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JOHDANTO.

Salmiu jn ~llOj ti.rVell kart.tule hdet kas it t.avat seurua vat pitajat
j a pitajan osa t:

Viipurin liLlinistii, Salmin ki hlakunnasta: Salm in ja Suojarven
pitajiit, itdisen , suuremman osan Impilahden pitajlia ynnit Kiteltin
kappelia seka ita iset osat Suistamon ja Korpisclan pitajHi.

Knopion lii.anistii. Ilomuntsin k ihla kunnastu: it aosan I lorna nt sin
pi tajaa .

Karttalchti in kuuluvien ulueiden t nt kiminen nloitet t iin kCf'a.I lii.
IS!l5 ja ja t kui kcsilla vnotc en I S!l7.

Kcsiilla ISO,; kartoit t ivat y lioppilaat .Iul ius Ailio (A x) Sa lm in
pit ajan, Anders Brofoldt Iurp ilahden y unii Kitelau kappelin ja E . T .
N yholm Sui st a mon pitajan .

Vnou na 1H!ll; kartoittivat Korpiscl un pitajun Yliop pilas Emil
xarl in ja la ajan , lahes kolmekyrumentnvii si nc liopeninkulmaa kasit .t.a
van Suojarven pit ajan ylioppilaat L. H . Borgstrom. Alb . Skogst r om
ja Aku Ta ppuru..--\ ilio tut ki lis aksi suumnu kes:inii yksityiskohtniscst i
kivikaudcnmercn rantamuodost uksia )Iantsin~aarel la L aat okassa ,

Suoj ar ven karttalehtcen sisaltyvan osnn l lomant sln pitaj aa t ut 
kivut kcsall a IS!), yl ioppilaut E ver t K at ila [a Aku Tuppura t ohtori
Benj . Frost eruksen johdollu .

Kent t.at oit a on muutoin j ohtunut a llek irjoit tunut , joka kesalla
I fHa su oritt i l vhye hkoj d. tarpcellisiksi nakcmia an turkist uksia kart .tu
lehdilla .

K ur t at au piir tany t neiti Elin Akes:-;on, jolloi n pohjana on kay
te tty Maanmit t nushallituksen yleiskartan viimcksi ihuestyneita
le ht.iii D 5 ja E 5, jo illa on kuitenkin nimi a korjailtn .

.Arvokka ita t ietoja tiil n iin kartt.aleht ikuvauksen mnantie teellisten
se los t usten ue ljanteen osaan maaperan luadusta met sataloudest a
j. 11. e . on antanut minulle ng ronomi .J. Kail io. josta ruin a olen hanelle
hy vin kiitollinen .

Helsingissa . toukckuullu I!) 1;3 .

II ugo Berqhell .



MAANTIETEELLIS IA SELVITTELYJA.

ALUEEN YLEINEN LUO NNE.

)1 a a II j a v e d en j a k a an t u mill e n .
.Ja rvia on Salmin jn Suojarven karttal ehdi lla verruten viihis:-o ii

ruaarin maa -a lueih in nahden. Suurimmat jiirvct: Suojiirvi , Salonjal'"vi .
Vegal'usjiirvi , To lvajiirvi. Hirvaeian» ja Loimolanjdroi ovat ~lI oj arv(,ll

lehden etela- ja Salmin lehden po hjoisosissa , Salmin lehden cte la 
osassa on vaan harvoja ja verrate n picIlia. jarvin . ellemme puhu
Laatokasta , joka t ii y ttii ii siitii su uren osan.

.Iarvien yhteinen pin t a-al a Salmi" lchd clla , ellem me lue La at o k
kaa mukaan, t ekee ai noastuan 5- 6 prosenttia, Suoj arven lehdella
s it a vast oin Iahes 10 °/01 kun t aus naihin lannessa rajoit.tuvill a Savo u
Hunan ja .Ioensuun lehdi lla se tck ce n . 30 ja 20 %1seka koko Suo 
m essa 11. 73 ~ ;) . l)

.I it r vet . Useimmat jarvet ovat sne mm an tni vnhemman 1U
heiscssa yhteydessa somerokerrostumien kanssa ja nain on varsinkin
~uistamon piti:ij assu" missa su uri joukko pienia j arvHi ~ larnpia ja
Ia mmikoita on harjusy vennysten pohjissa , mitka cpnile rnitt.td ov a t
s yntyneet somer ckerros tnmicn muod ostumisen yhteydessa.

Kai kill a nailla harjujarvilla on hiekkapohja ja kristullikirkns
ves i ja ne ovat hy vin mat nlia , yleensa vaan muuta mia met rej a . f-;a 
m ain on useiden suurc mpien jarvieukin lai t a , joiden kaut ta kulke«
harjumuod ostuksia joko pinnall a tai niiden pohjassa , Suur i Loimola n
jhr-vi Suistamossa on esime r ki ksi va rsin mat-ala ; sen sy vyy::.. a inoas taun
m uutamis sa harvoissa paikoissu ylit tart ~-4 metria. :-;uurimmissaki n
j arvissa na illa karttalehdil la , :-;noj arvcssa ja f-'a lonjarvc:"sii on su urempi
~yvyys kuin ;) m aivan po ikkeuksellineu . Luoteinen osa Suojarvea
on niinkin mat a laa . etta sit-ii voi kahlat n k ilometrin cta isyydeIlc.·
rannasta.

Lanteen Su oj arvcst a olc va :-:ialonj iiryi on sua uut n ykyise n laa 
j u utensa vasta, kun Annan ruut.at chdas on sen padonnut, jolloin 011

I) Vr t . SU Oll W!l .' ( Il/ lIl t . SPil l" S lIOItU ' 1l k.u -tnst I) l n l 0 . kn rt tuh-ht i :'\ : 0 I ,
Tl' kst i 1 sriv, I l.
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K llY<I 1. .Iiu-vim uisetnn Korpiselun
p iti ij itssil.

It

... nud a mau-uloja peittynyt. vet ecn . .Inrven pin t a -al an olisi pit anyt
kansan t iet ojen mukaan olla aika isern min vunn kol mannes sen nykyi 
sest ii a lasta ja veden vttitet .aan patoarniscssa k ohcnn cen noiu k olmc
metria . Niin pa nakeekin viela lu k uisia pUUll kuivaneita latvo ju
pistavan vedcsta esiin, eika ole t avatontn, et t a veue jar-cella liikkuessa
od ottamatta tormaa j ohonkin llaky mattomaun . vodenala iseen
ka ntoon .

Syvimmat jarvet lienevu t K orpiscHi n p it aj ttssa . Ha r voin tiiaIHi ~

kiUi n t avutnan kymment a metria suure m paa sy vyy t t a . Suurimmat
syvyydet lieucvitt tavat t u
vlssu Palojiircessd, pi t aj an
ln oteiskulrnal la , missa sy
vin paik ka t iedet uan mita
t un n . 15 lll syvy iscksi.

.Ia rvcnran nat ovat
vleenstt lau keitn ja vaha
la ht isia . Snaris t oja on har
voin , Yk~in~HsHi saari akin
on hurvoin ju nekiu pieni u.
umtnloit a jn t usaisia [kt s .
kuv . 1 jn. 2). Enim m iik secn
ovat sa aret muorlostuncet
moroni - t ai sornero- seka
hiekkakerros t u mi st n. Vain
hurvoin on tnvat t avissa
kulliosaarin.

Useit a jar vin ympa
r oi\'iit kokonaan suomaa t
ju on lukemnton joukko

pienia suojarvia, joita kart t a-aste ikon pienuuden tnkia ei ollcn
ka un nay karttalehdi lla . Naissa, pien issa suojar vissa, joissa joskus
on akkijyrkat kin, vaikkakin verrat en matulat , korkcint aun parin kol 
men metrin korkuiset rannat , on ves i useimmit en t umtnan, ruskcaan
viva hta.vua ja suolle m a istuvan, mika joht u n siihe n y mparc ivi sta
sois ta liuenneista humusa ineist a . •Ioskus st:'ut tiiin ta paa sno jar v iftkin .
joi ssa on t iiv sin kirkus v e si , Ta lloin jar ven po hja , joku muutoin on
use im mit en vent o ja liejuinen , on ai na hiek kai ncn t a i sorainen .

Suo jarvet ovat kai k kiallu hyvi n mat ali a , ci mi~siUin kolm ea
metria ay vc mpau. Umpeen kasvama lla muut .tuvat nc ja plencn tyvat
kooltaan kasvipoit t een u n nstnessa vuosi vuodelta yha suuremma n
alan niiden pinnasta . On sent ahde n vaan njan kY~YIl1Ys milloin
u iim a ja rvet ka svav at k o konaau llm peen ja muuttu vat suoks i lisat en
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s iten viola sita suurtn ulan. jonku sue t jo ll,vkyiiH.nkill otta va t kart tu 
lehdist a .

K a I I i 0 i s i a m a i t a . Kaikkial la irtonaisten maala jien
alia oleva kalliopera pistaa hyvin usein na kyviin maapeit teen alta .
Kuitenkin ovat ne tuhat k unta kart talehd iIle merkit tya kalli ota
va in pien i osa tode llisu udessa esiintyvasta luvusta . rnist a suurin osu
on jaanyt pois kart t a-usteikon pienu uden t akia,

J o ensi silmayksella na ky y karttalchdis t a. et.t ii kalli ot yleensa
ovat jakaant uneet jotenk in t nsaisesti , vaikkakin niith esiint.yy erikoi
-en r unsaa sti eraide n jar
vien , kuten Suojarven ja
Salonjrir ven rannoilla .

Kallioisimpia ovut SClI 

dut Salmin kart talehden
Iounaisosussa , Ki tel assu,
missa ka lliot ovat myoskin
lnaji rnma t . Kuitenkin on
mainitta.va , ettciv ii.t no
tiiiill tikaan suin kaan ole
niin yh t.ajaksoisia kuin
karttalehdcn varityksestn
piiii t t iien nayttuisi . K artta 
nst eikon pienuus on naet
pakoittanut yh distelema an
pienempien rotkojon ja not
kelrnien eroittamia pienem
pii! ja suurem pia kallioi t a .

Kun kal lioiden lact
o vat usearnp ia kyrnmenia
met roja niiden y mpiiriUa olevicn maiden ylapuolella ja ka llioi deu
kylj et kohouvat jyrkkina, paljaina , t oisdnuun halkeilleina . on Kit e
IiHin muodost unut t odcHakin vuorimaiserna , joka jyrkast i eroaa
pit ajan mnist a kullioisist a se uduist a nii.il1 iL kurttnlehdi llii, missa
kallioilla vaan harv oin on jyrkkia, pa ljaita rintcit a, vaun melkein
saannollcen ene mman tu i vahernman maan pcittamih. .Iatulila is llln
kvarts iiteilla Suojar ven poh joispuolella scka molemrniu pnolin Suo
jarven ja I lomant sin pitajien rajaa, muutarnia kilometreja lanteen
7.:sta puolipaivapiiri stu on kuite nkin useiu akkijyrkkia Iohkeilleitn
ja lou hikkoisia rinteita .

K allioidon muodot vai htel eva t tuntuva st i osaksi kal liopcricn eri
la.isen laadun mukaan, osaksi johtuen jaa n kulutnkscsta ja pa kka s
ru pa utu misestu. Yleisena siHint ona on kuitenkin . et ta sed imentt.iset



12

kvar tsiitt i- ju linskckivilujit csiint y vat selantcina joko jyr kin, ryh 
myisin tai pyoristyncin rirrtein . Eru ptiviset gran iittiset ja dioriitti
set kivil aj it kohoa v•.\t taas milloin pehmeas t i pyorist.ynein a kukku 
loina muutamia kymmen ia metrej a ym paristonsa yli , mill oin t un
IlC o vat verrattain mat ulia ju tasasia . Poikkeu ksia n iiil"tit. f'iian n6isbi
011 luounollisest i ku itenkin , ~almin karttalehden etelaosa ssa lanj alln
nlalla csiintyvat rapakivigraniitit muodostavat vain har voin peh
meast i pyori s t yn eita ka lliokukkuloita eipa Iaaje rn pia tasaisia kallioitu
kaan , vaan es iintyvat useimrnitcn kovin rikkinaisina kor keina vuorinu .
taikka myos pakkasrapautumisen kau t ta ha jonneina kumpuinu.
Pehmcammat Iiuskekivilajit, crittainkin Suistamon snvi liuskemaiset
fylliit it esii n tyvat taas uscin m at alina tasaisinu yleensa hyvin ehyinii
kallioina uahtavust ikin sen tahdcn , ettHmuinaincu jaapeitc on saa nut
aikaan verraten pal jou ku lutusta tyontyessaa n naiden jo tenkin peh
meiden kivilajicn yli, kun "taas ilmastorapautumiu eu vain harvoin
on sanott avast i vaikuttanur .

