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Förord. 

Kartbladet N:o 37, Pyhäjärvi, är det sista bladet af den geologiska 
detaljkartan öfver de sijdligaste delarna af Finland i skalan 1:200,000, som 
tillsvidare utkommer. Öfver de norr om denna kartas område liggande delarna 
af landet komma kartorna att utgifvas i skalan 1:400,000, hvarje sektion• i 
tvenne blad, det ena utvisande den fasta berggrundens, det andra de lösa jord-
lagrens beskaffenhet. 

Det första bladet af förstnämnda karta, omfattande ön Kimito och den 
närmast i O. därom liggande delen af fastlandet, utkom redan ar 1879, och 
sedan dess liafva kartbladen utgifvits i jämn följd, i början ett hvarje dr, från 
år 1888 merendels tvenne blad om året. Beskrifningarna till dessa blad äro 
uppgjorda af följande författare: 

N:o 1—11 K. A. Moberg. 
12 (Nystad) Hj. Gylling. 
13 (Tavastehus) A. F. Tigerstedt. 
14—15 (Hangö & Jussarö) och 16 (Kumlinge) K. A. Moberg. 
17 (Finström) J. J. Sederholm och B. Frosterus. 
18 (Tammela) J. J. Sederholm. 
19—20 (Högland & Tytärsaari) W. Ramsay. 
21 (Mariehamn) B. Frosterus. 
22 (Valkeala) J. J. Sede>-holm. 
23—24 (Jurmo & Mörskär) H. Berghell. 
25 (Föglö) B. Frosterus. 
26 (Enskär) A. F. Tigerstedt. 
27 (Fredrikshamn) K. A. Moberg. 
28 (Säkkijärvi) H. Berghell och B. Frosterus. 
29 (Lavansaari) H. Berghell. 
30—31 (Raivola & Systerbäck) J. J. Sederholm. 
32 (Loimijoki) W. W. Wilhnan. 
33—34 (Viborg och Mohla) II. Berghell. 
35 (S:t Andreae) B. Frosterus. 
36—37 (Rautus och Pyhäjärvi) H. Berghell. 
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Ritningen af dessa kartblad har utförts af följande personer: 

N:o 1—2 W. Arppe. 
3—5 I. J. Biberg. 
6—7 O. F. Nyberg. 
8—15, 17—18, 21—25 och 27—33 V. L. Åkerblom. 
16 K. A. Moberg. 
19—20 W. Ramsay. 
26 A. F. Tigerstedt. 
34— 37 Elin Åkesson. 

Såsom häraf synes, har den ordinarie arbetspersonalen vid undersök-
ningen i hög grad vexlat. Ännu mera har detta varit fallet med de för 
sommaren antagna extra biträdena, af hvilka de flesta endast under två eller 
tre år deltagit i undersökningen af dessa kartblad. 

Äfven planen för undersökningen har under dess fortgång underkastats 
ganska många förändringar. Under åren 1866— 68, då den geologiska kart-
läggningen först begynte inom gränstrakterna af Abo och Nylands län, upp-
gjordes arbetskartoma i skalan 1: 20,000. Från och med år 1877, då arbetet 
å ny o upptogs, har däremot användts skalan 1:100,000, i det Landtmäteri-
öfverstyrelsens s. k. häradskartor i denna skala användts som underlag vid 
kartläggningen. Där detta varit möjligt, hafva äfven de af ryska topografiska 
kåren uppgjorda, noggranna detaljkartorna i skalan 1:21,000 i fotografiska 
kopior i dels dubbelt, dels omkring 4 gånger mindre skala, användts vid kartlägg-
ningen. Detta har varit fallet inom kartbladen 7, 8, 14, 15, 18, 22, 27, 
28, 30, 31, 32—37, hvad de nordligaste bladen angår clock endast för trakten 
S. om 61 parallelgraden. 

Där topo gr af'kar tor na saknats och uteslutande landmätarekartorna kommit 
till användning, har det ofta mött stora svårigheter att riktigt angifva de 
topografiska detaljerna. Ty särskildt inom de delar af Nylands och Åbo län, 
som uppmätts under äldre tider, äro landtmätarekartorna ytterst ofullständiga 
i livad angår angifvande af såväl berg, kärr som äfven odlingsmarker, så att 
ofta nog det område, som rekognosören på en hel dag undersökt, på kartan 
varit fullkomligt blankt, hvarför han varit tvungen att själf uppsöka alla de 
topografiska enskildheterna och pä fri hand inlägga dem på kartan. 

Äfven sammanställningen af arbetskartoma till kartblad har mött många 
svårigheter, och de fel, som härvid insmugit sig på en del af de äldre kar-
torna, hafva delvis utöfvat sina verkningar äfven på de senast utkomna bladen. 

Slutligen bör erinras, att under utkommandet af detta kartverk geologin , 
särskildt i hvad rör de kristalliniska bergarterna, genomgått en fullkomlig nyda-
ningsprocess, i det såväl dess arbetsmetoder som själfva grunduppfattningen af ur-
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bergets bildningssätt genom mikroskopets införande lielt ocli hållet förändrats. 
Äfven uppfattningen af de lösa jordlagrens geologi har, särskildt genom svenska 
och nordamerikanska glacialgeologers epokgörande forskningar, i hög grad föränd-
rats under senaste tid. Det är således tydligt, att enhetlighet i uppfattningen 
af de särskilda berg- och jordarterna icke kan vara att vänta för en karta, 
som utkommit under denna tid, hvarför det står som ett önskningsmål, att 
efter framtida revisionsunden-sökningar efterhand utgifva nya kartor i 1:400,000 
äfven öfver den trakt, den nu afslutade detaljkartan omfattar. Härvid kunde 
äfven de många uppslag, som under senare år gifvits på det tekniskt-geolo-
giska området, vinna beaktande. 

Trots de nu framhållna olägenheter, hvilka arbetet för utarbetandet af 
denna karta haft att möta, torde den, betraktad som en öfversiktskarta och 
ett förstlingsarbete, kunna anses fylla sin plats inom Finlands kartografi och 
ger särskildt i geografiskt afseende en bättre bild af det sydligaste Finlands 
omvexlande naturbeskaffenhet med dess otaliga berg af olikartad beskaffenhet, 
med dess åsar, gruskullar, bördiga lerfält och kärrmarker, än någon annan hit-
tills jmblicerad karta. 

De första bladen af de nya öfve>~siktskartorna i 1:400,000, af hvilka 
redan 4 äro fullständigt undersökta, utkomma under loppet af nästa dr. 

Helsingfors den lo december 1900. 

J. J. Sederholm. 





Största delen af det inom kartbladet N:o 37, Pyhäjärvi, fallande 

landområdet undersöktes sommaren 1893 under ledning af undertecknad 

af herrar medicinekandidat A. N. A. Arppe, bärgsingeniör H. F. Blan-

kett och student Frans Orceffe. Endast en smal till kartbladet S:t An-

dreae i W. gränsande landremsa i kartbladets sydvästra del kartlades 

redan sommaren 1892 af fil. kand. J. Uoti, hvilken sagda sommar under 

doktor Benj. Frosterus ledning värkstälde geologiska rekognoseringsar-

beten hufvudsakligast inom bladet S:t Andreae. 

Såväl det geologiska kartbladet i skalan 1 • 200,000 som den till 

beskrifningen bifogade höjdkartan i dubbelt mindre skala hafva sam-

manstälts och ritats af fröken Elin Åkesson. Den senare kartan har 

uppgjorts på grundvalen af ryska topografiska kartor i skalan 1: 42,000, 

livilka kartor äfven, jämte från landtmäteristyrelsen erhållna socken-

kartor i skalan 1:100,000, tjänstgjort som underlag för den geologiska 

kartläggningen. 

Helsingfors i Maj 1900. 
Hugo Ber(jhell. 





K a r t b l a d e t N:o 37, Pyhäjärvi, är det sista kartblad, hvilket, åtmin- Kartbladets 
stone för någon tid framåt, af Finlands Geologiska Undersökning geografiska 
publiceras i skalan 1 : 200,000. Bladet omfat tar följande sockendelar o m f a t t n i n «-
inom Kexholms härad af Wiborgs län: södra och största delen af 
Kexholms samt östligaste delen af Räisälä socknar, största delen af 
Pyhäjärvi socken med undantag af dess allra västligaste del och likaså 
största (norra) delen af Sakkola socken med undantag af dess väst-
ligaste del. 

De inom kartbladet Pyhäjärvi fallande landpartien utgöras huf-
vudsakligast af de längst i N.E. belägna delarna af den finska andelen 
af det s. k. Karelska näset, såsom man i geologisk mening kan kalla 
den del af landtungan mellan Finska viken och Finlands största insjö 
Ladoga, hvilken ligger söder om en mellan t rakterna af s täderna 
Wiborg och Kexholm framstrykande förkastningslinie, norr om hvil-
ken urbärgsterrängen vidtager, hvaremot söder om denna demarka-
tionslinie inom Finland endast kvar tära aflagringar uppträda. 

Kartbladet gränsar i W. och S. till de nyligen utkomna kart-Angränsande 
bladen N:o 35, St. Andreae, och N:o 36, Rautus, samt i N. till det inom kartblad, 
kort u tkommande bladet Nyslott af öfversigtskartan öfver Finland, 
hvilken kommer att publiceras i skalan 1 : 400,000. 

Det a l lmänna skaplynnet hos de landpartier, hvilka ligga norr Traktens 
om nyss nämda förkastningslinie, skiljer sig på ett särdeles märkbar t a l l r"änna 
sätt f rån skaplynnet hos det uteslutande af lösa bildningar täckta land- skaP'Ynne-
området söder om sagda demarkationslinie. Den i kartbladets nord-
västra hörn uppträdande urbärgsterrängen måste nämligen sägas 
f ramte en öfverhufvudtaget mera rik omväxling, hvaremot de öfriga, 
uteslutande af kvar tära aflagringar täckta landpartien i allmänhet er-
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bjuda en ödslig och enformig anblick med sina vidsträckta sand-
moar och flacka kär rmarker . 

Undantag f rån ofvan anförda al lmänna regel gifvas dock. Sålunda 
är t. ex. kustremsan väster om Ladoga till en bredd af omkring sex kilo-
meter flack och ödslig, där den utbreder sig norr om förkastningslinien 
med sina mestadels sterila sandaflagringar och stenhölstriga moränmar-
ker. Och å andra sidan kan man någon gång inom kvartäroinrådet 

Natur- söder och sydost om Vuoksen anträffa ganska anslående landpart ier , 
skönhet. af h v j i k a ^är skildt må framhållas endast de ofta synnerligen vackra 

naturscenerier, som utbreda sig för åskådarens blickar från flere af 
Marjalanniemi—Noidermaa åsens talrika åskullar, af hvilka specielt 
den långsträckta, väl en kilometer långa åsryggen E. om Noidermaa 
gästgifveri må framhållas. Om man tager plats på en dominerande 
kulle af denna åsrvgg och kastar sina blickar ned mot de här och 
hvar förekommande djupa åsgroparna, öfver hvilkas bottnar vanligen 
en lugn och spegelblänk vattenyta utbreder sig, måste man ovilkor-
ligen gripas af beundran för nejdens naturskönhet . 

