mindre starkt 

rullstensblandade sandaflagringar, hvilka senare tydligen afsatts i rör-

ligt, rinnande vatten och följaktligen riktigast hade bort samman-

föras med det öfriga lluvioglaciala, å kartan med rullstensgrusets färg 

betecknade gruset. Härigenom skulle äfven den fördelen hafva vunnits 

att man å det geologiska kartbladet fått en någorlunda klar öfverblick 

öfver det forna Yoldiahafvets utbredning. Då emellertid å tidigare 

utgifna kartblad någon åtskilnad mellan supra- och submarina allag-

ringar icke gjorts, har äfven å kartbladet Rautus den gamla kutymen 

bibehållits för konformitetens skull. 

Submarin De submarina, nedanom Yoldiahafvets högsta gräns utbredda 

sand. sandbildningarna bestå till allra största del af stenfri och mycket 

finkornig, stundom t. o. m. stoftfin sand, hvilken ofta är horisontalt 

skiktad i tunna, ej så sällan svagt krusade skikt. Vanligtvis uppträ-

der denna submarina sand i tämligen jämna fält. Ställvis observeras 

dock, såsom t. ex. i trakterna kring Rautus kyrkby och Läinikkälän-

järvi sjö, hos de submarina sandaflagringarna en mycket oregelbun-

den ytkonfiguration, i det att en otalig massa kullar af varierande 

former, åtskiljda af mellanliggande gropar, grafvar och små, oftast torf-

fylda erosionsdälder, uppträda i en oafbruten följd. Att dessa ytfor-

mer uppstått genom vattenerosion framgår af flera omständigheter. 

Sålunda ser man flerstädes, att kullarnas sidosluttningar tvärt afskära 

de horisontala skikten. Vidare ligga krönen hos alla de enskilda 

kullarna på ungefär samma horisontala nivå, hvilken i de omnämda 

trakterna kring Rautus kyrka ganska nära sammanfaller med eller 

ligger obetydligt nedanom gränsen för Yoldiahafvets maximiutbredning. 

Något tvifvel kan därför icke råda därom, att dessa kuperade ytfor-

mer hos de submarina sandaflagringarna utskulpterats genom erosion 

af rinnande vatten kort efter tiden för Yoldiahafvets maximiut-

bredning. 



De supramarina, på större höjder liggande sandaflagringarna Supramari 

hafva i de flesta fall en mycket oregelbunden ytkonfiguration, som sand-

väl till största del i detta fall torde få anses vara ursprunglig. Att 

den kulliga och gropiga vtkonfigurationen dock äfven hos supramarin 

sand stundom kan vara af sekundär natur, framgår emellertid otve-

tydigt däraf att sanden, då den uppträder platå- eller slättartadt, hvilket 

f. ö. mera sällan inträffar, alltid är kuperad i sådana trakter, där den 

genomskäres af någon bäck eller å. Den visar då de vanliga erosions-

formerna: kullar åtskiljda af uteroderade gropar och rännor. Sand-

aflagringarna på gränsen mot Ryssland mellan Raasuli och Korleis, 

hvilka uppträda i starkt kulliga partier, torde med all sannolikhet 

till stor, om icke största del hafva de här framflytande vattendragen 

Hoikkaoja och Viisjoki med tillflöden att tacka för sina kuperade 

ytformer. 

Det har redan tidigare framhållits att den supramarina sanden 

vanligtvis är rullstensblandad. De inneliggande rullstenarnas storlek 

kan någon gång blifva ganska ansenlig. Rullstenar med en diameter 

af 3 å 4 dm hafva sålunda ganska ofta anträffats. 

Slutligen må nämnas att de supramarina jämna sandmoarna, 

ehuru mera sällan förekommande, emellanåt hafva en ganska vid-

sträckt utbredning. Den vidsträcktaste mon utbreder sig kring Tuusua-

jokis öfre lopp mellan Palkeala, Huhtis, Sirkiänsaari och Aliska öfver 

en sträcka af flere tiotal kvadratkilometer. 

Svämlera förekommer skildt utmärkt endast å ett ställe inom Svämlera 

kartbladet, vid Terenttilä by väster om Taipaleenjokis nedre lopp. Sin 

natur af en recent svämbildning framvisar leran här därigenom att 

den är uppblandad med smärre partier diskordant anordnade sand-

och grusaflagringar. Dessutom framsticka partier af svämlera här 

och hvar ur svämsandsaflagringarna å ömse sidor om Suvantojärvi 

och Taipaleenjoki, ehuru dessa förekomster för sitt ringa omfångs skull 

ej kunnat utsättas å kartan. Slutligen skönjas äfven i Suvantojärvis, 

Viisjokis m. fl. floders strandbrinkar mer eller mindre sandhaltiga 

lerlager, hvilka otvifvelaktigt böra anses såsom nedsvämmade bild-

ningar. 
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Svämsand. Såsom svämsand hafva kartlagts alla nedanom Littorinahafvets 

maximigräns liggande jämna sandfält, hvilket medför den fördelen att 

man från det geologiska kartbladet omedelbart får en ganska god 

öfverblick öfver Littorinahafvets maximiutbredning. Denna beteckning 

kan väl förefalla något oegentlig, men är dock fullt motiverad, 

emedan största delen af de nedanom Littorinahafvets högsta gräns 

kring Suvantojärvi, Wuoksen, Taipaleenjoki, Viisjoki m. ti. smärre 

floder förekommande svämsandsaflagringarna blottats först då Su-

vantojärvi år 1818 bröt sig väg till Ladoga och sålunda, strängt 

taget, värkligen äro att anses såsom recenta bildningar. 

På ett ställe inom kartbladet förekommer emellertid svämsand 

ofvanom Littorinahafvets högsta gräns, nämligen E. och S.E. om Metsä-

pirtti kyrka å ömse sidor om Viisjoki. Orsaken till att dessa sand-

aflagringar kartlagts såsom svämsand bör sökas i det förhållande, att 

de underlagras af under littorinatid bildad torf (jfr. under torf), en 

omständighet som ju gör, att dessa sandbildningar u kartan faktiskt 

täcka områden, öfver hvilka Littorinahafvet svallat vid tiden för 

dess maximiutbredning. 