1\1 0 r e n i m a i He m a t . Vonranuiisemat , :Yfol'cn ikcrroRtum ut
esiin t yvat karttalehdella kahtena, toisistaan jotenkin hyvin eroava na
maisemamuotona , joko yht ajaksoisina verrat en t asa isina soramainn
tahi ymparoivista a lango is t n , t avallisesti suomaist a j y rk rtsti eroa vina .
valis ttt useampia kymmeni jt metreja korkeina se lftn tc ina t ai kukku
loina. Yhtajaksoisia , Iaa joja morenimaita tapaa otcn kin Salmin
pitajassa , varsinhin etela -os issa , mutta myoskiu siellll taaUa muua llu
kar t talehden alueella.

l\foreniker rostumat cs iintyvnt kuitenkin y leieinu nin selantei nu
ja kum puina kohot en ka r t t al eht ien kaikissa osissa ~iUinnol1is('~t i

niitd ymparoivista su nma .ist a . Moreu iselnnt eet , jotka usein ovat
mania ki lometreja pitkia, k ulkevat tavallis esti kuakkoon tai itit 
kaak koo n , muinaisen marmerjaatikon liikesuunnan inuknan . )10 

re nik ummut taas, joita vne stc nimittaa vaaroi ksi , OVitt milloin Em m a

te n mainittuun suunt aan jat.kuvia , mi lloin siHin ll()ttom iin muotoisia
ja kaosmaisessa sekasot.kussa, voivat pa valista olla ti hc nan ryhmitty
nei nakin . Nanla· vaarat ovat milloin yksinomaan morc nia , jonka pinta
on t avallisesf i hyvin kivikkoi sta , mill oin taus kalliopcr it pi~tii a more ni 
peitteon alta niin hyvin vaa.rojen rinteilla kuin la illakin.

Suo m a i s e m a t.. f'uurin piirtein voi su ur inta osa a Sahnin
ja Suojarven kart t nleht ien kasit t tima!-3t a al ueesta pi t aa laajana 8 110 

maisemana, josta kohoaa joukko sora- jn hiekkakumpuju , -selanteit it.
-ylat asankoja ja -t a san koj a , Yleensa taytyy kyJlii sa noa turvett u
olevan viihemman knin 11luitn maalajeja yhtcens a . ftlutta paikoitt ain .
kuten Suistamoll koilliRosassa ja Suoj arven ctcliiosassa. vallitscvat
ai nakin kymmenknnnan neli ()penin kulm an alalia HH:"llwin yhtajaksoi~
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Mat.kailija \"hlIL...t)"k!'cn kuva tnattn.

.ltt r vou rnnikkoe K ur p ier-ldn
pit i~jiiMii.

K uva :t

-e-t suo rnaat, joi den la pi kicmurtelec sumc roharj uja ja hickkukankaita
ja joista morenisoraselnnteet ja kununut ko hoavnt tnvallisimmi n
matalina »saarekkeina», mit.a nimityst ii viipstiikin uiist a kiiyttiiii.
Erikoisen silm rtanpistttva on tuo saarekkeiuen luonto Muuaunon kylun
pohj oispuolella , Suistamon pitajall pohjoisosnssa . mi~sa on Ianjoissa .
mutta vain hurvoin vennoissa suoruaissn k uiv ia mai tn uinoast aan
saarekkeina fl iellii- titiUHi t asai sessa pUllan r uskeassa turvctusangossa .

H a r j U III a. i B e m a t. Ymparis t ost uan jyrknst i eroavat. useim 
miten selvina hnrju muodost um ina csiint.vvttt somero kcrrostumar
muodost a vat eri koisen rnai
semamuodon. harjumaise
man, joka eroaa huo mat
t avasti uikai:-;emmin mui 
nituista myoskin sclnnteina
ja har juina esiint.yvistn mo
renikerrost umist n.

Harjumaisemnt er on
vat kumpuisist u ja sclan
teisista morenimaisernista
c tupaaS8a siina, cttti naiden
viimeksi mainitt.ujen pinta
on sa ann ollisesti kuoppai
lien ja kumpuinen scka jo 
tenkin ki vikkoincn , kun
tuas somCrOha-l:jUn-piuta
on harvoin niinkaan kivlk
koinen , eikasiind ainakann
caiinny sella isia louhikoita
kuin niin usein morenikum-
muill a ja selanteilla, Somero harjuj en pintamuodot ovat sen lisak-d
kaikkialla p yoreahkoja , esiintyvat pa ne sit ten ympari stost aan jyrkast i
croavina selanteina, joi ta usein ly hyiu valima tkoin voi seuru ta penin 
kulm ittain, tai sekaisin kumpuina ja harj a nteina, val issa pyoreahkoja
jarvien tai turvem aittcn t.aytt. a rnia har jnkuoppia tai -haut oja .

K a n ga s m a i s e ma t . Hiekkakankaat esiintyvat osittaiu
somero kerrost umien valit t omassa yht eydessa, osittain verrat en kau 
kana naista rnu odosturnista . E dellisessa t apauksessa ovat hiekka
kankaat useimmit en korkeita laakioit a , jalkimaisessa esiintyy edellis
ten ohella myoskin yleisest i al avia t as an koja kuten Salmin kirko n 
kylan luoteispuolella seka Mant sin - ja Lunkulansaarilla Laatokassa .

T a s a n k 0 III a a t. Laa jim mat a ukeat t nsangot muutoiu .
pilei oteta huom ioon suomaita, ova t hiekkakanka ita . joita on varsin-
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kin Salmissa laajalti . Vaha isem pia sa vh asankoja on ctupiHi~sti K it e 
l assa~ mutta m yoskin muut a min pai koin Sa lrnin ct elaosa ssa .

L U 0 u u 0 11 k au n i i t a p a i k k 0 j a. Salmin ju Suojar vcn
kartt a leht ia tnytyy p it a u luon non kuu niist a. paikoista koy hiu a seu 
t uina. Edullisimpia si ina su ht eessa ova t jotkut jo kien ju jitfvi en
ranni ko t ja varsinkin Laa t oka n se ud nt , )Iaillitta koOIl naista. muut a 
mia helpoimmin Iuo p a-as t a.viii paikkoja .

E nsimaisten joukossa 011 m uistettnva Lua tokast a p oh joiseen
pain pistava S yskyiinlahti , synkkine, silti ei kuitenkaan y ksitoi kkoi

sine nnht nvyyksinecn. f'ell
jalkcen id yllisen kauni
Polliinniemi t ulliasemineen
Lun kula n saare u luoteis
paib s ii . Kauniit u helpost i
saavutcttuviu paikkoj a 011

myoskiu Sal rnin et elaisim
m ass ft osass a Karklculam
men ympa rist bllu, missa
In . m .•Ianik sen t a lo n k oh 
d a lla ja rve en viet t avit ra n 
tatorma vaikutta a erit t nin
vie hatt iiva :-ti °

)Iaa nt iet ku lke va t
vlccn sa 1uonnonka uuiist n
pa ikoist a ni u kkoja se u 
tuj a . K uit enki n pysaht yy
mat kustajan kat se jo, 
kus mi eltymyksella kat sc-
lemaan sie lla tiiiillii t nvat 

t ua uaht.avyytt a, kutcn esim . matkalla Koirinojasta Suojarvelle.
missa varsinkin loppu ma t kalla , Salonjarven ja Suojar vcu r a nn oill a
on hyvin houkuttelevia n uk oaloja .

Luonnonkauneim rnat seud ut ovat kuitonkin kuukana ~yrj al;:-,ii

yleisist a kulkureit eist n ja rii it a voi tavut a k cskelia villeintn erumaat u
tavallisimmin pi tkin koak irikknit a jokia ja karttulo hticn Iukuisia
-o merohar ju ja. N aid cn v i i mck si mai n ittuj en harja lt a n akee usein .
varsinkin jos ne ova t kork e it a ja kukkulaisia ja niissa 011 siellit t aall ii
suurernpia ja pien empia harjujarvi a , silm ainsa etecn au keavan su u 
remrnoisia nakoaloja. Voirnakas on my oski n va ikut us, minka monet
kartt al ehtien r unsaista kosk ista t ekevat eten kin sy ksyisin ja ke vai..in
vcden ollessa runsaimmilla.an .

Suur im malla osa lla kar t.talebt in vall itsevun eramaau luo nnon nei t 
seellisyys ja sen hilj ainen suurernmoisuus saa a ikaan uscin ernn -
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kavi jan rinnassa rauhallisen vaikkak in sa malla synka n sielunti la n .
Erittainkin huomaa t amon, jos matkustaa pit kin jotain va ltuvna
jokea , Tulomanj okea , Uuksunjo kea . Suojokea . t ai se n syrjajoki a
Irstanjokea ja Torasjokea . jolloin saa t untca. eximakua Venaj iin
Karjalan ylistellysta. suurernmoisesta lu onnonkauneudest n.

PINNAN MUODOSTUS JA KORKUSSUHTEET.

Y 1e in e n pi n n an II I U 0 d 0 8 t 11 s. Suurin piirtein vullit 
see Salmin ja Suojarven karttnlohd illa luoteest u t ui pohj oisluot ees ta
kaakkoon ta i etelakaakkoon kayvR pintamuotojen suu ntaut umineu.
Naihin suunt iin ulot t uva t j arvet ja joet, ja samoin ovat uu rtu neet
laaksotkin . Kaikkein selvimmin on kuitenkin tHman pintamuot o
suunnan viitton ut kart talehdilla esiintyvien eri ma alaji en levi.iminen.
ete nkin m oroni - ja some ro-, mutta myoskiu hiekkakcrrost nm ien .
.jot ka ka ikki pitkulaisina kumpuina , seluutci na ta i Iaakiom nisina
muodostumina suuntautuvat vli karttalchtien , lapi soiden j a jarvien .
t ehden maisem ien ulkonaon selvast i viirukkeisck-i .

Kaik kiall a karttalchdilla ova t rnaat enemman tai vnhemnuiu
epat asaisia , huomioon ott amatta laaj oj a tasa isia hiekkakankait u
Salmin etelaosassa sek ti. valista aina kymmenkunnan nelidpenin 
knlruan la ajuisiu, aa voja suo mait a samoilla seuduin sekii. Suistamou
koillis- ja Suoj arven etelhos issa .

Epatusai sim pia ovat se udut Suojar ven karttulehdella . et cukin
kall ioisilla k vart siit ti alueilla Suojarven p ohjoisp uolella ja niidcu

~ valissa, missa kvar tsiitt i ku kkulat usein kohoavat useamp ia kymmeni a
metrej a ylapuo lelle n iiden valisten Iaaksojen pohj ia .

Lisiiksi mainittakoon viela Lautokan seud un nluvien pikku
kumpuiset maat, joiden korkcu ser oitukset ovat va in kymmenkunnau
metrin suur uis ia, jonka takia ne eivat voi nakya sivu illa 16 ja 17
esite t yissa korkeuskartoissa , joissa korkeuskdyrien arvoerotus on 50 m .

K 0 r k e u s s u h tee t . Salmin ja Suo jarven kartt aleht.ien k ii
sit t umien a lu eiden ko rkeuss uhte ista saa lahimaartiisen kasitykse n
filosofian kand idaat t i IV. W . IVi/kmani" laatimista korkeuskartoista.
Xc perust uvat paaasiallisest.i kart oitt a jien re tkeilyillaan tekemiin .
ilma pun t ar illa sno ritet tui hin k orkeusmaarayksiin, jolloin use impien
maarayksien la ht okoht ina on kitytett .y Laa t okkaa ja Suojarvea .
joist a edellisen korkeus on saatu Inaan t arkkuusva akituksessa (vert.
siv. 1S) ja ja lkimai sen taas laskettu ilmatieteelli sen keskuslaitoksen
sa manaik a is ist a , jarvieu rannoilla sijaitsevilla asemilla tehd yista
no rmalibarometrihavaillnoista . On lu onnollista , ettei t a lla isi lla pe
rusteilla voi ko r kcu ska rbto jen tarkkuude lle asettau suuria kaa n
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turkkuu svnatimuk ,..-ia , Kuit enki n a ntancv at He yleiska.!:';lPik",c lI kor
keussuhtei den. vaihtelust u ; vuikka kaan muut amat topografisct vksi
tyiskohdat eivat vo ika.a n esiintylt nii n pi enessa kaavassa kuiu
1 : 1000000 ja niin suuri lla knrkeuskayraeroi llu kuin ;iO m ,

Vanh cmmille Suom en kartoille La utok ast u pohjoiscen pain
piirret t yj a 11. k , moansellcid. ci todcllisuudessa ole , ei aina kaan miniiiin
selvi nb vaamjonoina , T o inen maanselka kul kee vanhoilla knrt oilla
jokseenk in niill a paikoin , missa eri suunnille juoksevien vcsien vcden
jakaj an pitaisi olla (vrt , luku a Vesist ot., talla siv.. seka sivuilla 16 ja
17 olevin kor keuskarttojaj. ) fahta vaa Jlaa l/selkiit/ . jonka van hoje n
kartt ojen mukaan pitai si selkaranka na kulkca Suo men ja Venajan
rajan seuduilla ja joka Suojarvon k arttalehdell ii kul k isi joksecn k in
uskollisesti Iuoteesta kaa.k koon kulkevaa rajau pitk in, , ita ci taas ole
todellis uudessa ollenkaun.. Fain vustoin ulottuu korkein, 200 III ja
:104 m korkeuksien valill r; oleva ylat asan ko Veuajan raj an seud ustn
melkein koillisluonaisess a suunna ssa , siis jokseenkin ko htisu oraan
oletettua Maansel kiiii v a staan , Suo jarveu kar t t alehden alueellc ja
piilittyy Ylajar ven pohjoispuolclle Suojiir ve n luot eisosaan. Tall ii
yliit asangolla on t avattn Suo jar ven lehden k orkein piste , Katilau
barometrisen maa raykse n mukaan 304 m mcren pinnan yla puolclla ,
Sulkuvaaran it iikoillisest a Iansilounaaseen kulkeval la , yli peninkulman
pituisella kvar t sii t ti selan teellii .