Höjdför- Nivådifferensen mellan de högst och lägst belägna part ierna inom 
hållanden, kartbladet är c. 91 m Ladogas medelnivå är nämligen enligt Tillot 

5,1 m ö. h. och kartbladets högst belägna punkt, hvilken ligger ett 
par, tre kilometer S.W. om Pannusaar i by i kartbladets sydvästra del, 
når en höjd af c. 96 m ö. h. 

Landpart ierna inom kar tområdet äro eljes, i stort sedt, mera jämn-
höga. Största delen kan sålunda, såsom af höjdkartan tydligt nog 
framgår , anses ligga på en genomsnittsnivå af omkring 50 m ö. h. 
Ofvan nivåkurvorna för 60 meters höjd förekomma emellertid mer 
eller mindre starkt kuperade terränger. Särskildt anmärkningsvärd 
för sin oregelbundna kupering är trakten omkring Kuoppalampi i nord-
östra delen af Pyhäjärvi socken belägna sjö. 

Allmän Hvad angår de al lmänna orografiska förhållandena inom kart-

orografi. bladet, så faller en i ungefär INf.W.—S.E. för löpande orografisk huf-
vudriktning otvifvelaktigt i ögonen, äfven vid en helt flyktig blick på 
så väl det geologiska kartbladet som höjdkartan. I denna riktning 
äro de viktigaste (löder och sjöar (med undantag dock af Suvanto-
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jä rvis väs t ra del) u tdragna . I s amma riktning löpa äfven dalgångar , 

höjdryggar och platåer . Ja , Ladoga sjö ha r ä fven inom kar tb ladet 

en i N.N.W, till N.W. u tdragen kustl inie med i s a m m a riktning ut-

sk ju t ande uddar . Äfven den under en s t räcka af flere tiotal ki lometer 

i ungefär N.W.—S.E.-lig r iktning parallelt med Ladogakus ten förlö-

pande delen af den å hö jdkar t an utsat ta va t tendelaren går i s a m m a 

riktning. 

De vidst räcktas te låglända s l ä t tmarkerna fö rekomma i kar tb lade ts Slätter, 

nordväs t ra del, dä r de hufvudsakl igen utgöras af morängrusmarke r , 

men äfven af sand- och torfaf lagr ingar . Ett pa r lerslät ter af aktnings-

värd uts t räckning upp t r äda rundt omkring Pyhä jä rv i sjös no r ra del. 

Öfriga låglända s lä t tmarker utgöras så godt som utes lu tande af mer 

eller mindre va t tens juka torf- och sandaflagr ingar . 

En stor del af ka r tområde t intages af höglända platåer, hvi lkas Platåer, 

ytlager till hufvudsakl ig del täckas af sandaf lagr ingar . Den vidsträck-

taste och tillika relativt j ämnas te af dessa platåslät ter u tbreder sig 

mellan s jöarna Pyhä jä rv i s södra och Suvanto jä rv is ös t ra delar ( j f r . 

höjdkar tan) . S idos lu t tn ingarna af såväl denna som öfr iga platåbild-

ningar inom kar tb lade t f r amvisa ganska ofta t vä rb ran ta t e r rassa r t ade 

afsatsér , u tb i ldade antingen genom erosion af genom de s a m m a f ram-

r innande floder eller genom abras ion vid gamla fornt ida ha f s s t ränder 

(jfr. under rubr iken nivåförändr ingar) . 

I det föregående f ramhöl l s redan, hu rusom da lgångarna inom Dalgångar, 

kar tbladet , i s tora drag sedt, föl ja den a l lmänna orografiska h u v u d -

riktningen eller så lunda f r ams t ryka i ungefär N.W.—S.E.- l ig riktning. 

Detta ä r fallet ej blott med de dalgångar , hvilka genom sina vida, 

kullriga bo t tnar an tyda att de i sina hu fvudd rag u tskulptera ts af den 

f r amskr idande fornt ida landisen, utan äfven med s törs ta delen af de 

genom r innande vatten u te roderade floddalgångarna. Naturl igt är dock 

att f loderosionsdälderna, hvilka f. ö. i vanliga fall ä ro mera t rånga 

och d jupa , på grund af sitt uppkomstsä t t mestadels ha fva mera sling-

r ande lopp. 

Bland dalgångar , hvilka med högsta grad af sannolikhet ha fva 

den fo rna landisen att tacka för sin uppkomst , må här endast f ram-
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hållas den mellan t rakterna af Kiimajärvi herrgård och Sakkolanjokis 
mynning öfver Suurisuo f ramstrykande breda dalgången, i hvars fort-
sättning åt N.W. Kiimajärvi sjö ligger och hvars fortsättning åt S.E. 
tydligen utgöres af Suvantojärvi sjös östra del. 

Hydrografi; Så godt som alla inom kartbladet Pyhäjärvi förekommande sjöar 
vattendelare. o c j j v a t t end rag uttömma sina vattenmassor i Ladoga samlingsbassin, 

antingen direkt eller på större och mindre omvägar. Af någorlunda 
stora sjöar sakna endast Knoppalampi, belägen i nordöstra delen 
af Pyhäjärvi socken, och Pörtsykänlampi i närheten af Ladoga i kart-
bladets nordliga del hvarje synligt aflopp. 

De flesta vatten utmynna i Ladoga på omvägar, antingen genom 
förmedling af den väldiga WuoksenRoå&n eller ock genom Suvanto-
järvi flodformigt utdragna sjö, hvilken till stor del faller inom kart-
bladet Rautus, där dess aflopp till Ladoga bildas af den ganska breda 
och strida floden Taipaleenjoki. 

Vattendelaren mellan de direkt i Ladoga utmynnande vatten-
dragen och dem, som på omvägar nå samma mål, löper en sträcka 
af omkring fyratio kilometer tämligen parallelt med Ladogas kustlinie, 
på ett medelafstånd af tre å fyra kilometer där ifrån, hvarefter den 
söder om Yläjärvi gör en knäformig sväng i N.W.-lig riktning mot 
Jenkkua by, belägen S.E. om Pyhäjärvi sjö. Från trakten S.E. om 
Jenkkua fortsätter vattendelaren sedermera zig-zag-formigt i västlig 
riktning, åtskil jande de vatten, hvilka falla ut i Suvantojärvi, f rån dem, 
som hafva aflopp till Pyhäjärvi och Kiimajärvi sjöar. 

Kiimajärvi jämförelsevis grunda sjö utgör samlingsbäcken dels 
för en mängd i den samma direkt u tmynnande åar och bäckar, dels 
för Pyhäjärvi och Yläjärvi sjöar med alla deras tillflöden. Af de 
sis tnämda s jöarna är Yläjärvi mycket grund och håller delvis på att 
igenslammas; Pyhäjärvi har däremot ställvis ett ganska stort djup. 
Sålunda skall man på ett ställe i dess nordvästra del vid lödning 
hafva nått ett d jup af c. 30 meter. 

Kiimajärvi ut tömmer slutligen sitt vatten i Vuoksen genom den 
helt och hållet inom kartbladet St. Andreae fallande floden Konnit-
sanjoki. 
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Sydöstra Finlands väldigaste flod, den mäktiga och vattenrika 
Vuoksen, genom hvilken hela Saima vattensystem söker sig väg till 
Finska viken öfver Ladogan och Nevan, har som bekant för närva-
rande tvänne aflopp till Ladoga sjö; det ena öfver Suvantojärvi ge-
nom Taipaleenjoki i Metsäpirtti och det andra i närheten af staden 
Kexholm. Delar af bägge dessa aflopp falla inom kartbladet Pyhä-
järvi. Sålunda genomflytes kartbladets nordvästra del till ganska an-
senlig areal af den norra eller Kexholmsgrenen med dess f rån söder 
tillstötande tillopp Konnitsanoja, Toikkaoja m. fl. Inom kartbladets 
sydvästra del åter ligger största delen af den till södra grenen hö-
rande långsmala och flodartade sjön Suvantojärvi med dess talrika 
bäckartade och mestadels obetydliga tillopp, af hvilka det största är 
Sakkolanjoki. 

Vuoksenvattnets inlopp i Suvantojärvi efter flodens förgrening Kiviniemi 
vid Noisniemi i Mohlabladets nordöstra hörn sker öfver Kiviniemi fors' 
fors, hvilken enligt ur texten till Atlas öfver Finland (Fennia N:o 22) 
hämtad uppgift har en fallhöjd af 32 decimeter samt en till 33,000 
effektiva häs tkraf ter beräknad vattenkraft . Att denna kolossala kraf t 
står oanvänd och endast tillgodoser vattnets aflopp jämte fiskens upp-
stigande till några fiskelägen måste djupt beklagas. Forsens strand-
egare skola visserligen för några år sedan hafva gjort anhållan om att 
denna kraft finge tillgodogöras för industrielt behof, men torde denna 
anhållan hafva mött särskilda hinder f rån statsvärkets sida. En in-
dustriel anläggning med tillgodogörande af största möjliga vat tenkraft 
skulle emellertid här bereda hela den kringliggande trakten stora för-
delar och ,medfö ra ett väl behöfligt uppsving at dess ekonomiska ut-
veckling, hvarför det är att hoppas att planen om kraf tens tillgodo-
görande för industrielt behof i en snar framtid skall låta förvärk-
liga sig. 

Odlade marker ligga jämförelsevis glest spridda inom kartom- Jordmånens 
rådet och tyckas hufvudsakligast vara belägna rundt omkring de inom beskaffenhet, 
bladet uppträdande s jöarna samt i närheten af Vuoksen. Den ojäm-
förligt största delen af kar tområdet intages dock af fullkomligt obe-
bodda vildmarker. 
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Åkerjorden är i närheten af Vuoksen i allmänhet god; likaså 
på de ställen kring Pyhäjärvi och Kiimajärvi sjöar, där den utgöres 
af lerjord. Där åkrarna äro anlagda i sandjord är jordmånen emel-
lertid i de flesta fall karg och mager. Dock icke alltid. Ty ställvis 
underlagras sanden redan på några decimeters d jup af lera, i hvil-
ket fall den mycket väl lönar odlarens möda. 