Svämsanden väster om Ladogakusten mellan Tappari och Jaa-

mankylä är dock af högre ålder och har blottats vid den tid, då La-

dogavattnet sökte sig sitt nuvarande aflopp till Finska viken genom 

Nevalloden (jfr. under rubriken nivåförändringar). 

Äkta af rinnande vatten nedsvämmad svämsand uppträder i dag-

ytan här och hvar kring llodstränderna, ehuru dessa aflagringar hafva 

för obetydlig utbredning för att skildl kunna kartläggas. 

Svämsanden är öfveralt mycket ren samt tyckes llerstädes, åtmin-

stone i ytlagren, bestå af fin hvit kvartssand, hvilken af vindar an-

ordnats i låga, endast några decimeter höga, regellöst anordnade 

kullar. 

Ställvis framsticka ur svämsandsaflagringarna obetydliga morän-

gruspartier eller äro de mer eller mindre rikligt öfversållade af lösa 

strand block. 

Torf. De vidsträcktaste torfallagringarna uppträda utmed gränsen mot 

Ryssland, där de kolossala kärrmarkerna Kuritsasuo, Korpisuo, Suur-
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suo, Putrosuo, Luinisuo m. (1. utbreda sig. Dessa kärr äro alla mycket 

sanka med till stor del i ytan ännu fortväxande torf. Torfven af-

brytes alt emellanåt af smärre partier morängrus eller sand, skjutande 

upp ur ytan såsom smärre »holmar» (saaria), hvilka äfven å kart-

bladet falla i ögonen (jfr. t. ex. å kartan förhållandena i Lumisuo). 

De på något afstånd från ryska gränsen uppträdande torfaflag-

ringarna hafva jämförelsevis obetydlig utsträckning. De utbreda sig 

vanligen å ömse sidor af floderna eller ligga de på bottnarna af i 

sand- och grusaflagringar förefintliga fördjupningar. Torfven i dessa 

aflagringar, som stundom hafva ganska stor mäktighet, är vanligtvis 

väl förmultnad. 

För öfrigt må framhållas att i de vidsträcktaste kärrmarkerna 

torftäcket ingalunda alltid är af någon större mäktighet. 

Slutligen må ännu omnämnas att på Here ställen längs Viisjoki 

under ett ända till 5 å 6 m mäktigt lager af nedsvämmade sand-, ler-

och slamaflag-ringar observerats torfränder, emellanåt Here ofvan hvar-

andra, af ända till några decimeters mäktighet. Dessa torfränder inne-

hålla, enligt undersökningar af magister Harald Lindberg, bland andra 

funna växtfossil hassel äfvensom på rot stående björkstammar af väl-

diga dimensioner, betydligt öfverstigande dem man anträffar hos nu 

lefvande björkar. Torfaflagringarna här äro enligt Lindberg att hän-

föra till s. k. svämtorf och böra förty anses vara aflagrade under 

Littorinatiden, sannolikt i ett kustbälte, som tidtals öfversvämmats af 

Littorinahafvet, samt hafva först senare, alt eftersom Littorinahafvet 

småningom drog sig tillbaka, öfverlagrats af slambildningar, hvilka 

nedtransporterats af Viisjoki. 

Flygsandsatlagringar uppträda på olika nivåer, ända från Ladogas Flygsand, 

kustlinie upp till några meter ofvanom Yoldiahafvets högsta gräns. 

Än uppträder flygsanden, såsom t. ex. omkring Suvantojärvi 

och Nurmijärvi, i små, på sin höjd 5 å 6 meter höga, oregelbundna 

kullar. Än är den vackert bågformigt anordnad i flere kilometer långa, 

men endast en eller annan meter höga kammar, hvilka med små inter-

valler följa efter hvarandra nedifrån Ladogas nuvarande kustlinie upp 

till Littorinahafvets gräns. Detta är t. ex. fallet med de flygsands-
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vallar, hvilka utbreda sig innanför Ladogakusten inom Metsäpirtti 

kapell mellan Uusisaari i N .W. samt Arkuntanhua och Rantakylä 

byar i S.E. — Slutligen stiga en del flygsandsdyner med tvärbrant 

stupning af ända till 45 å 50° från horisontalplanet flere tiotal meter 

i höjden från ytan af någon sjö, för att sedermera längre bort från 

sjöstrand utbreda sig i oregelbundet hopgyttrade kullar och vallar 

eller vågformiga fält. Exempel på sådana flygsandsbildningar äro 

förekomsterna N.E. om Läinikkälänjärvi och E. om Mäkränlampi. 

Ytterligare må ännu en inom kartbladet förekommande flyg-

sandsbildning skildt omnämnas, nämligen den som utbreder sig om-

kring Haapasaari by i södra delen af Metsäpirtti. Denna flygsands-

förekomst är anmärkningsvärd på grund af sin tämligen likformiga 

utbredning i alla riktningar. Ytkonfigurationen hos flygsanden i denna 

trakt är svagt kuperad med en eller annan meter höga oregelbundna 

kullar kringspridda här och hvar. 

Flygsandsfälten äro emellanåt öfversållade af rundade stenar, 

tydligen gamla strandstenar, hvilket talar för att sanden uppkastats 

vid ett gammalt strandbälte, som tidtals öfverspolats af vågsvall 

och småningom dragit sig tillbaka. 

I de llesta fall äro flygsandsaflagringarna bundna af vegetation. 

Ej så sällan anträffar man dock. t. o. m. på högt belägna lokaler, bara, 

för vinden kringyrande flygsandspartier, hvilka tydligen äro »stadda 

på vandring», begrafvande all i dess väg liggande vegetation, t. o. m. 

höga träd. Ganska oftp. ser man sålunda endast topparna af gamla 

träd sticka upp ur flygsanden. 

Någon förhärskande hufvudriktning, i hvilken flygsandsvallarna 

skulle vara anordnade, har ej kunnat spåras. Om några »fossila» 

vindriktningar kan sålunda ej blifva tal. 