Suojarven lehdella o n v iola joukko mui t ak in cdellist a pienernpia
korkeit a seut uja , joiden korkeudet ovat 200 ja 250 m valill a . Salmin
karttalehdella ei t aas m a a koh oa missaan edes 200 metrin kor keu
teen saa kka.

Kuten korkeuskar toista niikyy kaIlistuu m aa kaikkia lla pohjoi
sesta etelaan Laat okkaa. ko hti. Taman jarven ymparilla ovatk in
Sal min lehden matalimrnat pai kat , P arin kohnen peninkulman 1,,
vyisella rannikkovyohy k keella ko hoaa man va hitellen »isamnnhn n
pain 100 metrin korkeudelle meren pi nn asta .

Alh aisin paikka Salmin kart t alehdella on Laatokka . Ti e- ja vesi 
rakennust en ylihallit ukso n hydrografisen t oimiston johtaj an, tolttori
Edv. Blomqvistin tied onunnon mukaan on Laat ok an korkeudeksi
nykyaan miUi rat ty kork e a n veden aikana 6.4Gm , keskikorkean vedcn
aikana 5 .1 0 III ja mat al a.n veden aikana 4 . 2 5 III meren pinnan yla
puolella . Korkean ja mutalan veden valilla on :-: i i~ todet t u korkeuser»
2 .2 1 m.

VESISTOT.
Salmin ja Suojurvo n karttaleh ti en vesist ot Iaskcvat kolmel le

suunnalle, I) Saimaasee-n , 2) suoraCln L aatoklaun i ja 3) Aunukscen,
Veniijiin pnolelle.
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Naiden kolmen laskusu nnnan val inen vedenja kaja . joka on pari
kolme, kor kcint aan ;) krn leven ja jonka seud ussa on joukko vesist o
jen lahdejar via , kulke e suurcna, Hinteen pain kupcranu kuarena yli
Snojarvcn karttalehdcn melkein pohjois-c-etelu-suunnassn, mutta
koht a Salmin kurttalehde n alueelle paast yaan kaautyy jyrkitst i
kaakkoon , sen jalkeen yha cncmman it aan, kulkeo sit ten lansi 
luotecsta ita-kaakkoon kar tt ulehdsn koillisosan, ra jun tu akse Ven ajiill
puolelle . Sen su mmit tu ista knlkua osoittaa korkeuskartoilla siv. Hi
jn 17 pilkutettu viiva .

SAUL-USEEix I"lRTAAIX I' \"EStSTVT.

Suojarven luusiosassa , vedenj akajan Iansipuolclla olevat jarvet :
K otijiirvi, Tolvajiirvl:, Kaariidroi , rliiviehJjiirvi, Vuoftaj(l r'vi. H ullerin
j arvi , y. Ill. picnempia jiirvia kuuluvat kaikki Saimaan ypSistO()ll.

Pienia, osaksi puromaisia las kujokiuan pitkin Iaskeva t ne vetenxii
K oitajokeen, joka muutarnia peninkulmia pitkana laajaan kiernur
televana kaarena virtaa pohj ois-etelasuunnassa ka rttulehd eu luoteis
kolkan yli , paaosan kulkiessa lansiluoteeseen kartt alehtecmme lau
nessa rajoit.tuvan .Icensuun karttalehdeu alucclle, missa so virtaa Rah
keen veteen Enossa , yhtyen sie lln suurestu Pie liscstit tuleviin vesiin .
Yht yncet vcd et kulkevat .Ioens uun jn Savonlinnau kaupuukien ohi
Pyhaselan, Oriveden [a H aukiveden kaut t a »Vars iturisen Saimaa n »
altaaseen, mist a ne Vuoksennis kan ju Im atran kaut tu Vuoksen virtna
pitkin sa apuvat pitkin kiertotoit a myoten Laa t ok kaan ja taiilta 10
puksi Nevaa pitkin Suomenlaht cen .

SuO RAAK I.AATOKKAAX LASKEIXr I"EStSTVT.

Suoraau Laut okkaan lnskevnt vedet ovat ka ikki Balmin kart ta
lehdella, Lant isin nai sta on Sysk yiinjoki, joka ou keskusjarven
Syskyiinjiirven laskujoki. Tahan jarvecn laskevut K iillla jiirvi, Vorpn 
jiirvi, Petiijiijiirvi , K yt8in jiirvi , y. m. jarvia. Parin k ilometrin paa~::-; a

liihtokohdastaan Syskyanjarvesta kay Syskyan joki yha vu oluam 
maksi ja muodostaa Iopuksi ~ ~ km .n matkalla Hirooiskosken, jonku
putouskorkeus on B4 dm ja vahvuus 251 hevosvoimaa veden kcsk i
korkeuden aikana (75 h . v . ma talan veden ju 752 h . v. korkean veden
aikana.t j J oki juoksec taman j al keen jonkunverra n lu ot eis-knukkoi 
sesta paasuunnastaan kicm urr ollon kauniiseen Syskyan lahtecn
Laa t okkuan . Kiteliin kirkon po hjoispuolella , missa joki kulkec muu 
tamien kilometricn ma tkan id iist a Iantecn, saa sc po hjo isesta kaksi
pienta Iisajokea: K ulisma joen K " li'"Jl1l jiirveslii ja Vnlkijoen. ka hdcst a

I) 'I' icdot. Iscs ki en pu t .ous kot-keuksist u j u ve sivoirniatu. on saatu SlIOI1I1"1't

maal1t ieteellv,'Plt seu ra n kurt t ut c nkson, ::;1I01l U' li kartast on Hl l tl , t e kst ist il, ka rt
ta teht i l4 : Si8<"irl'sist6t.
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pienosta jarvcsta Valicilanunesta ju Sa li8enjiirveiStii. R uokojar vcn ky
liissa on Kulismajoessa melkein p ysty vesiputous J uankoski , jonka
putouskor keus on n . ]7 III ja jck u vars in k in runsaan vcden aikaan
kevaallii ja syksylla vaik uttaa hy vin valtavasti.

~Iuutamia pienia [okia , niiden joukossa K oi rino]a, Saarijiil've1f .
Lata jdroen, Pyhiijiiroen ja Vuordanajiiroen. laskujoki, sc ka R istioj«
laskee viela Syskyj oen k a ak koisp uo lell a Laat ok ka nn ennen mahtavaa
Uuksunjokea, jon ka lahdehaarat ovat kuitenkin Salmi n kartta lehde n
ulueen ulkopuolella, Savoulinuan lehden k oilliskulm all a .

Tullcssaan Sal min k artt alehd en a lue elle muodost ua Uuksu njok i
178 metria pitkan ja pa ikoitt aiu ainoastaun 1 )'2- 2 metrin lavyisona
kallioidon valissa kuo huv an R uhkakosken; j on k a korkeus on 13 mctri ti
ja voima veden kesk ikorkeuden aikana 17 :~ hevosvoimaa (87 h v .
mutala n vedcn ja 1 733 .hv . korkean veden aikanu]. T ult uaan Salmi n
kar t t alehden al ueelle on joen su unt a a lu ksi useampicn peninkulmieu
a lueella Iuot eis-kaakkoin en aina niille tienoillc saa kka , mi ssa Suista
man, Salmin ja Suojitr vcn pit ajien raja t kohtauvat t oisensa , mutta
-uuu tuut uu sit te n itaan pain kuperana kaarenu etelaa kohti ja
kulkec 4 tai ;) peninkulman mat kan Salmin pohjoisosun lansira jana
ja Suis ta mo n lansiosan j a Impila hden it aosa u itara jana . Sen jalkeen
-aa jo ki muutamien ki lomctr ieu matkan Iant iscn su un nan virraten
Jopuksi etelalounaisu un nassas Lant okkaan Uuksun kylan kohdalla ,

E ns imm aist en pcninkulmiensa mat.kal la OIl Uu ksun jok i raivan
Hut ticnsa Sa lmenjtirveen ja Uu ksunjiirveen somerokerrost u mien lapi ,
s illoin tallriin laajent uen Hyvalla harjusorassa paily viksi suuremmik..si
jn pienemmiksi idyllisik si jar viksi , .Ioen suunta , joka tnhan saakka
on ollut vcrraten suora, tulee joen sivuutett.ua Uuksujarven hyvin
mutkittelevaksi aina La at okkaan saakka, eika ainoas t aan sen virra 
te ssa lapi t urvemaiden vaan myoski n siella, missa 5 0 on uurtanur
uom ansa hiekk a -, somer o- ja morcnikerrostumi en lap i .

Uuksunjoella on v a han lisajokia ja ne ova t jokseenkin pl eni u .
Uscimmat niista tuleva t idastii. Niis t ii ma in it t akoon Ilaukijoki .
JI'lluantojoki ja Kaarton jok i, jot k a t unt uvast i lisa1-ivat joen vesimaar aa
sen yl ajuoksulla, se ka Pensaanoja , jok a t ulee Salmi n pitaj an pohjois 
osassa olevast a Saar ijarvesta. Oikealt a Uuksunjokeen tulev ista Iisa 
joista ansa it see mainirma n aino as t aa n Sii.iiksjoki , jo ka Iahella suut aan
virtaa S iiii ksjiir·ven lapi, minka la heisyydess a on Uomaisten metsan
vart iot.ilu.

Uuksunjoessa on j o u k ko koskia , joista seurauvat ovat luetell ut
Suomen kartaston tcks tiss ii: .Illl:akol'5ki , 250 met rUi pit ka , korkeu~

44 dIU ja voima 1-180 h evosvo imaa veden ke!o> kikorkeuden, :W:l hv .
matalan ja 2 640 hv . k or kean vcd cn a ilmna ; Sirnitgkoski , 115 Dl

pit.kii ja 27 dm korkt'<l. vesi vo ima 180, ,j 40 ja 1 H20 'hv . matalan .
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keskikorkenn ja korkean veden aikana; K ioiknlmunkoski, pituu
:120 m , korkeus 51 dm ja voima ~40, 1020 ja 3 CWO hv. matalan , kesk i
korkean veden a ikana; Ylii-Salutnkoski , pituus 120 m, korkeus 4 HI

ja voi ma 267, 800 jn 2 :mH hv . rna talan , ke sldkorkenn ja korkcan
veden a ikana seku U'ubsunkoski, jonka korkeus on 48 dm se ka voirna
:;:W, 960 ja 2 880 hv, matalan, keskikorkean ja korkean veden uikana ,

Uuks unjoen ja Tulornajoen valilla olevista puromaisista joistu
kannattaa mainita uinoastaan Twnnisenojan , Sadul inojan ja K irkko
joon, joista viimek si maini t t u laskee Laat okkaa n n . 2 km Salmill
kirko n lounaispuolella .

T -ulmna joen l aht eet ovat vedcnj akajal1a , mist h se saa alkunsa
ka hdesta lahdejarvest a K ollasjdrves/ii ja K o/ajiirvesfii . Sen lah dejoct
virtaavat kaakkoa kohden Tulomajarveen, joka 0 11 Venajan puolel1a .
Lahd ettyaan tasta jar vest ft vir taa joki Venajan puoielia vnhan yli
peninkulrnan, minkii jiilkeen se kulkee valt ak unnan rajan yli ja sitten
lounaisauuntniscna kulkee Suomen puolella ainakin kolme penin 
kulmaa laskicn Laat okkaan jonkun mat ima Salmin kirkon etela
puolella. .I uoksullaan maarnme kautta saa 'I'ulomajok i a inoastanu
kaksi huomat t avampaa lisaj okea , nimittain K i'vijoen, joka on R efs1l.
jiirven laskuj oki seka ,111,zjan alammesta Vel'siilii i8lamrnen kuut.tn
virtaavan J(iviojan, [otka molemmat pohj ois-etelaisessa suunna ssu
kulkien y htyvat siihen oikea lta. Pisimmiin lisa jokensa saa Tuloma
joki taltii suunnalta Lo imolanjoessu, [oka on Loimolanjdrren.Iaskujo ki .
Se ei yhdy t ahan kuitcnkaan Suome n vaan Veniijiin puolella kulj et 
tuaan Suornen puolella luoteis-kaakkoisessa suunnassa K orpijiirt'eu.
Saarijiirven , Oraoaiiiroen ja lIii"ijiirven lapi . Kun nyt , kuten edella
on mainittu, myoskin Uuksunjoen lisiijoki P ensaanjoki Iah tee Saari
jarvesta, Iaskee tama jarv i vet ensa ka hdelle su unnalle , Loimola n
jok i tekee Saarijarvessa to isin snnoin n . k . biiurkation .