Betesmarkerna äro i allmänhet dåliga. Undantag göra dock trak-
terna kring Vuoksen och enstaka ställen kring Pyhäjärvi och Kiima-
järvi sjöar. 

Skogar. Kronoskogar intaga en mycket stor del af kartområdet , isyn-

nerhet inom Pyhäjärvi socken, och befinna sig i allmänhet i godt 
skick. Detta är äfven merendels fallet med privatskogarna, inom 
hvilka man dock icke sällan finner vidsträckta kalhuggna områden. 

Skogarna utgöras till allra största del af rena tallbestånd, för 
* 

hvilka de vidsträckt u tbredda sandaflagringarna utgöra en ypperlig 
jordmån. Blandskogar med öfvervägande gran förekomma i Ladoga-
trakten och med öfvervägande löfträn, likasom rena löfskogar, i när-
heten af kärr och naturliga ängsmarker äfvensom nästan öfveralt rundt 
Vuoksens stränder och på dess talrika holmar. 

Befolkning Befolkningen är mycket ojämnt fördelad inom kartområdet . De 
och näringar, tätast bebodda t rakterna finnas vid Vuoksen, kring Suvantojärvis 

västra del samt rundt Kiimajärvi och Pyhäjärvi sjöar, hvaremot Ladoga-
kusten är glest bebodd. 

Såsom hufvudnär ingar torde få anses f rakt far t och sjöfart på 
Ladoga sjö, hvilken senare ganska lifligt bedrifves på Kexholm, St. Pe-
tersburg och Konnevits kloster. 

Jordbruket står på en mycket låg ståndpunkt. Följden är att 
endast i undantagsfall den inhöstade säden under goda år räcker till 
för hela året. Ryskt mjöl importeras därför också allmänt. 

Boskapsskötseln står däremot på en något högre nivå än jord-
bruket, och äfven fisket utgör en viktig näringsgren. Smör och färsk 
fisk exporteras äfven hela året om till St. Petersburg. 

Bland mindre binäringar må nämnas insamling af videbark, 
myrägg och tallfrö. 
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Bärggrundens beskaffenhet. 

Fast bärggrund t räder i dagen endast i kartbladets nordvästra 
del, där den hufvudsakligast förekommer på holmar i Vuoksen och 
vid s t ränderna af denna flod. I öfriga delar af kar tområdet täckes 
bärggrunden däremot helt och hållet af lösa jordarter , hvilkas mäk-
tighet söder om förkastningslinien mellan urbärget och yngre aflag-
ringar af alt att döma torde vara ganska ansenlig. _ 

De å kartan utmärkta bärghäl larna utgöras uteslutande af gneis-
och granitbärgarter af flere olika varieteter. 

De inom kartbladet uppträdande gneisbärgarterna äro alla mer Gneisbärg-
eller mindre starkt hornblendehaltiga. Ofta ersättes glimmern helt a i t e i ' 
och hållet af hornblende, så att en ren hornblendegneis uppstår. 

Gneiserna äro än småkorniga, än finkorniga. Skiktningen är i 
de flesta fall mycket tydlig, men stundom anträffar man dock äfven 
gneiser, hvilka till utseendet äro rent massformiga. Gneisskikten äro 
än räta eller svagt bågformigt böjda, än vresiga och slingriga, i hvil-
ket senare fall gneiserna öfveralt äro starkt uppblandade med granit 
och vanligtvis föra ganska ymnigt granater . Skiktens strykning och 
stupning är mycket varierande. En W.—E.-lig till N.W.—-S.E.-lig 
strykning med brant sydlig stupning synes dock vanligast förekomma. 

Gneiserna äro vanligen ganska starkt och tätt förklyftade i sned-
eller rätvinkligt parallelipipediska block. Den rätvinkligt parallelipi-
pediska förklyftningen är s tundom mycket fullkomlig. 

I ytpart ierna äro gneisbärgarterna, isynnerhet de till utseendet 
massformiga, rödaktigt rostfärgade till ett djup af ett par centimeter, 
ehuru deras färger för öfrigt äro grönaktigt gråa eller, i de hornblen-
der ikare varieteterna, grönaktigt svarta. Den sekundära rödaktiga 
ytfärgen är tydligen uppkommen genom vittring af den i gneiserna 
ofta såsom accessoriskt mineral förekommande pyriten. 

Graniterna äro till färgen än gråa, än röda, med graniters van- Granitbärg-
liga mineralsammansättning. Den gråa graniten är mestadels jämn- arter, 
kornig med små- eller medelkornigt gry. Den röda åter är ofta grof-
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kornig och porfyrar tad med porfyriskt, utsöndrade, s tundom flera centi-

meter långa fältspatkristaller. Båda graniterna äro emellanåt, ehuru 

långt ifrån alltid, strimmiga, hvarvid str immigheten dock icke löper i 

någon bestämd riktning, orsakad som den f. ö. är af den vanligtvis 

ganska ymnigt fö rekommande biotitens anordning. 

Gneisens och Grani tbärgar terna uppt räda dels såsom själfständiga bärg, dels 

granitens in-mellansätta de gneisbärgarterna såsom linser och lagergångar samt 

bördes för- innesluta äfven ofta gneisfragment. 

hållanden. Lagergångarna af grofkornig röd granit uppnå emellanåt en bredd 

af flere decimeter, hvarvid i de flesta fall gångens midt till öfvervä-

gande del, ofta t. o. m. uteslutande utgöres af kvarts. Vanligtvis äro 

dessa lagergångar dock mycket smala, i det att de mellansätta gneis-

skikten i endast ett par millimeter breda ådror, hvarvid en ytterst 

intim blandning af gneis och granit uppstår . 

För öfrigt uppt räder den röda graniten ej blott såsom lager-

gångar mellan gneisskikten, utan öfver tvärar äfven emellanåt dem. 

I närheten af kontakten mot graniten är gneisen vanligen mycket 

finkornigare än eljes är fallet. 

På Here ställen observerar man i den grofkorniga röda graniten 

pr imära inneslutningar af finkornig röd kvartsrik granit. Och ofta ge-

nomsättes den grofkorniga röda graniten af en eller ett par decimeter 

Gånggranit, breda gångar af s amma finkorniga röda granit. Gångarnas gränser 

mot omgifvande bärgart äro än oregelbundna, än snörräta . I för ra 

fallet äro gångarna pr imära, d. v. s. hafva stelnat ungefär samtidigt 

med hufvudbärgar ten och hä r rö ra ur samma grani tmagma som denna. 

1 senare fallet åter är gånggraniten tydligen yngre än hufvudbärgar ten , 

i hvilken den uppträngt först sedan denna redan hunni t stelna och 

genomdragas af sprickor. Denna äkta gånggranit blir i närheten af 

kontakten mot hufvudbärgar ten vanligen mer och mer kvartsrik. 

Huru den fasta bärggrund är sammansat t , hvilken inom kart-

bladet helt och hållet täckes af lösa jordlager, är naturligtvis svårt 

att afgöra. De bland de lösa s tenarna i sand- och grusaflagringarna 

ymnigt förekommande postarkäiska bärgar terna, representerade af 

sandstenar , sandstenskonglomerat , d iabasmandels tensar o. dyl. an-
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tyda dock, att den underliggande bärggrunden här har en något annan 
sammansät tn ing än i kartbladets nordvästra del. Sannolikt utgöres 
den äfven till stor, om ej största del, i t rakterna söder om den öfver 
s jöarna Kahvenitsanjärvi och Kuoppalampi f ramstrykande förkastnings-
linien af postarkäiska bärgarter . 

Kvart ära bildningar. 

Märken efter istiden i fast bärg. Isrörelsens riktning. 

De blottade bärghäl larna äro så godt som öfveralt vackert Moutonne-
moutonnerade eller rundsl ipade och polerade åt de håll, f rån hvilka r a d e h a l l a r 

den forna landisen skridit f ram öfver de samma eller mot N., N.W. 
och W. De f rånvända sidorna af bärgen, »läsidorna», äro däremot 
i de flesta fall skrofliga och ojämna. 

De slätslipade »stötsidorna» af bärgen äro vanligtvis mycket 
vackert repade eller räfflade af mer eller mindre tätt liggande repor 
och skåror, s. k. räfflor, hvilka af det öfverskr idande istäcket med 
tillhjälp af under de tsamma medsläpadt grusmaterial inristats i bärg-
grunden och förty numera, sedan istäcket smultit bort och bärghäl-
larna blottats, på ett omisskänligt sätt vittna om, i hvilka riktningar 
landisens forna isströmmar hafva rört sig. 

Räfflor hafva iakttagits så godt som öfveralt, där bärggrunden Räfflor, 
varit blottad, m. a. o. i kartbladets nordvästra del, isynnerhet på 
holmar i Vuoksenfloden. På t jugufyra ställen hafva räffelriktningar 
uppmät ts och annoterats samt visat sig vara mycket varierande. Grän-
serna äro N.—S. (på ett ställe å en holme i Lierlahti har t. o. m. 
riktningen N.6°E. annoterats) och N. 65° W. 

Räfflor med en riktning varierande mellan N. 35° W. och N. 15° W. 
samt sådana med en ungefär N.—S.-lig direktion (vanligen med några 
graders afvikning åt W.) förekomma talrikast och i ungefär lika stort 
antal. Några enstaka räfflor löpande N. 65° W. ha iakttagits endast 
på ett ställe, S. om Tenganlaks, af Arppe på södra sidan af en häll, 

2 
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hvars no r ra sida för talr ika ytterst tydliga räfflor med riktning N.—S. 

till N .5°W. 

Hvarandra korsande räfflor fö rekomma mycket ofta, hvarvid de 

s tundom äro strålformigt anordnade . I de flesta fall fö rekomma dessa 

korsräff lor på samma ställe af bärghäl larna och f ramvisa ingen skilnad 

i tydlighet, i hvilken händelse det naturligtvis är omöjligt att åtskil ja 

dem med afseende å deras ålder. Den bärgkupp söder om Tengan-

laks, i hvilken Arppe anträffat korsräfflor, f ramvisa r emellertid tvänne 

tydligt skilda stötsidor, hvilka berät t iga till den slutsats att isrörelsen 

Is rörelsens här tidigast gått i N. 65° W. och först senare rör t sig fram i unge-

riktning. f£ r jyj—S.-lig riktning. Denna förändr ing i isens rörelseriktning har 

sannolikt försiggått under ist idens senaste skeden eller dess afsmält-

ningstid. Och torde man, med den kännedom man har f rån and ra 

t rak ter om förhå l landena vid landisens afsmältning, vara berätt igad 

antaga att landisen tidigast rört sig i en N. 65° W.-lig direktion, 

hvilken sedermera , e f te rhand som isen afsmulti t , blifvit alt nord-

ligare och nordligare. 