Antagligt är att största delen af flygsanden uppkastats vid strän-

derna af insjöar i ganska sen tid. Dock torde åtminstone någon del 

hafva blifvit aflagrad ej blott ofvanom Littorinahafvets, utan äfven 

vid Ancylussjöns och Yoldiahafvets stränder vid tiden för dessa hafs 

största utbredning (jfr. under nivåförändringar). På ett par ställen 

har det nämligen i tillgängliga skärningar genom flygsand visat sig, 
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att den äoliska sanden underlagras af typisk strandklapper eller vac-

kert horisontalt skiktad sand, som tydligen afsatts i ett stillastående 

öppet vatten. Då dessa under flygsand liggande klapperstensacku-

mulationer och skiktade sandlager förekomma några meter under 

Yoldiahafvets högsta gräns, är man berättigad antaga att redan unge-

fär vid tiden för Yoldiahafvets största utbredning flygsandsdyner an-

hopats ofvan dess stränder samt att de på samma sätt i senare tider 

fortfarit att uppkastas äfven ofvan stränderna af Ancylussjön och Litto-

rinahafvet. Al lmänt kändt är ju nämligen att flygsand hufvudsak-

ligast ackumuleras vid stränderna af större, öppet liggande vatten. 

Nivåförändringar. 

På en mängd ställen inom kartbladet Rautus hafva bevis an-

träffats för, att stora landpartier legat sänkta under vatten. Ända 

nedifrån Wuoksens, Suvantojärvis och Ladogas stränder upp till en 

nivå af ungefär 64 meter finner man sålunda på alla lägre belägna 

nivåer spår af marin invärkan i fullkomligt fritt och öppet läge. 

De anträffade gamla strandbildningar, hvilka äro af största 

vikt för bedömande af de nivåförändringar landpartien varit under-

kastade i kvartär tid, äro hufv.udsakligen af tvänne slag: l :o abra-

sionsterrasser, utskurna i sand-, grus- eller leraflagringar; 2:o ackumu-

lationer af strandgrus, sand och klapperstenar. 

Dessa båda slag af gamla strandbildningar uppträda nu ofta sär-

deles vackert utbildade och kunna väl följas längs de forna strän-

derna af de tre haf, som successivt täckt stora landpartier inom kart-

området, nämligen Yoldiahafvet, Ancylussjön och Littorinahafvet. 

De i Finland af flere forskare under senaste årtionde utförda 

undersökningarna på de kvartära nivåförändringarnas gebit hafva 

nämligen resulterat i, att man äfven här, likasom tidigare i de Skan-

dinaviska länderna, lyckats fastslå såsom en slutgiltig sanning att vårt 

land varit underkastadt upprepade nivåförändringar mot slutet af kvar-
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lärtiden, hvarjämte större eller mindre partier af det samma under 

längre eller kortare tider legat sänkta under ett eller Here af de ofvan 

nämda hafven. 

Förrän vi inlåta oss på en närmare behandling af fördelningen 

mellan land och haf inom kartbladet under olika tidsskeden, må vi 

emellertid i korthet göra klart för oss huru och i hvilken ordning 

nivåförändringarna försiggått. 

Då istäcket mot istidens slut började afsmälta och i följd häraf 

alt mer och mer drog sig tillbaka, öfversvämmades de sannolikt i 

följd af det forna istäckets tyngd sänkta landpartien af ett haf, hvil-

ket, att döma af i dess allagringar funna fossila lämningar, var ett 

ishaf med låg temperatur och hög salthalt. Nämda ishaf, hvilket efter 

den i dess allagringar ganska ofta anträffade högnordiska musslan 

Yoläia arctica kallas YoldioJiafvet, täckte, då det nått sin vidsträck-

taste utbredning, största delen af vårt land, i hvars södra delar endast 

små öformiga partier höjde sig öfver dess yta. Detta s. k. baltiska 

ishaf stod viel tiden för sin största utbredning i öppen förbindelse 

med Norra Ishafvet öfver Ladoga och Onega sjöar genom ett sund, 

det karelska ishafssundet, men sammanhängde dessutom med »Väster-

hafvet» (Nordsjön och Atlantiska oceanen) öfver det genom mellersta 

Sverige tvärs öfver sjöarna Venern och Vettern vid denna tid utbredda 

svenska ishafssundet, äfven Nerikesundet kalladt. 

Emellertid afstannade landsänkningen småningom och efterträd-

des af en landhöjning, hvilken var så stor att den under yoldiatiden 

existerande förbindelsen med Norra ishafvet och Västerhafvet slutligen 

alldeles upphörde. Härigenom uppstod småningom ett innanhaf med 

fullkomligt sött vatten, den s. k. Ancylussjön, hvilken omfattade samma 

områden, som för närvarande intagas af Östersjön, Bottniska och 

Finska vikarna jämte Ladoga, men därtill sträckte sig betydligt ut-

öfver dessas gränser. 

Denna landhöjning under Ancylustiden skulle dock, äfven den i 

sin tur, uppnå sin maximigräns för att efterträdas af en förnyad land-

sänkning, den s. k. littorinasänkningen, under hvilken tid ett betydligt 

mildare klimat rådde än i närvarande tid. Landsänkningen under 
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littorinatiden hade dock elt jämförelsevis ringa omfång, och de par-

tier af vårt land, hvilka legat sänkta under Littorinahafvets yta 

vid tiden för detta hafs maximiutbredning äro ej häller synnerligen 

stora. 

Efter littorinasänkningens maximum inträdde åter en förnyad 

landhöjning, hvilken fortfarande pågår och äfven kan konstateras fler-

städes i vårt land. 

Strandbildningar, bildade vid stränderna af alla ofvannämda haf, 

anträffas nu flerstädes inom kartbladet Rautus. 

De strandlinier, hvilka utbildats vid gränslinjen för Yoldiahaf-

vets högsta nivå, äro i allmänhet lätta att följa. Detta är isynnerhet 

fallet, om strandlinjerna utgöras af i morängrus utskurna abrasions-

terrasser, i hvilken händelse gränslinien sammanfaller med terrassfoten, 

ofvanom hvilken spår af marin invärkan endast undantagsvis kan 

skönjas, högst till ett par tre meter högre nivå. 