'I'arkeimrnat mita tut kosket Tu loma joessa ovat: R onipakonkosk i ,
:150 metria pi t kii, ~6 dm kor kea ja 104 hevosvoiman vahvuinen
matalan veden aikana , 347 hv . keskikor kean ja I JOn hv. korkcan
vedcn aikana ; SUlI,i ja P ieni J ukakosk i , 450 m ja ~OO m pi t.kat ,
122 ja 91 dm korkeat, 65 1, 2 115 ja 6 669 seka 485, 1 57i ja 4975 h v.
vahvuiset m ut a lan , keskikorkean ja korkean veden aikana ; Dolqosen
koski, 400 m pit ka , 32 d m korkea sekii 171, .555 ja I 749 hv. vahva
matalan, k eskikorkean jn korkcan veden aikana, seka 'I'ulomankosk i ,
korkeus 56 d m ja voima 299, 97 1 ja :1061 hv. mat al an , keskikorkean
ja korkean vedcn aikana.

Suurin osa ..;11 iilla lanjoesta on Suomen puolella. Joki saa alkunsa
ku itenki n Venajan puolelta pienesta lahdejarvcsta, Kohtllsel iin
jarvesta, joka 0 11 suuren Videsjarven. Hi,nsipuolella , mutta juostuaall
yaan 7- 8 km koilli~-lounais.es.~a ~nnnnassa tnlec ~e Suomen p ll O-
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lelle ka artuen kuitenkin t akaisin rajan tau , missii se nyt kulkee pi
temmalti , milloin koko naan Venaj an puolella , milloin rajana Suo men
ja. Venajan valilla . Mutkikkaall a alajuoksullaan kulkee se taas koko
naan Suomen puolella ja laskee Laatokkaan ;lIiinalan taajnan ra 
kcnnetu ssa kylii.sRa muu t a mia kilornetre ju kaakkoon Salmin kirkosta .

j.XNIS.L\R I'EEl! YEN.\.J -1.K p r;OLELLE LASKEI'AT rESISTOT.

Suojoki eli Selmajoki, kuten sita vtiesto myoskin nimitt aa, OIl

Knratsalmen koskeu kaut ta yhtyneiden Sa lon jiirven ja S uojiirve'/j
Iaskuj oki ja Jaskee voten sa Aanisjarveen Venajfin puolelle . Suo
joella on nelja lahdeh aaraa , jot.ka kai kki alkavat pienist a latva
jarvistu, vedenjakajan itapuolella ja kokoontuvat Salonjfirve n luo
tei seen altaaseen . Luhd eha arat ovat: Veqarusjolci , joka virtaa l'ega1'1.18
jiirven lapi; K uukkausjoki, jok a lahtce aivan vedenjakajan vieressn
olevist a kahdesta, pienest.a Sulkulammes!a; L ngla njoki. j oka on Ylii
jiirven. K eskijiirven ja Luglan jiirven luskujoki sekfi Poj"8jo~.i, jonka
kautta Agliijiirvi ja P ojasjiirv i laskevat vetensa. Kai killa neljalla
a lkuhaaralla on yhteinen suuhaara A ittajoki, joka 4 m korkean A itla
kosken. kautta laskee Salonjarven luotoiseen al taasecu , mihin m yoskin
Vuonteleemoki. laskee kulje t t uaan vahan a ikaisem min Yuonteleenjiirue»
lapi. Lannest a pain tulee Salonjarveen vesia Hietajiireesui , S iirki
j ii.rvesta, VieksiniiirvestCi, K orp iiiiroestii , ]{ivii iirveslii ja Hanhii iirveslii
y . m. jarvista Vieksinjoen k autta seka eteliista Saa.rijii,,,,·elljoen kautta.
joka saa alkuns a P istoinjiirvestii aivan vedenjakajalta . Suojo ki vir
taft Suojarvcsta vuolaana, itaan pain yli Valt aku nnnn rajan ja saa
juuri ra jan yli mennesaa nn vase mmalta I rstanjoen , jonka lisajoki
on Torasjoki.

Irstanj oki , jonka la.hdehaarnt ovat Venajall puolella . on ala 
j uok sullnan raj ajoken a Veriajau vastaan . Kuten paajoella Suojoella
on Irs tanj oen sivujoella Torasjoella kin useampia Iahtohaaroja, jotka
sauvat alkunsa lahde jarvista vedenjakajalt a tai uivan sen it.apu olel ta ,

Ment yaan rajan poikki vir taa Suojoki lahes kahden peninkulman
matkan Venajan puolella, rninkit jalkecn se lahes peninkulm an matkan
.on ra jana Suomen ja Vena] iin viilill ii ja k ulkien sit t en taas noin kahden
peninkulman matkan Suo m en alueella kunnes se Timolan raj akyl an
kohdalla jattaa kokonaa n Suomen ja Aunukscn kuverncrnentin kautta
VeniijiWa jutkaa matkaans a Aanisjarveen, mihin se laskee Petros-kohl
kaupungin pohj oispuolelln .

Suojoki, kuten sen Iisaj oet Irstanjoki ja Torusj ok i, on yleensu
hyvin vuolas ja all siina j oukko vakevia koskia . joiden putouskorke
.u ksia ja vesivoimaa ei ole maaratty.
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MAA PERAN LAATU, METSATALOUS, VAESTO,
ELINKEINOT, T EOLLISUUSLA IT OKSET Y. M.

31 a a. pe r u· n 1 a a t u. P aamaalaj it Sal min ja ::;uojarvcn kart.t .a 
lchdilla ova t moroni - ja tur vekerr ostumat, joit a molempia on jokseen
kill samoissa maarin , turvetta ehka kuitenkin jonkun verran oncmman .
Naiden maalajien pinta -al a on yhteensa y li llO % karttaleht ien maa 
a las t a. Lahinna naita on Ia a juudess a vierinsora ja hie kka , jalk imai
nen enimmakseen Salmin k art.talehdella, yhtcensd II % kartt aleht ien
mua-al asta . Savikerrostumia esiint. yy hyvin vahissa maarin Salmin
karttalehden etela-osissa, missa niita on t avallisesti pit kin Laatokan
ja jokien rant oja jarvien ymparilla alaltaan t uskin O.c ~i~ kartta
lehden maa-alast a . f-luurin y ht.ajaksoinen savial ue on K itelan kappeli
sourakunnassa.

Paaosa maalajeista kartt.alehdella on vilj elemat onta , vi lje lysa ln
kun t ekee kart talohdon maa-alasta vaan prosentin murto-osan.

Savikerrostumat ovat s aann611isest i hyvin hedelmallista m aata
ju ovat luonnollisesti suureksi osaksi kaytet y t viljelyyn.

Morenikerrostumia on au ht eess a laajaan alaansa viljelty verra
t en vahan, jolloin paa-asiassa ovat tullcet kiiytant (jon korkcimmat
ja sen kaut tu vahimman hallanarat morenisclanteiden lae t [a niidcn
rinteiden ylimmat osat . Hienot ja savisekaiset m orenimaat ovat ki n
joten kin hyvia vaikkakin vaivaloisesti muokattavia pcltornaita ja
varsin kin, JOR ne eivat ole hyvin ki vikkoisia, ant avat vi ljelijallee u
palkan, vaik kakin vaatimattoman,

Myoskin somero- j a hiekkakerrostumia on monin puikoin otc t t.n
viljeltaviksi , Somero on useinkin kayttokelpoista maalajia sen joh
dosta, etta sen pintaosat ovat usein hienoa , j au hornaist a ainesta .
Samoin on rnyoskiu hienojen hiekkakcrrostumien laita, joiden vi lje
Iykelpoisuut ta Salmin etelaosissa lis ii,i se seikka, et t a niiden alla
taa-Ua on usein mat alussak in, va lis t a muutaman dcsimetrin syvyy
dessa savikerrostumia.

'I'u r vcrn na t ovat suu rirnm aksi osaksi valko- ja punarahkaa , joita
a inoastaan poikkeustapauksessa on nii n ohueIt i ju niiden a lusta
sellaista (lahonnntta suokas v it ur vet t a tai savea] et ta ne kelpais ivat
viIjelyyn. K oska arvokkaam pia turve m ait a, lahonuutta suokasvi 
t urvetta pinnasta saakk a, ja sen pohjana savea , ei ole tavattavissa
suurissa m aitrin on sel vaa, etta suovil jcly on merkit yksettoman v ii
haista. K esall a 1913 al ettiin kuitenkin :l'IantsinsaarelIa Laatokassa
oIevi en suur ien so iden kuivaus vaIt ion avustuksolla. P aikallisia 010

su ht eit a tnntevat henkilot p itavat kuitenkin epailyn alaisena, tolck o
naiden soiden kuivaarnine n johtaa niiden viljelerniseen .
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H a I I a n a I' k 11 U " OIl Salmin ja Suojarven knrt.taleh di lla
vleensa hyvin harvinaist a , mika chka kummastutt ua , knn ottaa hu o
mioon suomaiden laajuuden . Taman scikan sr-littiiii ku itonkin :-;t' .

ptt,ii suoviljely, kuten snn ot t u a ll melk ein t untcmatontu, sekd lisaksi
viies ton yleinen ta pa, suom aista ko ho avia sor a rnait a viljcltacssa, valit n
niiden korkeinnnat, hall a n havlt ykselt a s uojatut paikat, Voivathau
jos kus kevathallat havit t.aa kauran oraan, mut t a vnrsinaiset syyshallat
tekevat tuh oaan verraten harvoin. Niinpa ei t idet akaan agronomi
.J. Kai lion ti edonannon mukaan syyshallan uiheirt tnneen Salmin
laajassa pitttjasRa huomat tavia vahinkoja muualla , kuin H anhiselan
kyl an seuduilla pitajan k aak koisosassa , ja tiHilHikin lie ncvat 'Sy.v~ 

hallat sangen harvinaisia. vieraita .
:I[ e t sat j am e t s ii t a l o u s . Laajat somi ro - ja hiekka 

kerrostumat ovat ikannkuin luonnon Iuomia ka uniide n pctaikkojen
kasvupohjiksi, Niita onkin runsaasti tallai silla mailla , vaikka niiden
kosteimmille ja multuisim mille paikoille all. muodostunut mahtavia
kuusimetsikkojaki n, joskiri kuusikot kuuluvat saanndlliscst i moro ni 
maihin.

-Iarkiperainen metsan hoit o on karttalehtien al ueell a viime ai koi 
hin saakka ollut melkein t.untematonta yksityisten omistum'illa metsa 
mai lla ja kaikesta pik'ittiien nayttiiii voit t a van alaa vasta sit te n, kiln
metsat alkavat loppua. H yvin vnlaiseva esimerkki t iistii on Iinpi 
la hden pitaja, mist-a kaik ki jou kin arvoinen metsn on hillittoman
metsan rai skauksen takia, nykyaan melkein t yyten havinny t , mutt"
jossa juuri taman takia v ii me ai koina on alcttu yh a enemmiin tajuta
met-sien arvoa ja sen t iihdcn kohdistetaa n niihin jaannoksiin, mit a
011 jalella ., yha huolell isempaa hoitoa . Tiimiinpii [ohdosta onkin
Impilahdella mets an hoit o yksityisillii rnetsamai lla t untuvasti odella
muista karttalehtien alueelle kuuluvi sta pitajista , missa jarkiperaist f
metsanhoitoa on tavattav issa ainoas t aa n sat unnaisenu ilmidna nit i
den pitajien metsissa, joit a ei ole vi ela niin pahasti havitct t y kuin
Lmpilahdella. Monilla p ai lcoin , missa vi isi tai kymmenen vuotta sit tcu
t upas i t uuheita metsia, a .ukeuvat nyt laajat., melkcin metsuttdmnt
maa-alat, K un sen lisaksi keskikesan kuivimpana aikana metsa 
palot ovat sangen tava.lli sia ja levi nvat viilisti i ke vin laajaIleki n
petaj ao. ka svavilla kangaemnilla , missa. metsun pohjassa on kuivia
varpuja ja kaikellai sta m uut a ryt6a, t iiytyy todeIlakin metsien t uk
vaisuutt a pitaa jokseenkin synkkana, jollei mit fi pikiulmin ~aada

perinpohjaista parannusta ailman tiih iin saaklm valJinneissa. met:-;au
hoito·oloissa .