Tvänne nedis- Inga full t b indande bevis kunna väl pres teras för att man i 

ningar, åt- dessa t rakter haf t flere istider, åtskilda af längre interglaciala epoker 

med mildare klimatiska förhål landen. En omständighet talar dock 

för, alt det område, som faller inom kartbladet , högst sannolikt i 

tvänne vidt skilda repr iser öfverskridi ts af landisen. Numera torde 

det väl nämligen vara oomtvistligt, att ru l l s tensåsarna bildats i sam-

band med landisens afsmältning. De inom kar tb ladet fö rekommande 

ru l l s tensåsarna s tryka nu f r a m mellan N. 20° W. och N. 30° W., 

i hvilken riktning landisen följaktligen rör t sig f ram inom kar tb ladet 

unde r sitt senaste afsmältningsskede. Landisens tidigaste rörelserikt-

ning antydes å ter af Kiimajärvi , Pyhäjärvi , Yläjärvi och Suvantojärvi 

s jöars u ts t räckningar samt af räff lorna f rån denna tidigaste nedisning. 

Att dessa äro så spa r samma beror naturligtvis på att de till s törsta 

del förstör ts af senare f r amskr idande ismassor . 

skilda af 
längre 

mellantid. 
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Lösa bildningar. 

Af de olika slagen af lösa jordarter äro endast torfaflagringarna Allmän 
någorlunda jämnt fördelade inom kartområdet . Morängruset uppträ- ö f v e r l j , i c k -
der i största mängd i kartbladets nordvästra och sydöstra delar samt 
f ramst icker dessutom som mindre och större fläckar ur sandaflagrin-
garna, hvilka hafva den ojämförligt största utbredningen bland jord-
arterna. Lerbildningarna förekomma i större och mindre fält kring 
s jöarna Ostamojärvi, Kiimajärvi, Pyhäjärvi och västra delen af Su-
vantojärvi. Rullstensgruset slutligen stryker fram genom kartbladet 
i N.N.W.—S.S.E.-lig riktning i form af en mängd mestadels mot om-
gifvande jordar ter skarpt markerade ryggar eller långsträckta åskullar, 
hvar jämte det förekommer i en större, något oregelbunden anhopning 
rundt omkring Kuoppalampi sjö i nordöstra delen af Pyhäjärvi 
socken. 

Man kan inom kartbladet särskilja tvänne åtminstone till ut- Morängrus 

seende och konsistens mycket olika slag af morängrus, den ena af grå- e l l e r 

w i i j c u i f l - »krosstens-aktig och den andra at brunaktig farg. 
grus». 

Den gråa moränen uppträder hufvudsakligast i kartbladets nord-
västra del rundt omkring Vuoksen och Ostamojärvi sjö. Denna gråa 
morän besitter alla en typisk bot tenmoräns karaktärist iska egenskaper. 
Den är mycket hårdt sammanpackad, med tämligen lerhaltigt binde-
medel och ganska tätt inneliggande stenar af i al lmänhet från ett par 
kubikcentimeters till ett par kubikdecimelers storlek. En del inne-
liggande stenar uppnå dock en storlek, som t. o. m. öfverstiger en kubik-
meter. De flesta i moränen inbäddade stenar och block, från de 
minsta till de största, äro kors och tvärs öfverdragna af tydliga repor 
och kantrundade, hvar jämte det lerhaltiga bindemedlet vanligtvis myc-
ket segt häf tar vid de flesta af dem. Stenarna utgöras till sin petro-
grafiska beskaffenhet hufvudsakligast af granit- och gneisbärgarter, 
de förra öfvervägande. Rapakivibärgarter , dioriter, diabaser och kvart-
siter förekomma dock äfven, ehuru i ringa mängd eller fem å tio 
procent. 
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I ett par tillgängliga grus tag ha r moränens ytlager till ett d j u p 

af inemot en meter under ytan visat en svag an tydan till bankn ing 

i horisontal t l iggande lager. Orsaken till denna moränens parallel-

s t ruk tur torde väl få sökas i den unde r ist iden ofvan moränen lig-

gande i smassans t ryck. 

De al l ra öfvers ta yt lagren af nu besk r i fna morän äro vanligen 

mer eller mindre u rskö l jda och sandiga på nivåer, hvilka ligga ne-

danom Y.G. ( j fr . under rubr iken nivåförändr ingar) . Rensköl jningen 

s t räcker sig dock aldrig d j u p a r e ned än ett pa r decimeter . 

Den brunak t iga moränen har en i gult s tö tande b run färg. Isyn-

nerhe t som torr ha r den en vacker, l just brungru! färg. I fuktigt till-

s tånd dä remot synes ö fverhufvudtage t den bruna färgen s k a r p a r e falla 

i ögonen än den gula. 

Bindemedlet i denna vanligtvis mera löst s a m m a n h å l l n a morän 

gör värkligen i de flesta fall skäl för det i den kvar tärgeologiska 

terminologien använda namne t bärgartsmjöl, i synnerhe t då det, såsom 

äfven of tast synes va ra händelsen , är stoftfint. S tundom saknas dock 

något s ammanhå l l ande »bindemedel» i det ta ords egentliga bemär-

kelse, u tan ä r moränen sandig och gör värkl igen skäl för att be-

n ä m n a s grus. I denna sva l lgrusar tade morän , som fö rekommer litet 

hvars tädes , ä ro de s tör re s t ena rna i a l lmänhe t m e r a löst f ö r b u n d n a 

med omgifvande sand- och gruspar t ie r , alldeles såsom fallet vanligen 

ä r med i ru l l s tensgrus f ö r e k o m m a n d e rul ls tenar . Där b indemedle t i 

moränen dä remot är stoftfint, hä f t a r det alltid mer eller mindre segt 

vid de inbäddade s t enarna . Dessas storlek va r i e ra r f r ån storleken af 

en knytnäfve till öfver en meter i d iameter . I a l lmänhet ä ro de min-

dre s tenarna , af en eller ett pa r kubikdec imeters diameter , mycket 

väl rundade . De l ikna of ta ful lkomligt ru l l s tensgrusets ru l l s tenar 

och ligga s tundom i ganska stor mängd löst kr ings t rödda i moränens 

ytlager. Sannol ikt böra de till s tor del be t raktas såsom ursprungl igen 

fluvioglaciala rul ls tenar , ty de fö r ekomma inbäddade i moränen t. o. m. 

på sådant d jup , att de ej kunna t rul las på bot tnen eller vid strän-

de rna af något fornt ida haf (jfr. under rubr iken nivåförändr ingar) . 
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De i den brunakt iga moränen inbäddade s tenarna utgöras äfven 

hufvudsakl igas t af granit- och gneisbärgar ter samt ens taka represen-

tanter för rapakivi, diorit och arkäisk kvartsit . Men dä r j ämte anträffas 

i denna morän ganska ymnigt, ställvis ända till 30 å 40 procent, s tenar 

och block af röda och gula sandstenar , ofta konglomeratar tade, hvilka 

alldeles likna de i Sa takunta ant räffade sands tenarna och likasom dessa 

väl torde få anses vara af postarkäisk, men prekambr isk ålder. Vidare 

äro bland s tenarna i denna morän ej så sällsynta sådana af en 

slaggartad vulkanisk bärgar t med mandels tenss t ruktur . 

Då den brunakt iga moränen upp t räder i form af kul lar eller 

ryggar, såsom ofta är händelsen, täckas dessas sidosluttningar, isyn-

nerhet de mot S .W. vända s idorna, ej så sällan af sandlager, hvilka 

kunna nå en mäktighet af flere meter och ofta äro tydligt skiktade. 

Äfven fö rekomma ofta midt inne i den brunakt iga moränens ytpar-

tier smär re sandfläckar , ehuru af så ringa utsträckning, att de ej kunna 

kart läggas i en så liten kar t ska la som 1 : 200,000. 

Det gråa morängruse t torde hafva en obetydlig mäktighet. I till-Morängrusets 

gängliga grustag h a r nämligen mäktigheten ingenstädes varit s törre än mäktighet. 

fem meter, men väl ha r man flerstädes redan på ett d jup af ett par, T v a n n e t l U 

åldern skilds. 
t re meter nåt t fast bärggrund. Sannolikt har dock den gråa moränen ' 

ursprungl igen täckt bärggrunden i betydligt s törre mängd, ehuru den 

till s törsta del förstör ts och bort för ts under ett förnyadt f ramskr i -

dande af istäcket öfver det landområde, hvilket, sedan den förs ta 

landisen i följd af gynnsamma kl imatiska förhål landen dragit sig till-

baka, lämnats blottadt och täckt af ej blott morängrusbi ldningar , u tan 

äfven rul lstensgrus. Då landisen sedermera ånyo ryckte f ram öfver 

området , s läpade den naturl igtvis med sig en stor del af de under 

den första nedisningen af lagrade gruspar t ie rna , hvilka så lunda kommo 

att blifva inbäddade i det under den senare nedisningen bi ldade mo-

rängruset , som förty själffallet måste blifva mer eller mindre s tarkt 

uppblandadt med äkta rul ls tenar . Detta yngre, ru l l s tensblandade 

morängrus torde nu med högsta grad af sannolikhet representeras af 

den brunakt iga moränen , hvilken ju äfven i petrografiskt hänseende 

skarp t skiljer sig f rån den gråa. Väl kan det ju, ytligt betraktadt , 

moran-
bäddar. 
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förefalla egendomligt att postarkäiska sandstenar och vulkaniska yt-
bärgarter uteslutande tyckas förekomma inbäddade i eller i ytlagren 
af den yngre moränen, men däremot aldrig anträffats i den gråa äldre 
moränen. Ty naturligt är ju att stycken af dessa unga bärgarter icke 
kunnat undgå att inbäddas bland det morängrusmaterial , som bildades 
af den tidigast öfverskridande Iandisén, utan snarare i mycket stor 
mängd lösryckts och medsläpats af densamma. Att de emellertid 
icke anträffats bland den äldre gråa moränens stenmaterial inom kart-
bladet kan endast bero på att gränsen för deras utbredning mot N. 
eller N.W. (isrörelsens riktning) sannolikt går f ram genom kartbladets 
nordvästra hörn och antagligen sammanfal ler med förkastningslinien 
mellan urbärget och de yngre geologiska aflagringarna. Sannolikt bör 
man emellertid inom den ryska andelen af Karelska näset, i fall man 
där lyckas särskilja tvänne moränbäddar , med lätthet i den undre 
moränen anträffa postarkäiska sandstenar och vulkaniska mandelstens-
bärgarter af samma typer som så talrikt och ofta påvisats i de yngre 
moränaflagringarna inom kartbladet Pyhäjärvi . 