Af terrasser, hvilka inskurits vid Yoldiahafvets högsta gräns, 

den vi för korthetens skull vilja beteckna med T. G., hafva fem 

stycken anträffats i kartbladets nordliga del, där de kunna följas 

längre eller kortare sträckor. 

Den västligaste af dessa abrasionsterrasser ligger två å tre kilo-

meter S.E. om Nurmijärvi sjö i närheten af Vunukala gårdar, rundt 

omkring hvilka den löper fram en sträcka af ett par kilometer. Ter-

rassens höjd är obetydlig, endast några meter. Terrassfoten, vid hvil-

ken Y.G. ligger, är icke skarpt utbildad, utan något otydlig. Den 

ligger på en nivå af ungefär 64 meter öfver hafvet, hvilket värde för 

Y.G. följaktligen bör anses vara endast approximativt. 

Den nordligast belägna, vid Yoldiahafvets högsta gräns utskurna 

abrasionsterrassen står att finna S.YV. om den c. 72 m öfver hafvet 

liggande triangelpunkt, hvilken är belägen ett par kilometer N.W. om 

Riiska by i närheten af Sumpulanojas utlopp i Suvantojärvi. Denna 

terrass har obetydlig såväl höjd som längd. Höjden är på högsta stället 

endast 8 ä 9 meter och längden ett par, tre hundra meter. Terrass-

foten, hvilken har en N.N.W.-lig utsträckning, ligger på en nivå af 

ungefär 60 m ö. h. 
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En utmärkt vacker abrasionsterrass är inskuren rundt omkring 

västra, norra och nordöstra sidorna af den moränkulle, på hvilken 

Kaskala by N.E. om Bautus kyrka är belägen. Höjden af denna 

tvärbranta terrass är N .W. om Kaskala inemot 40 meter Y.G. är be-

stämd vid terrassfoten på kullens nordvästra sida och ligger äfven 

här c. 60 m ö. h. 

Den längsta vid Y.G. utskurna abrasionsterrassen stryker fram 

i N.W.—S.E.-lig riktning mellan Suurporkku och Palkeala byar inom 

nordöstra delen af Rautus socken. Den har en medelhöjd af 15 ä 

20 meter, men tilltager dock betydligt i höjd, ju längre mot S.E. man 

kommer. Dess höjd är sålunda i N.W. , i trakterna af Suurporkku, 

blott några meter, under det att vid Palkeala by terrassbrantens krön 

ligger 41 meter högre än foten, på en nivå af c. 99 m ö. h. Terrass-

foten, hvilken utmärker Y.G., ligger nämligen här 58 m ö. h. 

Suurporkku—Palkeala terrassen framvisar flerstädes en mycket 

vacker s. k. landskulptur, i det att terrasskrönet och delvis äfven 

terrassbranten äro genomskurna af en mängd små erosionsfåror. 

Den femte abrasionsterrassen, vid hvars fot Y.G. bestämts, ligger 

på nordöstra sidan af Hatakanmäki morängruskulle. Denna terrass 

har en längdutsträckning i W.N .W—E.S .E . af något mera än en kilo-

meter. Terrassbranten är tämligen jämnhög, i medeltal tjugu, på högsta 

stället tjuguåtta meter. Y.G. ligger på detta ställe c. 54 m ö. h. 1 

dessa trakter hafva vid det forna Yoldiahafvets stränder uppkastats 

hopar af flygsand. Flygsanden omkring Haapasaari by ligger näm-

ligen till största del ofvanom Yoldiahafvets högsta gräns. 

Utom ofvan nämda lokaler, där Y.G. med tämligen hög grad af 

noggrannhet kunnat bestämmas, må här ännu omnämnas några ställen 

inom kartbladet, där del varit möjligt att med säkerhet bestämma 

huru högt ungefär Yoldiahafvet sträckt sig, ehuru exakta mått på dess 

nivå å dessa orter ej kunnat erhållas i brist på säkra utgångspunkter 

för utförande af höjdbestämningar. Lokalerna äro belägna kring 

Väärämäenselkä i kartbladets nordvästra del samt i Sirkiänsaari by, 

liggande i sydöstra delen af Rautus socken. Å dessa orter är Y.G. 

utbildad såsom en s. k. »slättgräns», Tivarmed förstås den gräns, till 
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hvilken det forna Yoldiahafvet jämnat och utplanat härför lämpliga 

lösa jordlager, hvilka däremot ofvanom sagda gräns, dit hafssvallet icke 

nått, hafva en mer eller mindre oregelbunden ytkonfiguration. 

Då man från de supramarina partierna ofvanom dessa »slätt-

gränser» kastar sina blickar ut öfver de ändlösa sand- och torfslätter, 

hvilka utbreda sig nedanför, kan man ej ett ögonblick betvifla att 

dessa öfversvallats af ett forntida haf. Så lifligt måste intrycket 

blifva för en hvar, som uppmärksamgöres på sakförhållandet. 

»Slättgränsen» sammanfaller öfveralt i det närmaste med Y.G.; 

och på ställen, där dess approximativa värden bestämts från tillgäng-

liga topografkartor, öfverenstämma dessa värden ganska nära med 

dem man teoretiskt kan kalkylera sig till. 

Granska vi de ofvan angifna Y.G.-värdena från de fem lokaler, 

där de bestämts, så finna vi att endast tvänne bland dem öfverens-

stämma, hvaremot alla andra värden afsevärdt differera från hvar-

andra. Detta är beroende däraf, att den landhöjning, hvilken inträdde, 

sedan Yoldiahafvet nått sin maximiutbredning, öfveralt varit olikfor-

mig, i det att de efter istidens slut under Yoldiahafvets yta sänkta 

landpartien höjt sig . minst i de periferiska och mest i de centrala 

delarna af det tidigare sänkta området. 

Tänker man sig linier dragna genom lokaler med lika stor land-

höjning, kan man bilda sig ett begrepp om höjningsaxelns ungefärliga 

läge. Inom Rautusbladet hafva nu endast tvänne likvärda Y.G.-be-

stämningar gjorts, nämligen N.W. om Riiska och Kaskala byar, där 

Y.G.på hvardera stället bestämts till c. 60 m ö. h. Sextio meters iso-

basen (så benämnas linier dragna genom orter med lika stor landhöjning) 

går följaktligen genom dessa två lokaler och torde, på grund af den 

kännedom man har om isobasernas förlopp inom angränsande delar 

af Karelska näset, kunna antagas fortsätta i S.S.W.-lig riktning genom 

Multala och Kurkela byar i kartbladets sydvästra del. 