A s u t u s . Salmin- jn. Snojarven karttalehtien kii.~ittiimat UH\<\ '

aluect ovat yleensii hnrvaan a:-;uttnja ~ varsinkin llomnnt~in . Korpi ~



2;")

sela n, Suojarven ja Suistamon pitaj at , missa vaest on tiheys on l--l.u
henkea neliokilornetrilla. vj Laajoj a , uscampia kymmeuia, jopn
-at ojak in neliokilometrej a kiisittiiviii maa-aloja onkin kart t alcht ien
alueella t aydellisina eramaina, joita on varsinki n Vonajan raja
seudussa , etenkin Ilomantsin, Suojarven ja Suistamon it aosissa .
Tiheimmin asuttuja ovat Salmin etela- ja lmpilahden. kaakkoisosa t
(vaeston tihcys nais sa. pitdjissa on keskirnaacin .'i-14.0 henk. km -.lla) .
mika naht avastikin johtuu nhiden seutujen maaperan hyvalaatui 
suudest a . H edelmallisia savitasankoja ul ot. tuu kin t iiimit Laatokau
-aarilt a ja rannikoilta pitkalle sisumaahan varsinki n .I mpila hden
kaakkoisosassa (Kitelassn) ja myoskiu suuri osa hiekka- ja turve
kerrostumista on naissa seuduissa, kuten sanottu , hyvait manta, kos ka
niiden pohjana monasti on savikerrost umin. Tualla ovat m yoskin
suurimmat kylat .

Luonnollist a on, etta joen rannat ja jarvia ymparoiv at ranta 
kaistaleet ovat et upa,a,ssa vetaneet puoleens a asut uksen s iUinnOllisesti
hedelmallisemmalla maaperallaan. .Ia jos joen tai jarven rannan Hi
hella sat t uu olemaan jokin laaj ahko ja korkeahko selanne , on tum:i
muodo stunut ikaankuin ymparistonsa asutuskeskukseksi , Niinpa
ovat Laa tok alla Mantsins aarl ja Lunkulansaari ti heaan asuttuja.
Nama saare t ovat muutoinkin luonnollisten edellytystenea t akia
kalastukseen ja meren kulkuun erikoisen houkuttclevi a vilkkaallo.
vaihtelevaa elamaa haluavallo kar jalaiselle ,

K arj alainen vaest o elaa yha vielakin patriarkalli sta elamaa pi 
taen a nkarasti ylla perh cen yhteenkuulu vaisuutta. Niin pa tapaakin
usea mpia kymmonia henkiloita, jotk a polveutuvat sa moista esi 
isista , ahtautuneina asumaan saman katon alla . Kun seuraa rakas
tava karj alainen , vaikkei siihon olisi aiheena su kulaisuussitee t kaan.
hyvin harvoin rakeutaa asuntonsa kauas muista , on siita ollut sell 
rauksena, et t a vaesto on keskittynyt taajaan rakennettuihin kyl iin .
missa asutusolot a htauden ja siita suureksi osaksi johtuvan epn 
-iisteyden takia ovat useammassa kin suhteessa huonosti jitrjestetyt.

Kylien valimat.kat ovat pitkia ja niiden valiset seudut ylcensa
kokonaan asumatto mia, voipa usein mat kust aa usea mpia penin
kulmi a tapanmatta ainoatakaa n ihmisasuntoa . Poikkeuksena tastii.
ovat jossain maarin muutamat seudut lmpilahdella .

K i e li 0 l o t. Vtiesto on melkein poikkeuksetta snomenk io
Iist a , K art t al ehdille kuuluvalla alaUa n . k . R ajakarjalassa croaa
murre kuitenkin paljon pohj oiskarjalai sesta m . m . siinakin, etta sii 
hen on sekaantunut paljon. venalaisia sanoja. Tam il. johtuu laheisest a

1) Verr , S UCJlI WI1 kurtuat.o UHO, kart.ta.lch t i X :o 2;; !>I'kii tekst i Jr.

:!6 ~ o -- 27 4
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)fnl'knili j :l yJllJi~t)'k"('n };. lIvaklatla.

Hukoushuone (. t iasoUllll '» Tol vn jgr ven
ky luf'sii K orpis e dilhi .

Kuvn ;1.

ruj anaapuruudesta Venaj a an ju rajan it apuol ella a suvaan vcn aj an 
kieliseen vaestoon . Kiin t.casti asuvia venajankielisi a hen kiloit it on
vaan muut amia kymm erri a suurempien saho jen ym paristossu Impi 
la hdella ja Sal missa se ka P itkarannassa I mpil ahdeJla ja Annan teh
taan aluoilla Suoj ar vella..

"G s k 0 II t o. Kaikk e in suur in osa Sahnin ja Hl1ojii.rvell kart t u
lcht icn kasit t.aman maa-alueen vacstosta t unn ust aa krcikkalai s
ka tolista oppia . Niinpa a li Salmissn v . l OW p ilat tyessii til astollistcn

t ietojen mukaa n 9 Q6i
krcikk.-kat. uskon tun
nustaj aa , ku n lu ter i-
lai sia oli vain I 105.
ja Suoj arvella oli luter i
Iuisten lukumaara su h
te ellisesti violukin pie
nempi.

Krei kkaluixka t oli ~

sen uskon t unnustn
jista on pidetty hyvaa
huolta siina suhteessa.
t' t tii pa it si scurakunt ien
om akir kkoa, 0 11 ympari
pit ajia ruko us huoncitu
( l)t~asOUlla)) . Kuva ;")
e :-:lit t aa· scllais t a knp
pelia Tolvajarven kyo
Jasta K orpiselilt a . K ak-
i-i i kreikkalaiskat olista

luostaria kin , Jlegri ja Pa hkalampi, on aikaise m min ollut Suojarveu
kartt nlehde n alueella . Verutj un r ajaseu dussa Iloman tsin pit ajan etclu
osussa . Luostar ien entisiIHi pa ikoilla on nyt kumpaisellakin metsii
vnr tijat or ppa.

Ainoastaan ImpiJahd e ll a ja Ilom uut sissa on lu t er ilaist en luku 
miiara. n iin suuri, etta nKn1a pitajat kir kollisessa suhteessa jakaant u
vat kah teen seurakunta.a.n , kreikkalaiskatolisecn ja luteri laiscen.
Edellisessn pit ajassn ovat vallall a Iuterilaisct , jalkinutiscss n on kreik
kalai skatolisilla enernmist.o . K ar t talcht icn al ueella ci ole kuit enkaan
yht iHin Iuterilai st u kirkkoa. . Ilomant sissa on lu ter ilainen kir kko mit ii
parhaassa SOVl L'3Sa kreikk ulaiskatolisen piiKk irkon vieressa pitaj un
lnnsiosassa J ocnsuun ka rttalchden ka akkoisknlmalla . l mpilahden
lut cri la incn paukirkkc sija itseo t aas Savonlinnan kurt t a lehden koillis 
osassa noin peninkulman p ii iiRR a lftnteen Kitelun kreikkalaiskatoliscn
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seuruku nnan kir kostu . Suist nmon, K orpiscla u ja Suojarven luter ila i
<et kuuluvat lukumaaransa vahyyden tukia ru ko us hu oneseurak un
tina Soanlahden emaseur ak untaan, ~a lmi ll lutcrilai set tans Imp i
lahden emaseu rakuntann .

S i vi !' t Y~ ri c n 11 0 t nykyui kaisessa muodossnnn ovat hyvin
myohaisaikaisia ilmioita. Van him pia ovat llC Im pila hdclla , minne e11

simainen kansakou lu pernstettiin 1871 ja jossa ny t 011 12 koulua. SaI
miin hankit tiin ens irnainen k oul u vasta 188G ja Suojarvelle 1887. Tal 
vella I BII-I!Jl 2 t yoskentcli ede lliscasa pitiijiis8ii IH koulua jalki
maisossa seitseman , mi nka lisaksi oli vi ela uscampia ulempia kouluja .

Suistamolla on kansan sivist ys vielakin a lc mmalla kannalla kuin
Suojar vella ja kaikkein kehittymattominta se on Korpiselill u.

Vuodesta 1901 on t oiminut ka ksi kiertavaa maanvil jelykoulua .
t oine n vain Suojar vella, toinen Impilahdella ja Sa lmi ssa . ) [aatalou 
den kehitysta ovat muutoin edis t anect t eho kkaast i vuodesta I SB~

liiht ien t oimivat maanviljelysseurat. K a ksi kiertavaa kasit.yo koulua
on viime vuosina koettanut kehit.t aa se ka rniesten etta nais ten k i~ityo 

t aitoa. Kier tava t a louskoulu huolehtii Sa lmissa nai sten pcr ehdyttn
misestit emunuyytccu. Merk it ykset t omin eivat ole toimivnt nu ori so 
ja raittius seuratknan,

Viime vuosina on Sal min jn Suo jar vcn karttal ehtien al uec lla
myoskin joukko venalaisia kouluj a jakanut vaestolle sivist.yst aan .
Lukuvuonna 1011-1BIZ oli Sal missa IG, Suojarvella S ja Impilahdelln
;{ sellaist a ko ulua toiminnassn , Sen jalkeen on tullu t niita Iisiiii.
usoum pia .

E li n k e i n o t. Suurimmasaa osassa aluet ta on paaelinkeinoina
pidettava kyydinaj oa , metsatdita ja t u k inui ttou , silla paa-asialliscsti
turvaa suurin osa vaestosta toimeentulons a , ~iita voi melkein san oa ,
ettii se har joitt aa maanvil je lya ja knrjunhoitoa vaan sit a mukaa, kun
~ilH:i. ei ole piiasya harjoit t a maan ma init t uja anunatteja ja on sib
suorast aan pakoitet t u naihin . Maanviljelytyot jatet uankin monasti
kokonaan naisten varuan, kun michct ovat rahat oissa . Impilahdeu
pi taja on kui tcn kin muihin kartt al ehti en p itttjiin nahden edclln.
Ttissa pitajiissa t apaakin usein hyvin , vielapa eri no maiscs t ikin hoi
dettnja t aloj a . .Iarkiper ain on vuorovilj ely on ollut tuallii kaytarmossn
monessa paikassa jo I SOO-lnv lln lopult a saa k ka , kun t uns Sal missa
sit~t on ha rjoit et t u vasta aivan viim e vuosina ja muilla karttaleht ien
aIueilla t u skin vielakaan. Vanha kolmivuoroinen vi lj ely 011 sitn
vast oin kaikkinlla yleinen . T am an mukaan sen jalkeen, kun syksylla
on korjattu kuurasato, pclto sy ksy n kulucssa kaannet a ftn ja annctaan
se n oUa seuraava kesa kesantona ja sitten kylvetaan ru ki iksi . Niin
ikaan on kask enmi nen y ha v ielak in t nvallistu . I mpila hdella on kui -
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tenkin alettu yha cne m man lu opua ta.stit tava stu ja nykyaau tavatuun
tiWiUa huhtia ainoas t aau p it ajnn syr ja is imm issa kylissa ja muissak in
pitajissa voi kaskeamisen sanoa oIevan vahenemaan pain , koska siit»
on jokseenkin luovuttu y lci sten maanteidcn van-ilia olovissa kylissii.
Ka ucmpana maantiesta olevat k ylat ovrrt kuit enkin moniki n osa 11

vu odesta kietoutuneina k ..i skis avuuu,

Vasta viime vuo sina vo i sanoa jarkiperaisen maanviljely n
ja sen mukana tehokkaa mmaksi kohittyvan karjanhoidon paasseeu
voimaan .

K . a I a s t u s . TaWt e linkeinol la ei ole suurimmu l ln o sa l lu k a rtt a -

lchticn alueesta sa nottava a merkitysta , eIIei ot et a huom ioon kot i 
turpecu niukkaa tayttiimistii. .Iarvet ja joet lienevatkin muutoin
jotensakin koyhia kalasta , Suo jarvella j a Kor piselilla pit aisi kuitenki n
Skogstromiu ja Sarlinin mukaa.n jarvien olla [oksee nkin kalaisi a .
minka vuoksi kalastukseIIa on t iirkea merkitys vaestdn kotit al ou 
des sa , varsinkin sy ks yisin j a kevaisin, jolloin mainituista pitajist h
kuljetottanee kalaa aina Sortavalaa ll saakkn . Suurin merk itys on
kalastuksella kuitenk in lmpiiahdella ja Salrni ssa, missa ei t.yydyt a
tayttamiian ainoastaan vaeston omaa tarvetta va un sandaa n se ll
lisaksi suur ia rnaaria ka upaksi , .lo naiden pitajien mantereellakin
nsuvat rannikkoasukkunt saava t kalastuksen kautta hyviiii lisaa ko
tiensa ruokat avar oihin, m utta vast a Laat okan saar ist olaisille, varsin
kin Mantsinsaaren ja Lunkulansaaren as ukkaille voi ka las t uksella
sanoa oIevan suurempaa taloudeIlista merkitysta. Mantsinsaarcl t u
viedaun naet kalaa suurissu maariu P ietariin ja Lunkulansaa rela isct
myyvat t aas yli oman tarpeousa jiio..v an kalansaaliin Tuloman taajau
nsutuskylan toriIla. Kal a s t.uksen merkitys na iden pit ajien taloudessu
nakyy muuten siit akin, ett ii Uuksun, Pitkarannan ja Impilahden
kirkonkylan torilla on siiii nnolliscst i tarjolla ympiiristossa pyyd y, 
t ettyii kalaa .