Den brunaktiga yngre moränen har betydligt större mäktighet 
än den gråa och äldre. Grustag hafva nämligen iakttagits på ett par 
ställen i den samma af inemot tio meters djup, utan att fast bärg-
grund blottats. 

Flyttblock Lösa flyttblock förekomma inom största delen af kar tområdet 
och block- jämförelsevis sparsamt. Endast å moränmarkerna rundt omkring Vuok-
samlingar. g e n QCj1 Ostamojärvi i kartbladets nordvästra del uppt räda de i större 

mängd, ställvis i så stort antal och så tätt hopade att de bilda värk-
liga »blockhaf». 

Flyttblockens dimensioner variera f rån ett par till flere tiotal 
kubikmeter. Än äro de skarpkantiga, än försedda med mer eller 
mindre a f rundade kanter. Än ligga de fullkomligt lösa i de lösa jord-
lagrens ytpartier, än äro de med sina nedra partier inbäddade i de 
samma till mindre eller större djup. 

Till sin petrografiska beskaffenhet bestå de hufvudsakligast af 
granit- och gneisbärgarter af samma typer som anträffas anstående i 
fast klyft nordväst om kar tområdet samt i dess nordvästra del. Under-
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ordnadt förekomma öfveralt rapakivibärgarter samt söder om den om-
nämda förkastningslinien sandstenar af postarkäisk ålder. Dessa till-
taga i mängd, ju längre man skrider mot S., och förekomma isyn-
nerhet mycket ymnigt långsmed Ladogakusten. 

Med rullstensgrusets färgbeteckning har å kartbladet Pyhäjärvi , Rullstens-
likasom å tidigare utgifna kartblad, hvilka omfatta delar af Karelska S rus-
näset, kartlagts endast det rul lstensblandade grus, som, på samma 
gång det genom sin rensköljda beskaffenhet otvetydigt visar sig vara 
afsatt i rörligt vatten, uppt räder i utpräglad åsform eller i kuperade 
kullformiga partier. Alt öfrigt rullstensgrus, såväl submarint som 
supramarint , har däremot, om det uppträder platåartadt eller i något 
så när jämna fält, kartlagts såsom »sand i allmänhet», ehuru väl det 
i det flesta fall till uppkomstsät t torde vara ekvivalent med det i ås-
och kullform uppt rädande rullstensgruset. 

Denna åsbildning kan ganska väl följas, där den i en räcka afMarjalaniemi-
på hvarandra föl jande långdragna ryggar och kullar stryker f ram ge- Noidermaa 
nom kartbladets västra del i N.N.W.—S.S.E.-lig riktning. asstiackmng. 

Åsen tager sin början på nordligaste ändan af Marjalanniemi i 
Vuoksen utskjutande udde, där i f rån den fortlöper i form af en väl 
fyra kilometer lång sammanhängande, mot omgifningen skarpt mar-
kerad rygg af i medeltal tio meters höjd. Denna nordligast belägna 
åsrygg är kullig och gropig i sina på högre nivå liggande partier, med 
några i dess längdriktning utdragna, s tundom ganska smala åsgrafvar . 
Krönet är vanligen, isynnerhet omkring Marjalanniemi gårdar, ytterst 
s tenbundet med skarpkantiga stora flyttblock kringspridda här och hvar. 
Långs med sidorna förekomma flerstädes ackumulat ionsterrasser af 
sand, grus och klapperstenar, ställvis flere ofvan hvarandra ända upp 
till åskrönet, som ligger på en nivå af c. 21 m. ö. h. och följaktigen 
öfversvallats af Litorinahafvet, vid hvars successiva t i l lbakaskridande 
ackumulat ionerna uppkastats (jfr. under rubriken nivåförändringar). 

Från Melnitsanpelto by fortsätter åsbildningen sedermera i en 
rad af långdragna kullar och ryggar, af högst två kilometers längd 
till trakten S.E. om Noidermaa gästgifveri, där den mot S. öfvergår 
i jämna fält af rullstensblandad sand. 
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Af åskul larna äro de flesta skarpkammiga; och är detta, egen-
domligt nog, fallet med största delen af de submar ina kullarna, då 
däremot den norr om Kahvennitsanjärvi sjö belägna supramar ina 
åskullens yta är mera jämn, platåartad, ehuru den icke öfversvallats 
af det forna Yoldiahafvet. 

Askullen, som är belägen strax S.E. om Kahvennitsanjärvi sjö i 
Alakylä by, af tecknar sig mycket skarpt, sedd f rån sjön, öfver hvilken 
den höjer sig inemot trettio meter. Äfven de två åsryggar, hvilka 
uppträda å ömse sidor om den lilla sjön Alalampi, höja sig f rån E. 
tvärbrant ur omgifvande sandmark till väl tio meters höjd; mot 
W. öfvergå de däremot omärkligt i platåar tade fält af rullstens-
blandad sand. 

Endast få och jämförelsevis grunda skärningar hafva anträffats 
i Marjalanniemi—Noidermaa åssträckning. Åsmaterialet visar sig i 
alla dessa skärningar bestå af finare sand och gröfre grus med väl 
rullade, f rån hönsägg- till öfver mänskohufvudstora stenar. Endast i 
ett af grustagen, beläget norr om Noidermaa gästgifveri, har obser-
verats skiktning hos åsmaterialet, hvilken skiktning dock var ganska 
otydlig. Som bekant brukar emellertid »skalet» i rul ls tensåsarna van-
ligtvis bestå af vackert skiktade partier. Och har väl detta äfven 
varit fallet med Marjalanniemi—Noidermaa åsens ytpartier, ehuru 
skiktningen förstörts genom Yoldiahafvets, Ancylussjöns och Litorina-
hafvets omlagrande värksamhet . 

Tetrisuon- Denna S.E. om Pyhäjärvi sjö f ramst rykande ås är flack och låg 
kangas, samt höjer sig endast obetydligt öfver kringliggande sand- och torf-

marker . Den har dock sannolikt aflagrats såsom en ursprungligen 
mot omgifningen skarpare f ramt rädande åsgrusbildning, hvilken först 
senare nivellerats och ut jämnats af hafssvall. Möjligt är att den bör 
anses såsom en fortsättning af Marjalanniemi—Noidermaa åsen, hvil-
ken sålunda söder om Pyhäjärvi sjö skulle »kastat» i ostlig riktning. 

Rullstens- Rullstensgruset kring Kuoppalampi har en högst egendomlig yt-
gruset kring konfiguration, i det att det här utbreder sig i en oredig hopgyttring 

Kuoppalampi.^ ^ ^ intill hvarandra liggande, flere meter höga oregelbundna kullar, 
åtskiljda af d jupa gropar och grafvar . Gruset är helt och hållet supra-
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marint och har aldrig öfversvallats af något af de haf, hvilka efter 
istidens slut bröto in öfver största delen af kar tområdet . 

Såsom »lera i allmänhet» hafva kartlagts alla inom kartbladet Lera i all-
i dagytan uppträdande leraflagringar, oberoende af deras ålder; med m a n h e t 

undantag dock af ett par små i närheten af Vuoksen förekommande 
lerpartier, hvilkas natur af recenta svämbildningar är oomtvistlig. 

I ytpartien äro lerorna eljes öfveralt, åtminstone till några deci-
meters djup, oskiktade. Denna omständighet behöfver dock icke af-
gjordt tala för att lerorna nödvändigtvis vore af postglacial ålder. 
Alla leraflagringar ligga nämligen på lägre nivåer än A.G. (jfr. under 
nivåförändringar). Lerorna torde sålunda åtminstone i sina öfversta 
lager öfveralt hafva omlagrats af Ancylussjön, de under L.G. liggande 
lerlagren äfven af Litorinahafvet. Sannolikt äro dock f ö. en stor del 
af de uppträdande lerorna äkta i Ancylussjön och Litorinahafvet af-
satta postglaciala leror, ehuru detta ännu icke genom nogrannare 
undersökningar blifvit faststäldt. 

Mot djupet iakttages ej så sällan tydlig skiktning hos leraflag-
r ingarna i växelvis sandigare och lerhaltigare partier med den för den 
glaciala yoldialeran så karaktäris t iska hvarfvigheten. Denna på djupet 
förekommande yoldialera har vanligen en gråaktigt blå färgton i färskt 
tillstånd. Torkad i luften blir den däremot nästan alltid gråaktigt hvit 
eller gråbrun. I ytpartien äro lerlagren eljes öfveralt af gråbrun eller 
gulbrun färg och vanligtvis ganska starkt sandblandade. 

Såsom af kar tan f ramgår , hafva leraflagringarna inom kartom-
rådet en jämförelsevis inskränkt utbredning i dagytan. På djupet 
torde leran däremot hafva en ganska stor utbredning. Flerstädes har 
man nämligen vid gräfningar i sanden, enligt uppgifter af allmogen, 
på mindre eller större d jup kommit till lera. Själf öfvertygade jag 
mig, genom att låta gräfva i sandlager, belägna strax nordväst om 
Taubila herrgård vid nordvästra ändan af Pyhäjärvi sjö, om att på 
detta ställe den grusar tade och delvis rul lstensblandade sanden på ett 
d jup af tolf decimeter underlagrades af en gråbrun, fullkomligt oskiktad, 
plastisk, men i de öfversta lagren något sandblandad lera, som genom-
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gräfdes en half meter. Denna lera är ännu icke nä rmare undersökt 
och dess ålder sålunda tillsvidare oafgjord. 

»Sand i all- Denna jordart intager största delen af landarealen inom de 
mänhet». ( j e i a r af Pyhäjärvi och Sakkola socknar, hvilka falla inom kartbladet . 

Den utgöres af en vanligtvis mera grof sand med inneliggande rull-
stenar af storlekar, som variera mellan storleken af en hasselnöt och 
en större knytnäfve. Större rul lstenar förekomma endast undantagsvis 
och äro då öfveralt inskränkta till ytpart ierna. Ställvis är sanden 
dock alldeles stenfri, hvarvid den än är mycket fin, än gröfre, grus-
artad. Skiktning, dels konkordant, dels diskordant, iakttages mycket 
ofta hos den som »sand i allmänhet» betecknade jordarten. 

Svämlera. Svämlera förekommer endast i högst obetydlig mängd i kart-

bladets nordvästra del rundt mynningarna af tvänne små åar, hvilka 
falla ut i Kähölaliti och Lierlahti vikbottnar af Vuoksen. Dessa ler-
lager äro föga mäktiga med ett d jup af endast en eller annan meter. 
Svämleran är tydligt skiktad i ofta pappers tunna skikt. Öfveralt är 
den sandblandad, med växelvis sandr ikare och sandfat t igare skikt. 
Den för talrikt nedsvämmade växtlämningar. 