Isobaserna för 56 och 58 meters landhöjning stryka naturligtvis 

fram i närheten af Hatakanmäki och Palkeala byar samt 64 meters 

isobasen i trakten af Vunnukala gårdar S.E. om Nurmijärvi sjö, å 

hvilka orter Y.G. bestämts till resp. 56, 58 och 64 m, ö. h. Dessa 

3 
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isobasers riktningar måste dock h. o. h. bestämmas med tillhjälp af 

hvad man känner om isobasernas förlopp inom angränsande kartblad. 

Direktionerna blifva äfven för dem S.S.W—N.N.E.-liga. Isobaserna 

komma emellertid ej i detta fall att representeras af räta linier, utan 

af svagt bågformiga sådana med de konkava sidorna vända mot E.S.E. 

Därjämte löpa de ej konformt, utan divergera märkbart mot N.N.E., 

hvilket antyder att landet åt detta håll underkastats en långsammare 

höjning. 

Af isobasernas S.S.W.—N.N.E.-liga förlopp framgår naturligtvis 

klart att höjningsaxeln haft en W.N.W.—E.S.E.-l ig riktning. 

Största delen af det inom kartbladet fallande landområdet var-

vid tiden för Yoldiahafvets maximiutbredning supramarint. Sålunda 

höjde sig hela den inom kartbladet fallande delen af Kivinebb öfver 

Yoldiahafvets yta; det samma var äfven till öfvervägande del fallet 

med Rautus socken och de delar af Walkjärvi, som falla inom kart-

bladet. Däremot öfversvallades största delarna af Sakkola socken 

och Metsäpirtti kapell af Yoldiahafvet, ur hvilket dock i dessa trakter 

några spridda öformiga partier stucko upp. 

Med tillgång på topografkartor är det ganska lätt att inom kart-

bladet Rautus uppkonstruera det forna Yoldiahafvets gamla kustlinie 

eller, rättare sagdt, kustlinierna för de öar, hvilka inom Rautusbladet 

höjde sig öfver Yoldiahafvets yta, hvilken ju, såsom tidigare nämts, i 

södra Finland var mer eller mindre rikligt öfversållad med öformiga 

supramarina landpartier. Hela sydvästra delen af kartbladet utgör 

sålunda en del af den största supramarina ö, hvilken funnits i södra 

Finland under Yoldiatiden. Denna ett par tusental kvadratkilometer 

stora ös nordöstra kustlinie sträcker sig inom Finland från ryska 

gränsen genom Sirkiänsaari och Aliska byar i nordlig riktning. Mellan 

Aliska och Kaskala är direktionen däremot ungefär nordvästlig, men 

från Kaskala torde kustlinien sedermera i sina hufvuddrag hafva 

strukit fram i E.—W.-lig riktning söder om nuvarande sjöar Läinik-

kälänjärvi, Mäkrälampi och Nurmijärvi, hvilka vid denna tid ej ännu 

existerade. Det är nämligen högst sannolikt att de djupa mot S. och 

W . inskjutande floddalar, hvilka nu ligga kring Tuusuajokis, Sumpn-
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rats först i postglacial tid, enär ingenstädes i dessa dalgångars ofta 

vida och fjordartade inbuktningar anträffats några Y.G.-terrasser, 

oaktadt förhållandena här bort vara synnerligen lämpliga för bildande 

af sådana, ifall dessa dalgångar värkligen skulle existerat redan vid 

tiden för Yoldiahafvets största utbredning. 

Norr om nyssnämda kustlinie förekommo några enstaka små 

öar väster om Läinikkälänjärvi och Rautjärvi sjöar, hvarefter Väärä-

mäenselkä såsom en i W . — E . utdragen långsträckt landtunga oaf-

brutet höjde sig upp ur Yoldiahafvet. Antagligt är nämligen att den 

smala dalgång, i hvilken Saijanjoki genombryter Väärämäenselkä, är 

af postglacial ålder. 

Frånser man ofvan nämda delar af södra Finlands största supra-

marina ö i det forntida Yoldiahafvet, så var detta haf, där det ut-

bredde sig inom öfriga delar af kartbladet, ganska fattigt på öar. 

Inom östra delen af Sakkola och norra delen af Metsäpirtti torde så-

lunda ej hafva funnits en enda supramarin holme. I södra delen af 

Metsäpirtti stucko däremot Hatakanmäki och några små öar sydost 

därifrån upp öfver Yoldiahafvets yta, hvarjämte äfven i östligaste 

delarna af Rautus socken flere supramarina holmar förekommo väster 

om ryska gränsen i de trakter, där Sirkiänsaari by nu är belägen. 

Yoldiahafvet var i dessa trakter mycket grundt, att sluta af de jämna 

slättmarker, hvilka med svag dossering utbreda sig härifrån ned mot 

Ladogakusten. 

I detta sammanhang förtjänar påpekas användningen af ordet 

saari (— holme eller mindre ö) i nyss nämda ortsnamn. Detta är an-

märkningsvärdt, enär gårdarna i Sirkiänsaari by öfveralt äro anlagda 

på supramarina kullar och byns namn förty antyder, hurusom i folk 

medvetandet djupt inrotats föreställningen om att ett forntida haf ut-

bredt sig i byns omgifning. 