Todellist a met s a s ty s t a harjoittaa vftesto jotenkin vahitn .
va ikka metsissa on runsuasti riist aa , vnrsinkin lintuj a ja karhuj a .
Valtion metsatilusten met.sanvurtijat ovat t assit su hteessa etusijalla,
Niimii saavatkin siIIoin t a lloin kaadet uksi ka rhun kiertamattiikill .
Mutta tavallisimmin ki ert.nvat ne karhun pesaansd ja myyvat sen
- it te n sadoista markoist a r ikkaille urheilumetsastajille, jo it a sa apull
naiIIe seuduille aina K eski-Euroopast a saa kka rientncn t avoittamann
opailyn alaista huvia saa d a kaataa ki erretty karhu sell h yokat ess ii
unen poppero isena ulos p e sast aan .

Korpiselilla ovatkin m onen as iant unt ijan mielip it een mukun u
Karjal an ehkKpii Suornenlcin ete vi mmat pcdon ajajat ,

,I
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Linnun metsast amistu harjoitetaan melkein yksinomaan ansoilla ,
Korp iselillii t uottaneekin t iima metsiistys hyviin an sion . ~retsiistys 

aikana muuttaa suur i joukko nuoria miehiii tassa pitajassa ka hdeksi
kuukaudeksi riistaisille , laajoillc eramaille , missa he asuvat sau 
noissa , joista kasin tekevat metsaretkensa pyytaen ansoilla metsa 
lintuj a .

K it s ito i d e 11 te kot ai t o on jokseenkin alhaisella knunalla .
•\ inoast aan Impilahdella voi kasityotaidon sanoa ole van vahan pa
remrnin kehittyneen, varsinkin naisten kesken, jot ka valmistavat
pukimia ei ainoastaan it selle en [u miehilleen vaan myoskin myyta
vaksi naapuripitajien asukkaille . Miesten kasit yotn it o on yJeensii
cuhaist a . Poikkeuksen tasta tekee joidenkin saarist ola ist en venheen
raken nustaito, joka on paikoin sangen kehi t t.ynytt.a sekn myoskin
Rajaselan kylassa Salmissa sangen suuressa lll aal'a~s ii harj oitet tu
mntknrekiteollisuus.

Mer e n k u I k u Laatokalla 011 vilkasta, ja Sortavnlan ju
Pietari n valinen, saannollinen liikenne koskettaa mouta Salmin
karttalchde n alueella olevaa paikka kuntaa. Varsinkin Tuloma on
" ,llmissa mer kit yksellinen liikepaikka , mista kay kauttakulkul iikenne
kau as Venaj an sisaosiin, Samaten on K oiri uoja Impilahdella hyvin
vilkaslii kkeinen sat ama .

.Iou kko nuoru kaisia kay Sortavalan merimieskoulua. Niist.t
otetaan osa kurss in lapikaytyiian yksit yisten liikkeiden hoyrylaivoille,
toiset saavat paikan t ulli- ja Inot silait oksen palveluksessa, suuri
cnemrnist o antautuu kuitenkin harjoit t amaan tavnran kulj ctustu
Laatokalla omilla aluksillaan.

Teo I I i S II U s I a ito k s i a . Salmin ja Suojarven karttu 
lchtien a lueella on ka ksi s"""leollis,,,,slaito,,ta, jot ka toimint akaute
naan ovat olicet hyvin merkit.yksellisia. Toincn naist a , joka sija it sce
Laat okan rannikolla , Impila hden pitaj assa, Sal min kartt alehden
alueelIa , on P itkanrannan. lcupari-, lyiiy- ja hop eatehda s siihen kuulu 
vine pullola si- , odri- ja 8111taa tti sell'Ulosa fe ltlaineen. seka vahdn en nen.
kuin kaivostyf t ualla 1904 lopotett iin, v . 1!)02 rakennettuine koyltiin
maqneettisen. rautamalmin. rilcastutunnie- ja briketiiimi81a,itoksinecll.
Toinen, Su ojarven karttalehdella oIeva suurte ollisuuslait os on A nmul
rautatehdo», joka ei ole toiminnt vuoden 1892 jalkeen . 'Tehtaalle
kuuluvat Iaajat , suure rnman osa n Suoj arven pittijaii kasi t.tavnt
met samaat .

Suurehkoja s a h 0 j a on Salmin kart. talchden alueelIa ko lme.
nimittairi T'uloma n saha Tulomajoen suun lahella ~fiillalan kyldssu
xalmlssa., Kotka niemen sa ha Ula hdo n kylassa Lunkulansuaren po hjois
r unnalla seldi lY'un n-isaaren sa ha P it karannan liiheisyydessa. Kaikk i



on runsaasti santavissu
Salmin jn Suojarvcn
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niima kolme suhau vicvat s uhaa mansa puu tnvarut P ietnr iin . :\Iyo:·dd ll
«dcllisia paljon pienemmassa, U UkSUll kyHissii Sa lmissa olevassa
Ketun sahassa sahataa u puut avuraa kaupaksi , Hit ii pait si on knrtt u
lchticn alueclla joukko p ienem pia sa hoj a puntn.varan sa haamis ta
varten kotitarpeik si.

~I y 11Y j it Oil lukuisin . Su urin osa on vesimyllyja , mutt "
Laat.okan saa rilla on sen lisaksi t uu limyllyjn. H oyrvm ylly ja on yk si ,
Sc on l\li inalan kylttssa Salmissa.

T iii i t c h t a it a . joita kannat taisi mainita , ei 01(, . Koti 
t ar peiksi ja vahaison k a upaksikin valmistctaan kuiteukin ti i lia
_iella ta iillii.

p u u h i 0 moon Sal rnin karttalehden alueellu. nimit.tain ./ ylltii
vaa r a. Hirvoiskoskessa Sysk yanjoessa , Syskyanjarven alapuolella , Ki te
lassa . Viime vuosina on su unnitelt u kahden I nUUn puuhiom on p(;'ru~ 

tumist a, toisen Hyrsylaan , to isen Suurcen .Iukakosk een, noin pouin 
kulman paahan Tulomajoen suustn, Ntiitii su unnitelmia ei liem
vi ela t oteutettu .

.Muut oin on main it tava. etta vesivoimaa
teollisuuslaitosten pcrustamiseen kaikissa
karttalchtien nlueello kuul uvissu pitajissa.



KVARTARISET MUODOSTUMAT.

Kaikki karttalehdella esiintyviit maaJaj it ovat muodostunect
ju kerrostuneet eri aikoina maan kehit.yshistorian viimcise n jakson
n . s . kiasuirikauden. kul.uessa ja voi niita. huolimattu cri mualajicn
cri -ikaisyydest a nim itt.aa yhteiselHi nimella k'vartiir-l8i!csi muodo«
tumiksi .

Kvartarikauden aikaisernpina jaksoina peitti maatamme, kuteu
koko Pohjois - ja suuriuta osaa Keski-Europasta tuhansia metrej a
vahva jaapeite, joka hiljalleen t.yontyessaftn yli maan otti mukaansa
irtonaisia aineksia, etupaasstt ennen jaakautta muodostuneen rapau
t.umissorun, joka peitti kallioperaa, mutta sen mukana myoskin sen
Horan ja kivet, vielapa suuret kalliolohkareetkin, jot.ka roudan vaiku 
tuksesta tai rapautumissoran mukana ir tautuiva.t kiinteastu kallio
perustasta. Kuiken taman aineksen vei jaa mukanaan Iiikkumissuun
nassaan pitkia matkoja. Kun tama j li,an mukana kulkeva luonnolli
sestikin hyvin kivinen sora-nines ali suurimmaksi osaksi sekaantunut
jaan pohjaosiin, kuluttivat nama liikkuessaan tuntuvasti alustanaan
olevaa, sita aikaisemmin peitt.aneista irtonaisisto aineksista paljas 
tunutta kallioporaa. Epatasaisuudet ja sarrnat kuluivat vahitellen
ja ikaankuin hoylaytyivat tasaisiksi . Ne jaljct, joita tama tavatto
man paineen alaisena hiljaa, mutta tasnisesti ja varrnasti liikkuva
)iiiiihoylib>on jattanyt kallioporaan ovat useumman laatuisia, muttu
niin selvia, ettei niita voida selitt.aa vaarin.

Seuraavassa tulemme ensiksi tekemisiin niiden merkkien kanssa ,
joita muinainen maajaa on jattanyt kulutustoimintansa aikaua kiin
teaan kallioperaan Salmin ja Suojarven karttalchtieu alueelle: kulu 
neiden n. s. silolcallioiden. ja niihin enemman tai vahemman selvaan
piirtyneiden n. s . uurteiden. kanssa. Hamatcll n. s. siirtolohkareiden
kanssa, joiden irroittaminen kiinteast.a kalliopcrasta ja kuljetus nii 
den nykyisiin esiintymispaikkoihin on mvoskin sa man muinaiscn
Jiikkuvan jaiipeitteen tyot1i.
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MAAJAAN LIIKKUMISSUUNNAT JA VAIKUTUS
KALLlOPERAAN.

K u I u n ee t k a II i 0 t. Jaiikauden aikana yli maiden liikku 
nu t jaapeite on kuluttanut alustanaan oIevaa ka llioperaa hyvin er i
tavalla karttnlehtien aluee n eri osissa riippuen ka llioperiin erila isesta
kokoomuksesta, Useimmissa tapauksissa on kalli oilla, jotka pistavat
nakyviin karttalehtien alu eella, eri suuntiin erilaiset muodot . Kallioi 
den sysayssivut, eli ne puolet, jot ka suunt autu vat sita pohjoisen ju
lannen valilla olevaa ilman suuntaa kohti , rnist d jna on tullut, ova!
saiinnollisest i pehmeasti pyorist yneita eli kuten sanotaan smutonoi
tuneita» sekii usein ka uniin sileiksi hij ou tuneita ja kiillottuneita muo
dos t aen n . 8 . silokallioita, kun t aas kalli oiden pdinvast aisct , n . s . suoja
sivut ovat ri kkinaisia, epatasaisia ja louhikkoisia, rnist a on luke
mattomia esimerkkejd kar'tt alehtien kaikissa osissa .

S i 10k a II i 0 ide n muodot vaihtelevat Iuonnollisesti tuntu 
vast i sen kivilajin mukaan mista ne ovat muodostuneet (vrt . taman
jo hdosta kappalotta: Kallioisia maita, siv. 11).

U u r tee t . Kuluneiden ka llioiden sysftyssivut ovat saannolli
-esbi enemman tai vahern man selvaan naarmuttuneet. Tavnllisimmin
niihin on uurtunut sama n suuntaisia, mutta siel la taallit to istcnsa
ylikin kulkevia n . s . uurteita; mitka ovat maajaan pohj akerroksissaan
kulet t aman pohjamorenin ki vien jalkia.

Laadultaan ovat uurt eet jossain maarin eril aisia: milloin hienoju
viiruja, joita useinkin on mataloiden uurreuoniien pohjassa , jotka
ovat muinaisen jaan liikunnon suuntaisia, milloin t aas syvia ja leveitn
va koja. Niita on yhta hyvin kallioidcn sysayssivujen alaosissa kuin
kal lioidon paallakin, jotka uscinkin ovat halkeilleet uur teiden suu n
uass a ja sivut ovat jaan k auniiksi silit tarnat .

Uurrehavaintoja on m erkitty mui stiin lahes puolest atoista .,, 
dasta havaintopaikasta, [ ot ka ovat kuitenkiu hyvin epatasllisesti
jakaantuneet karttalehtien alueelle . Useimmat havainnot , cnem mitn
kuin puolot koko niidenlnvusta on tehty Suojarven pit aj assa, useim 
miten sen etelaosassa. Sita lahinna on jiirjestyksessa Sal mi ja Impi 
lahden lansiosa , ynna KiteIa. K ar t t alehtien muilla osilla on uurtei t n
sita vastoin havaittu hyvin niukasti. Niinpa on niista t ehty havaint oja
Ilomantsin etelaosassa airioastaan yhdeksassa paikassa, Suistamon
«telaosassa ainoastaan ka.hdeksassa ja Korpiselan ituosa ssa ainoastanu
kahdcs sa paikassa .