Svämsand. Såsom svämsand har kartlagts all sand, hvilken täckts af Li-
torinahafvet , hvars gränser i följd af denna karteringsprincip ganska 
väl kunna följas inom kartbladet Pyhäjärvi . Endast i högst ringa 
grad är dock svämsanden att betraktas såsom en recent svämbildning. 
Strängt taget är dettaj fallet endast med de sandbildningar, hvilka 
f ramtranspor tera ts till sina nuvarande lokaler af r innande vatten, 
hvilka svämbildningar dock hafva en högst minimal utbredning. Sväm-
sandsbildningarna kring Vuoksen, Kiimajärvi, Pyhäjärvi och isynnerhet 
Suvantojärvi sjöar böra emellertid de facto äfven anses till största del 
vara recenta bildningar, enär hufvudmassan af desamma blottats först 
efter Suvantojärvis genombrott af Taipale sandås år 1818 samt rens-
ningen af Kiviniemi fors år 1857. 

Svämsanden är i de flesta fall mycket fin och r en ; ställvis, ehuru 
sällan, är den dock något stoftblandad eller framsticka ur dess yta 
små fläckar af lera. Färgen är vanligtvis gulaktigt brun med en drag-
ning i rödt. En nästan helhvit, ren kvartssand anträffas dock här och 
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hv ar rundt omkring Suvantojärvi , t. ex. i närheten af Syvähentä gäst-

gifveri. 

Torfaflagringarna hafva inom kartbladet en ganska vidsträckt 
utbredning. Torfven är mestadels väl mul tnad; ställvis är den dock 
fortväxande, såsom t. ex. fallet är med stora vidder af Suurisuo i 
Sakkola. Underlaget utgöres af lera eller sand, endast undantagsvis 
af morängrus. Mäktigheten är stundom ganska ansenlig. Hutinsuo 
torfaflagring skall sålunda enligt Graeffe vara minst tio meter djup. 
Och vid borrningar i Suuri- eller som det också kallas Isosuo kär r 
har magister Harald Lindberg på 85 decimeters d jup ännu ej nått 
botten. 

Suurisuo mosse har eljes underkasta ts en noggrann botanisk 
undersökning af Lindberg, som lämnat en detaljerad beskrifning af 
den samma i Mosskulturföreningens årsbok för år 1898 i en uppsats 
»Botanisk undersökning af Isosuo-mosse i Sakkola socken», ur hvil-
ken framgår, att floran f rån den tid torfven bör jade bildas intill när-
varande tid undergått en högst väsentlig förändring. Sålunda fram-
håller Lindberg (sid. 39, op. c.), att »granen öfveralt kring mossen 
fordom varit ett af de herskande träden, men småningom dock fått 
lemna plats åt andra trädslag», då granen däremot f. n. uppträder 
ytterst sparsamt rundt omkring Suurisuo mosse, likasom öfverhufvud 
taget på Karelska näset. Vi skola under rubriken nivåförändringar 
å terkomma till denna mosse vid behandlingen af Litorinahafvets ut-
bredning inom kartbladet Pyhäjärvi . 

En annan torfbildning af stort geologiskt intresse är torfven strax 
väster om Vernitsa herrgård. Denna torfmosse har i detalj under-
sökts af doktor Gunnar Andersson f rån Stockholm. Beskaffenheten 
af mossens fossila flora finnes utförligt beskrifven i en af nämda växt-
palaeontolog och förfat taren gemensamt publicerad uppsats: »Torfmosse 
öfverlagrad af strandvall väster om Ladoga», som ingår i »Geologiska 
Föreningens i Stockholm Förhandlingar», band 17, ss. 21—34. 

Kartskissen i fig. 1 å följande sida gifver en orienterande öfver-
blick öfver de vid Vernitsa rådande geologiska förhållandena. 

Jordar te rna kring Vernitsa utgöras, såsom af kartskissen framgår, 
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af morän, torf och s trandgrus. Den stora torfaflagringen väster om den 
bågformiga strandgrusvallen är såsom genom fjor ton värkstälda djupbor-
ningar*) utrönts, afsatt i ett flackt bäcken af i medeltal c. 3 m d jup. Den 
växtpalaeontologiska undersökningen af torfprof från tre profiler (a, b, c å 

Skala li 1ÖOOO 

M 
Storäri, m..m. Tort Stnndj/ruj 

Fig. 1. 
Kartskiss öfver trakten kring Vernitsa. 

kartskissen) utvisar, att torfven till stor del sammansät tes af sådana 
växter, som kunna anses såsom de mest sydliga bland de växter, 

*) Lokalerna där djupborrningarna utförts, äro å kartskissen numrerade I—XIV. 
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hvilka finnas inom trakterna väster om Ladoga, såsom t. ex. Alnus 
glutinosa, Scirpus silvaticus och Corylus Avellana. Här är dock icke 
rät ta platsen att ingå på en nä rmare be-
skrifning af den fossila floran i Suurisuo 
mosse, utan måste vi hänvisa de läsare, 
hvilka intressera sig för hithörande för-
hållanden, till nyss anförda specialuppsats. 
F. ö. skola vi längre f ram återkomma 
äfven till Vernitsamossen under rubriken 
nivåförändringar vid behandling af Lito-
r inahafvets maximiutbredning. Här må 
endast hänvisas till vidstående profilteck-
ning i fig. 2, af hvilken framgår , hurusom 
torfven sönderslitits i flere skilda partier 
af det ofvanom den samma ackumu-
lerade strandgruset . Torfven är här mycket 
hårdt sammanpackad, nästan brunkols-
artad. Vid dess undre gräns anträffas 
ganska ymnigt kolbitar. 

Såsom flygsand har kartlagts all fin 
sand, hvilken genom sitt uppt rädande i 
kulliga, o jämna fält eller rader af vallfor-
miga upphöjningar otvetydigt ådagalägger 
sitt aeoliska ursprung. 

Flygsanden utbreder sig hufvudsak-
ligast utmed Ladogakusten. Inåt land 
förekommer flygsand i sådan mängd, att 
den kunnat kartläggas, endast söder om 
Ylä-Puustois by, där den bildar mycket 
vackra dyner. 

Flygsanden är mestadels, isynnerhet g 
J< cl w « 

långs Ladogakusten, alldeles bar och 1 ' 1 1 

kringyr för vind. Endast undantagsvis är den bunden af en steril 
gräs- och förkrympt tallvegetation. 

Flygsand. 
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Nivåförändringar. 

Det inom kartbladet Pyhäjärvi fal lande landområdet har under 
kvartärperioden varit underkastadt upprepade nivåförändringar , såväl 
sänkningar som höjningar. 

Då istäcket för sista gången afsmälte och drog sig tillbaka f rån 
kartområdet mot de mera centrala delarna af det nordeuropeiska ned-
isningsområdet, täcktes de f rån isens famntag befr iade landpart ierna 
omedelbart af ett mycket kallt ishaf, det s. k. Yoldiahafvet, hvilket 
sträckte sig in öfver största delen af vårt land såsom en omedelbar 
fortsättning till norra polarhafvet. 

På fem ställen inom kartbladet har det lyckats att fastställa, 
huru högt öfver Finska vikens nuvarande medelnivå detta senglaciala 
Yoldiahaf stått, då det nådde sin största utbredning. 

Tre af lokalerna äro belägna söder om sjön Suvantojärvi , och 
af dessa ligga tvänne på ett par kilometers afstånd f rån Röykylä by, 
den ena i S.W. och den andra i S.E.; den tredje lokalen åter ligger 
ett par kilometer i W.S.W. f rån Ojaniemi by. En lokål är belägen 
c. 4 km. öster om Sakkola kyrka i närheten af den här å det geo-
logiska kartbladet utsatta triangel punkten 71. Och den femte lokalen, 
där Y.G.*) bestämts, ligger ungefär två kilometer sydost om Kuop-
palampi sjö inom Pyhäjärvi sockens nordöstra del. På alla dessa 
ställen ligger Yoldiahafvets högsta gräns vid fötterna af i sand- eller 
grusaflagringar u tskurna abrasionsterrasser . 

Y.G.-terrasserna S.W. och S.E. om Röykylä by hafva hvardera 
en längd af blott ett par hundra meter. På det förra stället har Y.G. 
bestämts till c. 65 och på det senare till c. 64 m ö. h. 

Y.G.-terrassen W.S.W. om Ojaniemi har däremot en längdut-
sträckning af väl tre kilometer, där den stryker f ram i W.N.W.— 
E.S.E.-lig riktning tvärs öfver landsvägen mellan Syvähentä i N. och 
Petäjärvi i S. Denna abrasionsterrass är utmärkt vacker och af en 

*) I det följande betecknas högsta gränsen för Yoldiahafvet för korthetens 
skull med Y.G. 
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ansenlig höjd, c. 20 m i medeltal. Den f ramvisar flerstädes utmärkt 
vacker s. k. landskulptur, i det att terrasskrönet och branten ganska 
ofta äro genomskurna af mer eller mindre d jupa erosionsfåror. Dess 
fot, u tmärkande Y.G., ligger inemot en kilometer öster om ofvan 
nämda landsväg, alldeles invid kartbladets södra gräns, på en nivå 
af c. 63 m ö. h. 

Y.G. terrassen vid tr iangelpunkten 71 öster om Sakkola kyrka 
är inskuren rundt omkring en morängruskulle, hvars areal dock knapt 
öfverstiger en hektar, på grund hvaraf denna kulle ej i följd af kart-
skalans litenhet (1 : 200,000) f ramträder å det geologiska kartbladet. 
Äfven här ligger Y.G. på samma nivå som vid senast nämda lokal 
eller c. 63 m ö. h. 

S.E. om Kuoppalampi slutligen ligger Y.G.-terrassens fot vid 
gränsen mellan aflagringarna af supramarint rullstensgrus och subma-
rin sand på en nivå af c. 68 m ö. h. De på högre nivå liggande 
supramar ina landpart ierna hafva, såsom redan tidigare framhållits, 
en ytterst oregelbunden ytkonliguration (jfr. sid. 20). 

Om vi jämföra ofvan angifna fem Y.G.-värden, finna vi, att 
endast tvänne af dem öfverensstämma med hvarandra , nämligen Y.G.-
värdena vid lokalen W.S.W. om Ojaniemi by och i närheten af tri-
angelpunkten 71 öster om Sakkola kyrka. Detta är beroende därpå, 
att, såsom man numera öfveralt inom Skandinavien och Finland lyc-
kats konstatera, den landhöjning, hvilken inträdde efter det att Yoldia-
hafvet nått sin största utbredning, ingalunda varit likformig, utan 
tvärtom tilltagit f rån de periferiska mot de centrala delarna af det 
förut sänkta området . Själffallet måste emellertid inom de ur Yoldia-
hafvet uppstigna landområdena finnas kontinuerliga serier lokaler med 
ett och samma värde för landhöjningen. Sådana lokaler sägas ligga 
på en och samma isobas, hvarmed sålunda förstås linier, dragna ge-
nom orter med lika stor landhöjning. 