Strandbildningar, hvilka utbildats vid Ancylussjöns gamla strän-

der vid tiden för denna sjös största utbredning, äro i allmänhet ej 

så lätta att följa som strandlinier, utbildade rundt omkring Yoldia-

hafvet vid tiden för detta hafs maximiutbredning. Dock kan Ancylus-



m 

sjöns högsta gräns, A.G., ganska väl följas, emedan gränslinierna fler-

städes äro utbildade såsom framför andra tydliga abrasionsterrassbild-

ningar nedanför Y.G. Härtill kommer vidare att, enligt hvad hittills 

värkstälda undersökningar gifvit vid handen, en viss lagbundenhet 

tyckes förefinnas i förhållandet mellan A.G. och Y.G., i det att A.G., 

uttryckt i procent af Y.G., konstant tilltager från de periferiska mot 

de centrala delarna af det tidigare, under Yoldiatiden, sänkta land-

området; i följd hvaraf man, med kännedom af Y.G. på en lokal, 

åtminstone approximativt kan kalkylera sig till A.G.-värdet för samma 

ort. Själffallet är emellertid att man vid dessa A.G.-bestämningar bör 

hafva någon säker utgångspunkt. Såsom sådan har å karelska näset 

ansetts en A.G.-bestämning vid foten af en abrasionsterrass i trakten 

af Elinälä by, belägen i närheten af Finska vikens kust inom Nykyrka 

socken. I ett lerprof, taget nedanför denna terrassfot, som har ett 

mot Finska viken fullkomligt öppet läge, har professor P. T. Cleve 

funnit fragment af sötvattensdiatomaceerna 

Melosira arenaria MOORE 

och 

Gomphonema geminatum AG, 

hvilket talar for att leran nedanför Elinäläterrassen är en ancyluslera. 

Inom kartbladet Rautus hafva nu nedanom Y.G. på tre ställen 

anträffats ovanligt vackra abrasionsterrasser, hvilkas fötter ligga 

på sådana nivåer, att de med all sannolikhet måste antagas hafva 

utbildats vid Ancylussjöns stränder. Af dessa A.G.-lokaler äro 

tvänne belägna väster om Suvantojärvis södra ända, i närheten af 

Raaju och Riiska gårdar inom södra delen af Sakkola socken. 

A.G.-terrasserna äro på båda dessa lokaler inskurna i morängrus. 

Norr om Raaju ligger A.G.-terrassfoten på en nivå af c. 42 m 

ö. h. en sträcka af närmare fyra kilometer ringformigt inskuren rundt-

omkring en morängruskulle, på hvars norra sida terrassen är mycket 

vacker och väl utbildad, tvärbrant uppstigande till en höjd af inemot 

15 meter. 

A.G.-terrassen i Riiskatrakten är belägen ungefär en kilometer 

W .N .W . om gårdarna på en höjd af omkring 43 m öfver hafsytan. 

Den tredje A.G.-lokalen står att finna i norra delen af Rautus 
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socken på nordvästra sidan af en mellan Rautjärvi sjös västra del 

och landsvägen väster därom inklämd hög sandkulle, hvars topp 

ligger dryga 25 meter ofvanom A.G.-terrassens fot, belägen på en 

nivå af c. 46 m ö. h. 

Denna sist nämda A.G.-lokal ligger på ett afstånd af ungefär 

femtio kilometer i N.E. lig riktning från Elinälä, där A.G. bestämts 

till c. 50 m ö. h. På grund häraf är man berättigad antaga att AG.-

isobaserna inom kartbladet hafva ett ungefär N.E.-ligt förlopp och så-

lunda sannolikt löpa någorlunda konformt med Y.G.-isobaserna. 

Hvad angår fördelningen mellan land och vatten i den forna 

Ancylussjön inom kartbladet Rautus, så torde kustlinjerna för denna 

insjö, antagligen den största som någonsin funnits, här ganska nära 

hafva sammanfallit med Yoldiahafvets. A.G.- och Y.G.-terrasserna ligga 

nämligen öfveralt mycket nära hvarandra. En något större skärgård 

förefans emellertid själffallet i Ancylussjön. 

De vid Littorinahafvets stränder vid tiden för dess maximiut-

bredning utbildade strandbildningarna äro inom Rautusbladet jäm-

förelsevis lätta att följa. På en mängd ställen höja sig nämligen från 

Ladogas, Suvantojärvis och Vuoksens nuvarande stränder i oafbruten 

föjd ackumulationer af sand, strandgrus och klapperstenar, hvilka 

ackumulationer i de allra flesta fall tvärt upphöra på nivåer, stående 

i ett visst lagbundet förhållande till hvarandra. Än höja sig dessa 

successiva ackumulationsserier till foten af någon abrasionsterrass 

(jfr. (ig. 1); än markeras deras öfre gränser af rikliga blockanhop-

ningar, gamla s. k. »blockstränder». Det vanligaste förhållandet är 

dock att vallserierna uppåt afslutas med en kraftigare utbildad acku-

mulationsvall af sand, grus och klapperstenar. 

På fyra ställen inom kartbladet Rautus hafva ofvan nämda från 

Ladogas, Suvantojärvis och Vuoksens vattenytor sig successivt höjande 

ackumulationers öfre gränsvärden nivellerats, nämligen i trakterna af 

Vaalimo, Riiska, Taipale och Jaamankylä byar. På alla dessa ställen 

sträcka sig ackumulationerna upp till fötterna af tämligen skarpt in-

skurna abrasionsterrasser. Nivelleringarna hafva å alla lokalerna ut-

förts med Livings spegel och graderad stång. 
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L.G.-terrassen N.W. om Vaal imo gårdar i kartbladets nordvästra 

hörn är inskaren i sand. Terrassbranten är väl tolf meter hög. Ter-

rassfoten, som utmärker L.G., ligger på en nivå af c. 22 m ö. h. 

Den inemot 2 km E.S.E. om Riiska belägna L.G.-terrassen ligger 

alldeles invid landsvägen, skarpt inskuren i morängrus. L.G. är här 

nivellerad till c. 20 m ö. h. 

Vid Taipale är L.G. mycket skarpt utbildad vid foten af en ut-

märkt vacker abrasionsterrass, som finnes afbildad i fig. 1 här nedan. 

Fig. 1. 

Terrassbildning vid L. G. i närheten af Taipale. 

Stenhoparna, som synas å figuren, hafva uppstaplats af rullstenar och 

klapperstenar, hvilka ursprungligen legat utbredda öfver hela ytan 

nedanför terrassfoten. L.G. har på detta ställe bestämts till c. 20.1 m ö. h. 