Uurteiden niukkuus naissii kolm essa viimeksi mainitussa pitii
jassa riippuu naht avasti s i itii. et ta t iialla esiintyva graniitt i- jll gra 
niitt igneissikivilaj i on m a nn pinnalla esiint yessaan niin kovasti
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rapautuuuttu. etUi niihin maaj aun piirt.amat uu rteet ovut havin
ncet . Suistamon pitiijaa kartoittam assn olleen retkeiJiji\n, Nyholmin
Iuusunnot pai vakirj amuisti inpanoissaan, etta »sileaksi kiil lot t .uncit a
knllioitn jet uurteitu tapaa usein maakerrosten a lta», vii t t ua vat
mnutoin siihen , etta ainakin osa hanen tekemist nhn havainn oistn
O il teh t.y maata poist amalla palj aste tusta kallioperasta.

Uheisi lla . kaavassa I : 1 000 000 piir rct yill a kartoilla , sivut
: ~ 4 ja 35 , joiden tarkoituksena on ant aa yleis ka sit ys nurtciden
s uunna sta , ovat mer kittyina useimrna t retkeili jain teke mat uu rre
havainnot . Se pieni murto -osa liavainnoista , mika on jatett. y pois .
e i vaikuta millaan t avalla jaan kulkusuunnan kokonaisknsit.yksccn.
koska u ur te ita kartalle mer kittnessa ja pois jatettuessa on otottu
huomioon cri suuntien lukuisuus . U urrekarttojen pitaisi a ntaa jok
seenkin hyva yleiskasit ys muinaisen maajaapeitt eellliikuntosllullnist a
karttaleht ien kasit t nman alueen eri osissa .

Uurtciden suunta vaihtelee pal jon . pohjois -etel aison ja t astii
050 lant een poikkoavan suunnan valill a . Pohjois-otelainen uurre 
suunt a on tavattu ainoastaan kahdesta pai ka sta I mpila hden ja Sal
min pit ajista, Iahelt a Laatokan rannikkoa. Unrteita, joiden poik 
keaminen ta.c;t ii suunnasta lanteen vaihtel ee muutarn ista pariin kym
meneen ast eeseen, esiiut yy taas useissa pai koin mainituissa pit.a jissit .

Uurresuunt a N 65' \ V on tavattu va in ka hdesta paikasta Sal
min ka rttalehden a lueelta. Toinen havaintopaikoista on Suojarven
kaakkoisosassa, sen niemekkeen etelaosassa , joka t.ast fi pitajasta
pistiia Venaj ttlle pain. Tast a seudusta on muutoin tavattu joukko
vahemman, nina 55') meridi anist a lanteen p oik keavia uurresuuntia .
Toinen paikka on Suursaran ky lassa Salmin lehdcn lansirujalla ,
vahan yli kaksi peninkul maa Kitelan kirkosta pohjoisecn . Tast a
kylas ta on merkitty muistiin myoskin kaksi m eridi anista vnhemman
Iantecn pai n poikkeavaa suuntaa, N 60° ja 5jO \V. TKst ii muutamia
kilometrcjii lcaa kkoon on N ylwlm t avannut hicnoja uurtcit a piirty 
neina suunt.aa n N 500 'V ja Suojarven etela osasta on Skoqstriin; eriHiltfi
paikalta merkinnyt muistiin sel vi a , syvia uurteita suunnassa N 52° \V.

Sahnin kurt.talehden alueilla useimmiten tavatut uu rresuunnat
ovat muutoin oIIeet pohj oisluoteesta tai luoteesta ja niita on tavattu
karttalehden kai killa suunni lla . Suoj arven kar t t alch den alueella
nama ovat melkein yksin vallitsevina . Niinpa onkin vaan kahdesta
paikasta Suojar ven pohjoisosa sta t avattu uurteita , joidcn suunnat
ovat poikenneet enemman , 46° ja 510 Ianteen .

R i s t i u u r t c i t a . Yhdeksast a cri paikastu, kaikki Salrnin
karttalehden alueelta, on t avattu toi st ensa kanssa rist iin kul kovia

:!ol7U-2 7 [;
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Kat -tt .a Sulurtn Iehden ulu eel lu esiinty vist ii u urt eis ta,
somor'o h ar jui at a [a hiekkakankaiete .

K nave. 1, 1 000 000.

uurteit a. Kaikki nama ri sti uurtect, jo iden suu nnat vaihtelevat vii
lilla N 3°_44° W, avat merkityt y lla alevalle uurrekartalle . ,,'1

Kaikkialla avat enemman lanteen pain kallistuvat uurteet al 
leet myohempia ja an n.ahtavastikin kaikkien retkeilijain yksimieli 
sen mielipiteen mukaan pidettava ristiuurteita kahtena eri llise rui
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'" "Km-ttu Suojarven lehden nlucellu esi int.yvista uur-teistu,
somcroha rjuist u ju h ickknkanknistn .

!{a a vu 1 . I 000 000.

pohj oisluot eisena ryhrnana , aikaisempi , joka poikkena ainoastaun
vahan, korke intaan 17;) ja myohcmpi, joka poikkcan aina Iahes 4;)'-'
meridianin suunnusta , Edellisen ryhman vanhr mmuuden voi paattaii
~iit ~t seikasta, etttt niita ristiuur teissa csiintyy ainoastaan vahan,
ku n suurin osa niista on kaikkiaIta ku lunut pois jopa melkein koko-
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naankiu korvautnnect m yohemman suu n nan uurtei lla , kun , kut eu
Ailio sattu vasti sanook iri, ))j iHin tullessa lantiselt u sysftyssivn lt u ru
hoylaytyivat kokonaan pois».

K u n nyt B U D uinoastuan m uutami a a steita mer idianista la ntce n
pain poikkeavat uurteet on tavuttu vaan valuiiscn matkan .pa ti~t ii,

Laatokan rannasta, merkitsevat nc nahtavnstikin sita, et t a n iiden
syntycsst; jaapeite ali oll u t niin ohut, etta Hell t iiytyi se urat a pohj ois
osastaan jokseenkin syviHi Laat okan allasta. 1 ) Litnt isempien uurteiden
myohernmin piir t.yessa oli j tHipcitteen puksuns tuus ni in paljon kas.
vanut, etta. Laato kkasyvon nys ei ena,a tuntuva sti vaikut.tanut taman
t odennakoisesti t uhansia metrcja vahva n maajaitpeitteen Iiikke isiin .

Salmin karttalehdel le merkityistu ristiuurtcist n kii ntyy huom io
erikoisest i suunt iin N 34° ja 4:lo \V, joista molemmat kuuluvat Iant i
sempaan uurreryhmaan. Nama molemmat ri stiin kulkovat uurtcet
ovat nahtavastikin pii rt.yneet kokonaan pai kal listen jaapeitteen
liikuntosuunnan vaihtelu iden vuikutukscsta. Kutsn Sa lmin kartta 
lehden uurrekartasta n akyy, voivat poikkeukset molemmissakin
ristiin kulkevissa uurreryhmissa nousta yli kym menkunuan asteen.
usein aivan lah ekkaisiss u ki n seu duissa :

S i i r t 0 I 0 h k a re i t a . Salmin ja Suojarven kar ttalehtien
al ueella esiintyy jokse en k .in yleisest i n . s. si irtolohlcareita , mill ayrnmar 
rctaan, kuten nimestakin nakyy, kivilohkarei t a , jotka nykyisille
paikoillcen ovat siirtyneet lah empana tai kau ernpnnu olevasta »em ii
kalliostaan».

Siirtolohkarei den k ul ku on tapahtnnut kahdella tavalla : ne ovat
joko liikkuvan maaj aan kuljettami a , min ka sulet.t ua nc ovat pu don
neet maahan ja j aaneet m orenin pintakerrokseen , tai myoskin site n.
etta ne maaj aan snlettua ovat kulkeutuneet nykyisille paikoilleen
poikivasta maajaasta irt a utuneiden jaavuorien mukana, jotka ovat
harhailleet ymparinsa [ossain nii sta merista, joita j aapeittcen takaisin
pain vetaytyessa ja su laessa levisi jaista vapautuneillemaille. Vii
meksi mainitu.lla tavall a siirtyneita Iohkareita n. s . ajojiiii lohkareita
on tavattn ainoastaan Salmin kar ttaleh den alueella ja Suojarven
karttalehden alueen luoteisosassa . Suuri n osa viirneks i main it u n
karttalehden alueesta orrkin ollut mere npaallistu koko kva rtariajan
(vert. ka nempa na lukua : Korkeusvaiht elut ).

Siirtolohkareet ova t osaksi irrallaan eri mn a lajien p ~-Ui.na, osaksi
ne taas ovat hautautuneina syvernm alle tai mat.aln.mpaan niiden pinta-

1) Laut okan p ohj oisos;ust a , Vulumon sn uri rylun ttu ylllpHr istOstii Oil
t avattu aina yli 200 III ey v tn p aikkoja. (vrr. , Su orue n k urt ust o 1910 , ka rt t u
lcht.i N :o I I se ka t e kst.i I ).
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kcrroksiin . Niiden koko vaihtelee tuutuvasti , m uu t umaet u usea m 
pa.un ky mmenecn kuutiometriin .

Pet rografisen laatunsa puolesta ovat siirtolohkareet tavallisest i
samaulaisia kuin ympuristojeu kiintea kalliopera, mutta usein nii den
joukossa tapaa myoskin ll. s. pitkiimot kaie;«, jotka vali sta ovat kul 
keutuneet hyvinkin ctiHilHi si jaitsevis ta emakallioist ann nykyisille
es iintymispa ikoilleen ja jot ka sella isissa seuduissa, miss d uurt ect
ovut harvinaisia, ovat t itrkeita maaj aan kulkusuuntaa p iUiteltiief.;s ~i.

Niinpa ovat esimerk iksi K orpi selill a irtolohkareet paitsi t a>sa pit a 
jassa kiinteana esiiutyvia kivilaj ej a: harmaaviirullisia gra niit tej u
ja gneissigraniitteja seka dioriittimaisia kivilajeja , vuhcmmftssft m itii 
rassa myoskin sicllit tiiiilHi liuskek ivila jeja , joita ei kuitenkaan mis 
siUin koko pit aj assa ole tnvattu kiinteina. Nama liu skelohkareet ov at
kuitenkin taydelleen samanlaisia kuin se liuskek all iop era , mika on
tavattu t aalta useampia peninkulmia pohjoislu oteeseen I lomant sin
pitajasta Suo jarven Ich den po hjoisrajan ul kopnolelt a , t ahan poh 
joisessa rajoitt.uvalta .Ioensuun karttalehdelt a. Kun nyt nam ti.siir to 
lohk arem uukalai set ovat kok nnaan meren pinnan yltipno lisi lla moroni 
mailla , eivat, ne mit enkaan voi olla ajojaalohkare ita : Ei siis t arvi t se
vahaakaan epailla pit am ast u ni iden em akalliona m aini t t ua , Ilom ant siu
pitajassa olevaa liu skekalliop er tia , mista 81i8 muinai ne n maaj napeitc
011 kulke nut etelakaakkoiseen suuntaan yli niid en sc ut u jen , mistti
liuskelohkareit a on tavatt u , Kun nyt uurteita, kuten aikai semmin on
sanot t u, K orpiselill a on hyvin vnhan ovat nama siirtolohkare muuka 
laiset hyvin t.arkeit a m uinaisen jiian liikunn on suuntaa arvostel
taessa . Ne voisivat olla varsiukin siella, missa uurteet tyytcn puut t u
vat, t aman nr vostelun johto lohkareina kin ja ovatkin, kuten sanott u ,
johtaneet sarna n su untnisecu tulokseen ku in K orpiselan pit-ajnn it ft
osassa ainoa staun ka hdessa paikassa tavatut nn rteet , t. 8 . etti.i jaii
peito on taalla Jiikkunut jokseenkin pohjoisluoteesta etelaknakkoon ,

Tiet yst i tiiytyy ,"aaiiiii" ku ljettamien. siirt olohkareiden, myoskill
pitkamat kaist en emnknllion olla aina silla suunnalln, mist a maaj aa
on kulkenut . Tastii yleisesta <iiannost a on Salmin karttulehdell it
yksi nahtavasti niieuniiinen poikkeus , Brofcldt mainitsce niiet
tavanneeusa 4 kpl . rapa ki vilohkareita er a tilt-a pienelta saarelt a Lokan
saaren lounaispuolelta noin 6 km etela kaakkoon Ki tel iin k irkostu ,
kun taus kiint eata, rapakivikallioperd a ei ole kummassaknan taalt ii
muistiin merkityissa uurrcsuunnissa pohjoisluoteessa tai po hjoiscs-u
vaan ainoastaan pohj oisk oilliscssa . koillisessa ja idafsa . Kun nyt
rapa k ivi naissu lohkarei~~a on Hiydellee n samanlais ta kuin 11. n km
itlian pain. Nedjarven lu on a kiinteiina esiint y vii l'npakivilaji , uiill
voisihan aivan hyvin ajntella , etta lohkarC'et olisivat ('rraatt-i~ina k1l1 -
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ke ut uneet nykyiscen loyt.opaikkaun....a. j iUiv llor ic U lll Uk:UlU. . jos ne vai n
on tavattu irtonaisona m aan pinnalta. Brofeldtin sa nontat avasta
p~Uittaen ei kuite nkaan na y tn nain olevan asianlaita . Sen morenikerro-
t uman, johon nama Iohkareet olivat a la osistaan hautaantuneet, on siis
t iiy tyny t olla hyokysoran t apai st a (vrt. siv, 41 ) pint aosiltaan siina
t npauksessa, etta lohkareet ovat ajojanlohkareita . Lohkareiden esiin
t yminen norm alisessa,' muuttumattornassa pohjamorenissa olisi
naet hyvin vaikeasti seli tettavissa .

lRT ONA lSET MAALAJIT .