Isobasen för 63 meters landhöjning stryker följaktligen fram 
genom Y.G.-lokalerna W.S.W. om Ojaniemi och i närheten af trian-
gelpunkten 71 öster om Sakkola kyrka. 

Hurudant Y.G.-isobasernas förlopp eljes är inom kartbladet Pyhä-
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järvi är det vanskligt att bedöma enbart på grund af de Y.G.-bestäm-
ningar som ofvan anförts. Emellertid liar man numera en sådan 
mängd Y.G.-värden bestämda ej blott å i S.W. och S. angränsande 
delar af den finska andelen af Karelska näset, utan äfven i de t rakter 
norr och nordost om Ladoga, som ligga inom Finland, att man, utan 
risk för något större misstag, torde kunna bilda sig en ungefärlig 
föreställning om Y.G.-isobasernas inom kartbladet Pyhäjärvi förlopp. 

Inom kartbladen N:o 34, Mohla, beläget i S.W. och N:o 36, 
Rautus, beläget i S. från kartbladet Pyhäjärvi , hafva Y.G.-isobaserna 
ett ungefär S.S.W.—N.N.E.-ligt förlopp. De låga värdena på Y.G. i 
t rakterna N.E. om Ladoga *) tala dock för, att Y.G.-isobaserna inom 
kartbladet Pyhäjärvi alt mer och mer antaga N.E.-liga direktioner, för 
att slutligen i ungefär E.N.E.-liga riktningar svänga fram öfver Lado-
gan i bågar med alt s törre och större krökningsradier. Anmärkas 
bör emellertid, att isobaserna ingalunda löpa konformt, utan afsevärdt 
divergera mot Ladogabäckenet, hvilken omständighet antyder att detta 
bäcken höjt sig långsammare än närliggande fastland. 

Hvad angår fördelningen mellan land och haf inom kartbladet 
Pyhäjärvi vid tiden för Yoldiahafvets största utbredning, så lågo vid 
denna Lid allra största delen af de inom kartbladet fallande landpar-
tierna under nämda hafsyta. Endast några spridda supramar ina öar 
döko här och livar upp ur Yoldiahafvet. Den största bland dessa 
öar, af inemot tjugu kvadratkilometers areal, låg utbredd rundt om-
kring Kuoppalampi sjö i nordöstra delen af Pyhäjärvi socken. En 
annan i W.—E. utdragen ö af c. 7 km längd ligger nu med sin norra 
del mellan 5° 7 ' och 5° 15' östlig longitud f rån Helsingfors söder 
om Suvantojärvi sjö invid kartbladets södra gräns. Största delen af 
denna ö faller dock inom det i S. angränsande kartbladet N:o 36 
Rautus. Vidare förekommo ett par större öar norr om Viiksanlahti 
i kartbladets sydvästra del samt norr om Kiimajärvi och nordväst om 
Pyhäjärvi sjös västra skänkel. Mindre supramar ina holmar saknades 

*) Sålunda ligger Y.G. t. ex. i Orusjärvi by at Salmis socken, som är be 
lägen på 61° 27' nordlig bredd, endast c. 60 m ö. h. 
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däremot så godt som totalt; en enda sådan utgjordes af den tidigare 
nämda lilla morängruskullen af knapt en hektars ytinnehåll, som dök 
upp ur Yoldiahafvet på det ställe, där triangelpunkten 71 nu är be-
lägen på ett afstånd af c. 4 km öster om Sakkola kyrka. 

Af det ofvan anförda f ramgår sålunda, att man ej inom kart-
bladet Pyhäjärvi kan tala om några egentliga skärgårdspart ier i det 
forna Yoldiahafvet, utan att detta haf tvärtom ganska fritt svallade 
f ram öfver de land partier, som f. n. falla inom bladet. 

Då Yoldiahafvet hade sin vidsträcktaste utbredning, sträckte det 
sig in öfver största delen af vårt land, i hvars södra delar endast små 
öformiga partier höjde sig öfver dess yta. Detta s. k. baltiska ishaf 
stod i öppen förbindelse såväl med Norra Ishafvet genom det s. k. 
karelska ishaf sundet öfver s jöarna Ladoga och Onega som med »Väster-
hafvet» (Nordsjön och Atlantiska ocean) öfver det genom mellersta 
Sverige tvärs öfver s jöarna Venern och Vettern vid denna tid utbredda 
svenska ishafssundet, äfven N erikesundet kallad t. 

Den landhöjning, som inträdde efter det kalla och äfven starkt 
salthaltiga Yoldiahafvets maximiutbredning, var så stark, att såväl för-
bindelsen med Norra Ishafvet som »Västerhafvet» blefvo afstängda. 
Det forna baltiska ishafvet blef m. a. o. ett afstängdt insjöbäcken af 
kolossalt omfång. Till en början förblef vattnet i detta insjöbäcken 
starkt salthaltigt, men salthalten aftog småningom, ju högre aflopps-
tröskeln, som torde hafva legat någonstädes i t rakterna af det forna 
Nerikesundet, höjde sig öfver hafsytan och ju rikligare tillflödet af 
sött vatten samtidigt blef. Slutligen blef vattnet fullkomligt sött; den 
s. k. Ancylussjön var bildad. 

Öfverhufvudtaget äro de strandbildningar, hvilka utbildats vid 
den forna Ancylussjöns s t ränder vid tiden för dess maximiutbredning, 
ej så lätta att följa som de strandlinier, hvilka utbildats rundt om-
kring Yoldiahafvet vid tiden för detta hafs största utbredning. Nyare 
undersökningar hafva emellertid ådagalagt, att en viss lagbundenhet 
i förhållandet mellan A.G. *) och Y.G. äger rum sålunda, att detta 

*) A.G. = Ancylussjöns högsta gräns (jfr. noten sid. 30). 
3 



34 

förhållande oafbrutet tilltager från de periferiska mot de centrala 
delarna af det under yoldiatiden sänkta området. Man kan därför , 
med en säker A.G.-lokal såsom utgångspunkt, lätt kalkylera sig till 
A.G.-värdet för en ort, om man känner värdet af Y.G. för samma 
ställe; hvarigenom arbetet vid letande efter A.G.-strandlinier i väsent-
lig mån underlättas. 

Den trakt af Finland, där de flesta A.G.-bestämningar utförts, 
är Karelska näset, inom hvilket största delen af kartbladet Pyhäjärvi 
äfven faller. Endast en A.G.-bestämning föreligger emellertid f rån 
Pybäjärvibladet . Lokalen ligger på en nivå af c. 52 m ö. h. vid foten 
af en utmärkt vacker, dryga femton meter hög abrasionsterrass ett par 
kilometer i S.W. från Rantasalo by och på ungefär samma afstånd 
i E. f rån Kuoppalampi sjö. 

På grund af denna enda bestämning kan man naturligtvis ej bilda 
sig någon föreställning om A.G.-isobasernas förlopp inom kartbladet 
Pyhäjärvi . Detta blir emellertid möjligt i följd af de talrika A.G.-
bestämningar, hvilka gjorts å angränsande kartblad. Dessa bestäm-
ningar antyda, att A.G.-isobaserna inom Pyhäjärvibladet sannolikt löpa 
någorlunda konformt med Y.G.-isobaserna. 

Naturligtvis fans det mera supramar ina landpart ier i Ancylus-
sjön än i det forna Yoldiahafvet. Skilnaden i fördelningen mellan 
land och vatten torde dock ej varit altför stor, att döma af de oro-
grafiska förhållandena i de trakter, där man kan antaga att supra-
marina landpart ier förefunni ts under Ancylustiden. (A.G.-terrassen 
S.W. om Rantasalo t. ex. ligger strax nedanom Y.G.-terrassen). Dock 

•är det naturligt att något större skärgårdspar t ier måste hafva före-
funnits i Ancylussjön än i Yoldiahafvet. 

Sedan Ancyluslandhöjningen nått sitt högsta värde, int rädde 
sannolikt ett stillestånd i jordskorpans rörelser. Detta jämvigtstillstånd 
skulle dock i sin tur åter rubbas. En förnyad landsänkning inträdde, 
hvilken dock var af betydligt mindre omfång än den tidigare yoldia-
sänkningen. Dock lågo betydliga delar af kustpart ierna rundt omkring 
det nuvarande baltiska bäckenet sänkta under ytan af det nya haf, 
Litorinahafvet, hvilket nu utbredde sig. 
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På en mängd ställen inom kartbladet förekomma strandbildningar, 

hvilka utbildats rundt omkring Litorinahafvets s tränder vid tiden för detta 

hafs största utbredning. Dessa strandbildningar g 
o ® ^ 

äro öfverhufvudtaget mera lätta att uppspara, 7 . . . . > — » 
ty de äro vanligtvis utbildade strax ofvanom öfre 
gränsen för successiva ackumulat ionsserier af 
s t randsand, klapper och större rullstenar. 

På tre ställen hafva Litorinahafvets högsta 
gränsvärden blifvit bestämda. Af de tre loka-
lerna ligger den viktigaste vid Vernitsa herr-
gård, belägen i närheten af Ladogas kust, S.W. 
f rån Konnevits kloster. Denna lokal är af skildt 
intresse, emedan det är här, som den första fullt 
säkra bestämningen i Finlands gjorts af gränsen 
för Litorinahafvet vid tiden för dess maximi-
utbredning. De geologiska förhål landena vid 
Vernitsa äfvensom den här förekommande, af 
s t randgrus täckta torfmossen hafva redan tidigare 
beskrifvits å ss. 27—29. Här må vi därför endast 
uppehålla oss vid den torfven täckande strand-
vallen och dess geologiska betydelse. ^ 

Materialet i strandvallen, som i sin mest 
typiska utbildningsform är afbildad i figur 3 här 
bredvid, utgöres än af ren stenfri sand af varie- j 
rande finhetsgrad, än af ett mer eller mindre 
groft grus utan inneliggande stenar, än slutligen 
enbart af typiska klapperstenar eller sådana 
omblandade med sand och gruspart ier . 