Äfven c. 1 km E. om Jaamankylä i Metsäpirtti är L.G. mycket 

skarpt utbildad på en nivå af c. 18.8 m ö. h. vid foten af en lerter-

rass. Det jämna lerfältet nedanför terrassfoten är till den grad öfver-

sålladt med större och mindre rullstenar, att man, om man såge 

endast ytpartierna, knapt kunde tro annat, än att man här hade fram-
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för sig ett starkt stenbundet moränfält. I förefintliga lergropar ser 

man dock, att stenarna förekomma endast i ytpartierna, då däremot 

ren lera uppträder i de djupare ned liggande delarna af jordarten. 

Af de ofvan anförda L.G.-värdena öfverenstämma de vid Riiska 

och Taipale ganska nära. Dessa båda orter ligga följaktligen i det 

allra närmaste på en och samma L.G.-isobas, 20 meters isobasen, som 

sålunda har ett ungefär W.S.W.—E.N.E.-ligt förlopp. 

Med den kännedom man f. n. har om L.G.-nivåerna i kart-

bladet Rautus omgifvande trakter kommer man f. ö. till den slut-

satsen, att alla L.G.-isobaser, ej blott den för tjugu meters landhöjning, 

genomstryka det landområde kartbladet omfattar i ungefär W.S .W.— 

E.N.E.-lig direktion, dock med en märkbar divergens mot Ladogabäcke-

net, som följaktligen höjt sig långsammare än omgifvande landpartier. 

De landpartier, hvilka vid tiden för Littorinasänkningens maxi-

mum lågo sänkta under Littorinahafvets yta, kunna inom kartbladet 

Rautus mycket lätt särskiljas från de vid denna tid supramarina land-

partien, tack vare den å kartbladet följda karteringsprincipen att så-

som svämsand kartlägga alla nedanför Littorinahafvets maximigräns 

utbredda sandaflagringar (jfr. sid. 26). 

Kasta vi nu en blick på svämsandens utbredning å kartan, finna 

vi att ganska stora landpartier rundt omkring Vuoksen, Suvantojärvi, Tai-

paleenjoki och nedre delen af Viisjoki legat sänkta under Littorinahafvet. 

Emellertid utmärkes detta hafs gamla botten inom kartbladet ingalunda 

uteslutande af svämsandsaflagringar, utan sträckte Littorinahafvet sig 

äfven in öfver de innanför Ladogas kust fram mot Viisjoki sig utbredande 

flygsandsdynerna och torfaflagringarna äfvensom öfver morän-, torf- och 

leraflagringarna mellan Saarois och Tappari ända till den skarpt fram-

trädande gränsen mellan lera och morän väster om landsvägen. Man 

finner sålunda, att Ladoga och Suvanto vid Littorinahafvets maximi-

utbredning stodo i öppen förbindelse med hvarandra genom ett sund 

i den trakt, där Viisjokis nedersta lopp nu förefinnes. Detta sund 

blef dock sannolikt ganska snart afstängdt. Viisjoki framtransporte-

rade nämligen kontinuerligt till Littorinahafvet väldiga slammassor, 

hvilka alt mer och mer uppgrundade strandbältet, som successivt för-
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flyttades åt N.E., N. oeh N.W. Samtidigt uppkastades de mellan Umpi-

lampi och Jaamankylä liggande innersta af de parallelt med Ladoga-

kusten löpande flygsandsdynerna; och länge torde det ej hafva räckt, 

innan dessa sanddyner nådde fram till Viisjokis deltaaflagringar i Lit-

torinahafvet, hvaraf följden blef att Suvantojärvi åtminstone på detta 

håll afstängdes från Ladoga. 

Huruvida Suvantojärvi stod i förbindelse med Ladoga öfver Tai-

pale vid tiden för Littorinahafvets maximiutbredning är svårt att afgöra, 

då man ej känner Taipalenäsets höjd öfver Suvantojärvi före sjöns fäll-

ning år 1818. Filosofiemagister Harald Lindberg antager dock på växt-

paläontologiska grunder att Taipalenäset afdämt Suvantojärvi redan vid 

Littorinasänkningens maximum. På grund af hvad ofvan anförts om 

Metsäpirttisundets tidiga afstängning är det därför högst antagligt, att 

Suvantojärvi och Ladoga endast en mycket kort tid stodo i direkt 

förbindelse med hvarandra. Däremot sammanhängde Suvantojärvi 

vid Littorinasänkningens maximum på omvägar, öfver Vuoksen och 

Kexholm, med Ladoga, hvarjämte" denna sjö vid samma tid äfven stod 

i öppen förbindelse med Finska viken öfver Vetokalliosundet inom 

Mohla socken. Ladogans nuvarande förbindelse med Finska viken 

genom Nevafloden förefans vid denna tid ej, utan har Nevan utero-

derats betydligt senare.*) 

Efter det Metsäpirttisundet mellan Suvantojärvi och Ladoga af-

stängts, antog Viisjoki ett W.N.W .-ligt lopp, och dess slammassor be-

gynte aflagras som deltabildningar i Suvantojärvi, hvilken sjö då ut-

sände en lång vik i E.S.E.-lig riktning ända fram till trakterna öster 

om Metsäpirtti kyrka. Denna vik utfyldes emellertid efterhand af det 

med Viisjoki kontinuerligt framtransporterade slammaterialet och torde 

den samma år 1818 vid tiden, då Suvantojärvi bröt sig väg genom 

Taipalenäset till Ladoga, hafva varit igenfyld ända till ett litet stycke 

väster om landsvägen mellan Taipale och Metsäpirtti kyrka. 

*) För de läsare, hvilka möjligen intressera sig för etj. mer ingående studium 

af härmed sammanhängande förhållanden, hänvisas till författarens arbete» Bidrag 

iill kännedomen om södra Finlands kvartära nivåförändringar», hvilket ingår i 

Fennia 13 N:o 2 och Bulletin de la Commission géologique de la Finlande, N:o 6. 
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Suvantojärvis genombrott af Taipalenäset skedde den 21 Maj 

1818. Första orsaken till genombrottet var ett obetydligt gräfnings-

arbete,som på aftonen den 20 Maj värkstäldes på västra sidan afden sand-

vall, hvilken då ännu i trakten af Taipale afspärrade Suvantojärvi från 

Ladoga. Stor blef därför befolkningens förvåning, då den påföljande mor-

gon fann sina bostäder, som tidigare till stor del legat i närheten af 

Suvantojärvis stränder, numera vara belägna långt uppe på land. Om 

också sålunda mänskligt ingripande faktiskt varit yttersta orsaken 

- • 
.. . ' • . : ' • • • :: : 

Fig. 2. 

»Blockstrand» belägen vid Suvantojärvis gamla strand före sjöns fällning 1818. 

till Suvantojärvis fällning år 1818, då dess vattenyta sänktes c. 7.2 

meter, *) så är det dock högst sannolikt, att genombrottet skulle skett 

förr eller senare på grund af den olikformiga landhöjning som antag-

ligen då pågick och troligen alt ännu, om ock högst obetydligt, fortgår 

i dessa trakter. 

Sannolikt hade Suvantojärvi före 1818 en jämförelsevis lång tid 

*) Jfr. A• E. Modeen-- Begleitworte zur Karte über den Oberlauf des Vuoksen. 

Geografiska Foren, i Finland Vet. Medd. I, sid. 74. 



42 

en någorlunda konstant nivå. Härför tala de på talrika ställen rundt 

omkring sjön på ett par tre meter lägre nivå än L.G. anträffade, ofta 

mycket vackert utbildade gamla »blockstränderna», af hvilka en, be-

lägen c. 2 km W . om Metsäpirtti kyrka strax söder om landsvägen, 

finnes afbildad i fig. 2 på föregående sida. 

Suvantojärvis gamla stränder före fällningen 1818 ligga obetyd-

ligt nedanom Littorinahafvets stränder vid tiden för dess maximiut-

bredning och sammanfalla följaktligen tämligen nära med de å kartan 

utsatta svämsandsområdena rundt omkring denna sjö och dess nuva-

rande aflopp till Ladoga, Taipaleenjoki, samt Viisjokis nedersta lopp. 

Vid Suvantojärvis hastiga fall den 21 Maj 1818 öfversvämmades 

naturligtvis till en början de delar af sjöns gamla botten, hvilka lågo 

nedanför de i den samma utfallande floderna Sumpulanojas, Tuusua-

jokis och Viisjokis mynningar, af dessa floders vatten. Länge räckte 

det dock ej, förrän de utgräft åt sig nya bäddar i de lösa slam- och 

sandlagren. Den erosion, som härvid utfördes, har ställvis varit gan-

ska betydlig. Enligt uppgift af befolkningen skall sålunda t. ex. Viis-

joki flerstädes hafva gräft sig ända till inemot 8 meter djupare ned 

i sanden sedan 1818. 

Nyttiga foärg- och jordarter. 
De här och hvar anträffade lösa sandstensblocken förekomma 

flerstädes utmed Ladogakusten, specielt i trakterna omkring Taipale 

by, så talrikt och äro så stora, att de allmänt användas till bygnads-

sten och kvarnstenar. 

I trakterna kring Lapinlaks och Riiska byar hafva flerstädes an-

träffats små allagringar af myrmalm och rödmylla. Förekomsterna 

hafva tidigare delvis tillgodogjorts vid Sumpula numera nedbrunna 

järnbruk i Rautus och äfven exporterats till St. Petersburg. 

Den kring Suvantojärvis stränder förekommande svämsanden är 

på en mängd ställen fin, hvit och ren samt torde mycket väl kunna 

användas till fabrikation af åtminstone simplare glassorter, exempelvis 

buteljglas. 
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Källor. 

Ett par tiotal källor hafva anträffats under rekognoseringarna 

inom kartbladet Rautus. Källorna kvälla vanligen fram utmed däl-

dernas sidosluttningar eller vid foten af någon sand- eller gruskulle; 

endast undantagsvis komma de i dagen å jämna sand- eller grusmar-

ker samt uppe på eller i närheten af krönen af morängruskullar. 

De allra flesta af de annoterade källorna hafva haft rikliga flöden 

och kristallklart vatten med ren, god smak. Källtemperaturerna hafva 

varierat mellan 5° och 9° G vid lufttemperaturer från 21° till 29° C. 

Endast en källa hade temperaturen 11° vid en lufttemperatur af 27° C. 

Vattnet i några bland källorna har en mer eller mindre starkt 

järnhaltig smak. Ett flertal sådana källådror uppträda i Ojaniemi by 

söder om Suvanto. Deras flöden äro dock tyvärr jämförelsevis svaga. 

Att källorna här värkligen äro mineralkällor ses af den hårda, ehuru 

tunna saltartade skorpa, som jämte jernoxidhvdratfällning betäcker 

marken rundt omkring källsprången. 

En källa med järnhaltigt vatten finnes vidare på ett afstånd af 

ett par kilometer S.E. om Petäjärvi herresäte i Sakkola. En annan 

dylik med rikligt flöde uppträder i moränmarken E. om Putrisuo kärr-

mark i södra delen af Metsäpirtti. 

Fornläuiningar. 
Taipale för närvarande tämligen anspråkslösa by skall i början 

af 1600 talet hafva varit en liflig handelsplats med köpings rättigheter, 

i närheten af hvilken mången het dust utkämpats mellan svenskar 

och rvssar. En mängd traditioner om dessa strider lefva äfven fort-

farande hos befolkningen. Och c. 1/2 km. från Ladogas strand ses 

ännu uppe på Taipale åsen kvarlefvor efter en mindre befästning eller 

rättare sagdt batterier. Alt är dock numera bevuxet med tämligen 

stora barrträd. 

Längre nedåt byn finnas några forngrafvar. 



Höjdkarta öfver bladet N? 36. Korkeuskartta kuuluva lehteen N? 36. 

Kyrka, (lutersk) 

Kirkko (lu terlcunen) 

Kyrka, (grekisk-rysk.) 

Kirkko (kreikkalainen) 

Sock tiera 

Pitäjänraja 

Hciradsg röns 

Kihlakunnan raja 

Land s g reins 

Maanraja 

Enligt topografiska kartar 
Topografisten karttojen mukaan 

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

F.Iiewendal's litLtryckeri,Helsingfors 1900. 
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Kartverkels ståndpunkt vid utgifvandet af detta liäfte. 
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