Såsom synes har vallen en betydande mäk-
tighet i sin västra del. Denna omständighet 
jämte förekomsten af en successiv följd af mer 
eller mindre starkt rensvallade sand- och grus-
partier öster oin strandvallen ända ned till Ladoga tala redan i och 
för sig med bestämdhet för, att vallen måste vara uppkastad vid en 
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nivå, där vattenståndet en längre tid varit ungefär konstant. Den syd-
liga karaktären hos floran åter talar afgjordt för, att sagda nivå utmär-
ker Litorinahafvets högsta gräns vid tiden för dess maximiulbredning.*) 

L.G. *) har vid Vernitsa definitivt bestämts till c. 23 m ö. h. 
Den andra L.G.-lokalen ligger norr om Vuohensalo by inom Kex-

holms sockens sydöstra del. Här uppträder , s trax öster om den till Kex-
holm ledande vägen, en fyra till fem meter hög terrass, nedanför hvilken 
massor af fr isköljda och »erratiska» block samt rullade stenar förekomma. 
Vid foten af denna terras har L.G. bestämts till inemot 25 m ö. h. 

Den tredje lokalen, där L.G. bestämts, är belägen ungefär en 
kilometer E.S.E. om Sakkola kyrka vid foten af en inemot femton 
meter hög, tvärbrant stupande, u tmärkt vacker abrasionsterrass. L.G. 
ligger här på en nivå af c. 22 m ö. h. 

Sist nämda lokals läge i förhållande till Vernitsa äfvensom den 
ringa differensen af endast en meter i värdena för L.G. å dessa båda 
lokaler antyda, att L.G.-isobaserna inom Pyhäjärvibladet sannolikt 
hafva E.N.E.-liga riktningar. Isobaserna torde dock ej vara rätliniga, 
utan svagt bågformiga med de konvexa sidorna vända mot W.N.W., 
hvar jämte de, att döma af L.G.-värdena f rån några lokaler norr och 
nordost om Ladoga, tvifvelsutan divergera mot Ladogabäckenet. 

Då Litorinahafvet hade sin största utbredning, svallade det täm-
ligen fritt in öfver landpartien rundt omkring Vuoksen och Ostamo-
järvi i kartbladets nordvästra hörn. En skärgård af ett par tiotal 
större och mindre öar låg dock utbredd i dessa trakter. Landpar-
tierna inom öfriga delar af kartbladet voro däremot vid litorinasänk-
ningens maximum till allra största del supramar ina . Kustremsan ut-
med Ladogan var dock till en bredd af f rån ett par hundra meter 
till ett par kilometer submarin. .Ansenliga landpart ier rundt omkring sjö-
arna Kiimajärvi och Pyhäjärvi, men isynnerhet Suvantojärvi lågo äfven 
sänkta under Litorinahafvet vid tiden för detta hafs maximiulbredning. 

Tack vare den genomförda karteringsprincipen att såsom sväm-
sand kartlägga all sand, hvilken täckts af Litorinahafvet, är det 
ganska lätt att följa det gamla Litorinahafvets kustlinie rundt omkring 

*) L.G. = Litorinahafvets högsta gräns (jfr. noten sid. 30). 
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nyss nämda sjöar. Dock voro naturligtvis äfven öfriga jordar ter rundt 
omkring dessa sjöar till större eller mindre utsträckning täckta af Lito-
r inahafvet . Sålunda var t. ex. Suurisuo mosse h. o. h. submarin vid 
l i torinasänkningens maximum, hvilket bl. a. f ramgår af magister Ha-
rald Lindbergs undersökningar af nämda mosse. Han anser nämligen 
att de »tämligen stora bestånd af Scirpus Tabernaemontani", som af 
honom anträffats växande »ute på den sammanhängande Sphagnum-
mattan» af Suurisuo mosse, »måste betraktas som relikter f rån lito-
rinatiden» (op. c. sid. 20 och sid. 40). 

Vidare utsände Litorinahafvet öfver Kiimajärvis södra del en 
ett par kilometer bred vik i västlig riktning, där nu ler- och torflagren 
å ömse sidor om Hirpanjoki ligga utbredda. 

Sannolikt stod Ladogan i förbindelse med Litorinahafvet e j blott 
öfver Ostamojärvi och Vuoksen genom Kexholmssundet, utan äfven öfver 
Taipale inom kartbladet N:o 36, Rautus. Denna fråga är dock ännu 
ej definitivt afgjord. *) Säkert är emellertid, att vid denna tid Lado-
gans nuvarande aflopp, Nevafloden, ej existerade, utan först betydligt 
senare uteroderats . **) 

Recenta strandbildningar. 
Utom de jämförelsevis gamla strandbildningarna från yoldiatiden, 

ancylustiden och litorinatiden anträffas på en mängd ställen rundt 
omkring Suvantojärvi, men isynnerhet på dess norra strand, nedanom 
L.G., trenne tydliga strandlinier, hvilka alla äro af mycket ung datum. 

Den öfverst belägna, nedanom L.G. liggande recenta strandlinien 
är öfveralt bäst utbildad och ofta särdeles vacker. Den är vanligen 
ett par, t re meter hög med ackumulerade stenar af var ierande 
storlek, från l / 2 till flere kbm. Nedanför denna strandlinie ligga så 
godt som öfveralt u tbredda svämsandsaflagringar, hvilka ställvis hafva 
flygsandskaraktär. Denna strandlinies öfre gräns ligger på en nivå af 

*) Jfr. beskr. till kartbladet N:o 36, Rautus, sid. 40. 
**) Jfr. Bulletin de la Commission geologique de Finland, N:o 5: Hugo Berghell, 

Bidrag till kännedomen om södra Finlands kvartära nivåförändringar, sid. 52. 
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dryga sju meter öfver Suvantojärvi . Den u tmärker Suvantojärvis nivå 

före den 21 Maj 1818, då sjön genombröt Taipalenäset *) och banade 

sig en direktare väg till Ladogan än den tidigare, öfver Vuoksen och 

Kexholm. 

Den and ra recenta s trandlinien låg å r 1893 mellan tio och sjut-

ton decimeter öfver Suvantojärvi . Äfven denna strandlinie består af 

en tämligen horisontal anhopning af rensval lade, of ta rundade s tenar 

och block, hvilka dock ä ro af något mindre dimensioner än s tenarna 

i 1818 å r s strandlinie. Denna s t randbi ldning u tmärke r Suvanto järv is 

vat tenstånd före rensningen af Kiviniemi fors 1857, hvarigenom Vuok-

sens vat tenyta föll med 2.4—3 meter. **) 

Att Suvantojärvi sjös vat tenyta genom den å r 1857 värk-

stälda forsrensningen vid Kiviniemi skulle falla kunde man säker t 

förutse. En s jä l fk lar sak var nämligen, att den betydligt förökade 

vat tenmängd, som efter fällningen blef afledd till Ladogan öfver Su-

vantojärvi och Taipaleenjoki , skulle k o m m a att u tö fva en mycket stor 

e roderande invärkan på de rund t omkring Suvantojärvi u tbredda lösa 

sand- och s lammassorna . Taipaleenjoki flodbädd skall också, enligt 

befolkningens utsago, ef ter å r 1857 hafva utvidgats betydligt, hvaraf 

följden naturligtvis blifvit en, om ock obetydlig, sänkning af Suvanto-

järvis vat tennivå. 

Den lägst liggande, t red je recenta s t randlinien låg sommaren 

1893 ungefär sju decimeter öfver Suvantojärv is yta. Äfven denna 

strandlinie är fullt tydlig. Den sträckte sig år 1893 ända ned till 

vat tenbrynet . Dess öfre gräns u tmärker naturl igtvis Suvantojärv is 

högvat tenstånd. 

Nyttiga bärg- ocli jordarter. 
De längs Ladogakusten i stor mängd upp t rädande lösa sand-

stensblocken användas al lmänt som byggnadssten samt till slip- och 

kvarns tenar . 

*) Jfr. A. E. Mocleen: Begleitworte zur Karte über den Oberlauf des Vuok-
sen. Geogr. Foren, i Finland Vet. Medd. I, sid. 74. 

* * ) 1. c. 
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Myrmalm och rödmylla förekomma här och hvar i kär rmarkerna . 
Alla förekomster torde hafva inmutats af Värtsilä jä rnbruk. 

Den här och hvar kring Suvantojärvi utbredda tämligen rena 
kvartssanden torde godt vara användbar vid beredning af mindre fina 
glassorter. 

Källor. 

Ett par tre tiotal källor hafva anträffats af rekognosörerna under 
deras exkursioner. Käll temperaturerna hafva öfverhufvudtaget varit 
tämligen låga och i de flesta fall växlat mellan 5 ° och 7° Celsius 
vid luf t temperaturer mellan 14° och 25° G. Endast tvänne källor 
hafva haf t lägre tempera turer : den ena 3° C vid 19° G luft tempe-
ratur , den andra 4,5° C vid en temperatur af 16° C hos luftlagren. 
Högre temperatur än 7° C har förekommit blott hos en källa, hvars 
temperatur uppmättes till 10° C vid en luf t temperatur af 34° C. 

Flere af källorna hafva en svagt järnhaltig smak. 

Fornlämning. 

Sydligaste delen af Kexholms gamla fästning faller in på kart-
bladet vid dess norra rand, norr om Tenganlaks, ehuru den af för-
biseende blifvit bort lämnad. 

-<B3> ' 
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P.Liewendals lith.tiyckeri i Helsingfors. 

FINLANDS GEOLOGISKA UNDERSÖKNING. 
Kartverkets sfånd|>unkt vid utgifvaiulet ;if detta häfte. 


	FRAMSIDA
	TITELSIDA
	Kartbladet N:o 37, Pyhäjärvi
	Kartbladets geografiska omfattning
	Angränsande kartblad
	Traktens allmänna skaplynne
	Natursönhet
	Höjdförhållanden
	Allmän orografi
	Slätter,
	Platåer,
	Dalgångar,
	Hydrografi; vattendelare
	Kiviniemi fors
	Jordmånens beskaffenhet
	Skogar.
	Befolkning och näringar

	Bärggrundens beskaffenhet.
	Gneisbärgarter
	Granitbärgarter
	Gneisens och granitens inbördes förhållanden
	Gånggranit,

	Kvartära bildningar
	Märken efter istiden i fast bärg. Isrörelsens riktning.
	Moutonnerade hällar
	Räfflor,
	Isrörelsens riktning
	Tvänne nedisningar, åtskilda af längre mellantid

	Lösa bildningar.
	Allmän öfverblick
	Morängrus eller "krosstensgrus"
	Morängrusets mäktighet. Tvänne till åldern skilda moränbäddar.
	Flyttblock och blocksamlingar
	Rullstensgrus
	Marjalaniemi-Noidermaa åssträckning
	Tetrisuonkangas
	Rullstensgruset kring Kuoppalampi
	Lera i allmänhet
	Sand i allmänhet
	Svämlera.
	Svämsand
	Torf
	Flygsand.


	Nivåförändringar
	Recenta strandbildningar.
	Nyttiga bärg- ocli jordarter.
	Källor
	Fornlämning.
	BAKRE PÄRM