)[( IREE NIl, EItRU oTl ' MAT.

) { 0 r C II i k e r r 0 s t u III i c 11 s Y Il t Y j a 1 a a t u . 1\la<l 
Fi :in mukanaan kulet t amun, k ivisen moreniaincksen eri osat hierou 
t uivat jaan mukana kul k iossann vastakkain ja t.aten hienontuivat
ja jauhaantuivat osittain y ha hienornmaksi soraksi, jonka sideaineena
ali hiekkaa ja sav imaistu aincsta . ).Iukana. kul kova t ki vet hieroutui 
Y ilt vasta.kkain menet tuen ku lmikkaisuutcnsa ja epat asaisuutensa
ja naarmuttuon pienill e n a.armuille ja joskus karkeammille, sy vcmmalk
uurtuneille vaoille , Koko t aman hienonnusprosessin Iopputuloksena
oli j aapeit t ccll yli kul kemas tn knllioperast a su ureks i osaksi riippuva,
«elcalaineu sora-nines , n. ~ . moreni, joka maajaan lopultakin sulet t uu
kvarta rikauden vanhimpana muodost umana j iLi peit t timaan FUitikc)1l
syleilystu vap autunut t a m aat n muodost aen kallioperan paalle vaiht«
levan paksuisen ma alajip eit teen .

Moreniker rostumien muodostumistavun johdosta on ymmarrct 
tiivaa, etta morenia inekse n t nytyy ollu hyvin erilaat uist a cri scuduilla .
riippuen useistakin seiko ista , mu t t a luonnollisestikin etupaass a jiian
ylikulkemien kalliopcran osien Iaudusta seka m aajaun mukanaan
kulettama sta ir tonaisest.u a incksesta . MY0fokill vaihtelee morenin
laatu se ka lujuudelt aa.n , etta. si ihen haut autnneiden morenikivicn
petrografisen laadun mukaan, vielupa usein Iyhyillakin matkoilla.

)'lorenisora 011 mil lo i n enemman tai vahemmdn suvista milloin
tomu- t ai hiekkasekaist.a soru-aincst a. joka sisiilUiii suuremrnan t ai
pienemrnan maariin cr i rnuotoisin k ivi a , useirnmiten kuitcnkin kul
mistaan pyoristyneita , Iculmat useimmitcn kolm itahoisia , Kivien
ja lohkareid en suuruus vn.i htclcc t unt uvasti, va in muuta mista kuut io 
millimetre ist a aina muu t.amien kuutiometrien sisit ltoisiin.

Morcnikerrostumien ylimpien kerrosten vari ou tuval lisest.i
puuanruskea, punakeltui n un tai kcllunrus kea , usein parin kolmen
matrin sy vyyteen saaklca t al syvcmrrutllek in . Alaspain on kuitenkin
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hnvaitt a vissa yha enemman harma ht uvia vnrivivahd uksia , sit a· liar
maampia ku ta syvemmalle tullaan. Suistamossa ja Impilahdella ,
missa on Iaajalla alalia enemman tai va hem rnan t umman harmai ta
lius keki vilajeja , ovat morenikerrostumat kuitenkin harmaita usein
nina maan pintaan saakka.

Moreniin hautaantuneiden kivien lukuisuus vaihtelee suurest i .
Valista voi moren iki vien manra muodostaa tuntuva stikin suurem man
puolen morenin maarasta, vali sta taas se su pist uu m uutamiin prosent 
teihin siit a, jol loin savisesta morenist a syntyy melkein kiveton moreni 
saoi. hiekkaisesta taus morenihiekka; joita morenimuodostumien
muunnoksia ei kuit enkaan missaan ole laajemmalla alalla, vaan ta 
paa siella ttialla pienemmissa maarin norrnaalisten enem rnan tai
viihenunan kivisten morenimuodostumien paikal lisina esii ntymis
muotoina .

Savi pitoisel lu morenisoralla on useimmissa t apauksissa 1H'

lu ontecnomaiset omi nai suudet, joista tunnetaan t yypillinen pohia
moreni, joka on kulkeutunut jaapeitteen pohj akerroksissa . Tavalli 
sesti on tti,rna morenil aji hyvin kovaksi purist unut ta, enemman tai
vnhemman taajakivista, kivet ja lohkareet saannollisesti ku lmiltaan
pydrist yneot [a selvast i naarmuttunect (suurernmat lohkareet eivat.
tavallisestikaan ole naarmuttunect). Sa vi pi t oinen sideaines on usein 
kin lujasti takertuncena kiviin. Tahan pohjamoreniin haut au tunei
den kivien suuruus vaihtelee t avaUisesti muutamas ta kuutiosentti 
metris ta pariin kol meen ku uti odesimetriin . SiIloin t alloin tupaa kui
ten kin sellaisiakin lohkare ita , joiden koko ylit taa kuutiometrinkin .
Useimpie n naiden k ivien ja lohkaroiden pet rografinen laatu on tie 
tystikin sama kuin alla ja laheisyydessa olevan kallioperii n, mutta
varsinkin pienem pion kivicn joukossa tapa-a usein pit kumat kaisia
(vert. lukua : Siirtolohkareet 5S . 36-38).

Hiekkaiseen moreniin ha utaantuncet kivet ovat saiLlln611iscsti
jokseenkin loyhast i liittyneet niita ymparoivaun sora- ja hiekka 
ainekseen, jokseenk in samatcn kuin useimmiten vierinsorn ssa esiin
tyvat kivetkin (katso myoh. s . 44 ja seur. ).

H iekkuinen moreni 011 epitilematt a yleisin morenimaa Salmin
ja Suojrtrven karttalohdilla [a csiint yykin sit a paljon laaj erumalti
kuin savistu morenia . Varsinkin on se ehdottomast i vallallu Suo
jarven karttalehden moroni alueilla , missa savista morenia esiintyy
varsiu niukasti , kyllakin hclposti ymmarrettavdd kallioporan laadun
johdosta, joka on etu paassa kovia graniitti-, gneissi - ja kvartsiitti
kivi la jej a , vdhemmtissu muarassii dioriittej a ja aivan vahissa mii ii
ris~a dolomiitteja .
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Suojarvell lehden a lueella oleva hiekkuincn moreni 011 tava lli
sesti variltiHi..ll ke lla nrusksata t ui ruostcen ruskeatn. a inoast aun
josku s harmahtavia varivivahduksia. Siihen on encmmitn t ni vahem
man runsa asti sekoittunut milloin sar rnik kaita, uscin (varsin kin
jat ulisen k vartsii tin alueella.) vielapa t eravasar m itisia kin , milloiu
sar mistaan pyoristyneitd, joskus jok seenkin hyvinkin pyorist.yneitu
kivi a, jotka paaa sialli ses t.i ovat ymparist ossa kii nteina esiint yvia
kivil ajeja , Naista on lukuisi mmin sellaisia, joid cn emak allio on
morenikerrostuman lahiru m ass a ymparistossu . Niitii. kivilajeja t ans .
joit a jiia on kulettanut pitempia matkoja, on yha pienempia ja pi e
nempia prosent timaitria sita mukaa kuta k auern pana ni iden ema 
kallio on . Taman seikan ovat taysin selvit t aneet usent kivenlaekut .
~ryoskin hiekkaisessa morenissa ova t pitkamatkaisimmat ki vet S3. 3. I1
uo llisesti pieuempia, ne o vat aina kulmiltaan pyor istyneitu ja k ulmnt
usein kolmit ahoisia , scka usei rnmit en ristiin rastiin naa r mut t uneit u
hienoille, har vemmin karkoammille naarmuille. Ne kivet sita vastoin .
jotka ovat kot oisin morerrikerrostumien lahimman ymparistbn kalli o
perasta, ovat t nvallisesti enem man tai vahemman sar mikka it a.

Suojarven karttalehden alueella peittaa m oreni ker rostu mia useim
missa tapau ksissa ohut kerros hienompaa t ai karkeampaa, puhdast«.
kivetOntii hiekkaa , jonka v ari on ke llanruskeaa t a i r uosteen r us kea ,
Naiden hiekkakerroksicn p a ksuus on tavallisesti va an muutama dcsi 
metri, mutt a on paikoin t avattu 5 dm: k in . Tiinlii on merkillist tt.
koska morenikerrostumnt suuri rnmalla osa lla karttalchden aluecstu
ova t kerrostuneet meren p innan y la puolelle.

Morenisoran sideaine ei aina ole sa vista eiku hiek kai stakaa n,
vaan tomumaista, liietama.i eta ja antaa monasti t ilyden ai heen kvartari 
geologisessa kirjalli suudessa morenin kuvauksissa esiiutyvan nirni 
t yksen, kivilajijauheen , k aytt am iseen.

Edella kuvatut eri m orenilajit eivat yleensa rajoitu mihinkniui
Illaarattyyn alueesecn, vuan es iintyvat kuikkia lla sckaisin ja vni 
hettuen t oisikscen. Ni it a csiintyy kaikilla korkeuksilla, alimmilta
korkeimmille saa kka , Sa v i sekaisen moreuin voi ehka kuitenkin sanoa
oleva n t avallisinta Sal min karttalehden lbu siosissa . rnissa c~iintyy

Jaajalti er ilaisia liu skekiviIa jeja ja joide n morcniin :--ekaantunect hu 
jaant umist ulokset nahtavastikin ovat a iheuttaneet s idea ineen sa vi 
pitoisuuden. Mutta sa m o illa seud uilla, vars inki n Laatokasta y ksi
tai pari peninkulmaa sisnrn aahan pain ulottuvalla vyohykkeella OY IlI

tavattavissa myoskin h ie k ka isim mat morenik errostumat . Moreni
kerrostumien vahva hiekkapitoisuus oi ole t iiiillii Imitenknan alku 
peraista, vaan on ai heutunut siita, etUi morenikerrostumien pint a 
osia on bu uhdellut ma t n.Iarn malt a tai syvemmitltn niide n mer ion
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ualtojen hyu ky, jotka ovat peitt.ancct suure m pia t ai pien empia uloju
Salmin kar t.t alehdest a (vert. lukua Ko rkcusvaihtelut). Sita , cttii
morenin pintaosien. huhtout u minen on tosiaankin ved en vaikutta rna ,
t odist aa se seikka, etta morenin hiekkaisemmat pintakerrokset uscin
ovat epataydellisest i, mutta kuitenkin selvast i jarjestyneet , mi kit
ilrnio kaikkialla vahenee syvemmalle pain, valist a hyvin nopeaan.
jo muutarnien desimetrien syvyydessa, valista, taas hyvin hitansti.
havitcn vasta parin kolmcn metrin syvyydessa. K ai kk ia lla vaihettuu
kuitenkin tama jarjestynyt hyokysoran tapainen moreni taysin nor 
maliseksi muut t urnattomak si morenik si eika ainoastnan alas, mut t u
myoskin sivuille pain .

Hyokysoran t apa-inca more ni on eri koiseu ylcistu ke skimaari u
pari ko lme ki lometria lcveu lla Laat okan rannan suuntaisella vyii
hy kkeella , missa meren tyrsky, viimeksi Litorinamer cn , on kauim miu
tehnyt huuht ovaa ja jarjest avaa tyotiiiill. H yokysora ruuodost umat
o vat tiiallii valista jarjestyneet ranniko n suunta isiks i ps ngersarjoiksi ,
missa usein tapaa kasautuneina suuria pydrist.yneita kivia ja lohka 
reita, nahtavasti vanhoja rantamuodostumia .

P ai k al li sm or e n e j a ja ra p a u t u m i s s o r a a . Sol
min karttalehd en al ueella tapaa monessakin paikassa ai noastaan rapa 
kivilohkareista seka rapakiven hajaantumistuloksist a muo dostnneita
1\ . s. paikalliemoreneia niissa seuduin , missa r apakivea pistaii esiin
morenin l iipi ja kal lioperust ana siis on r apakivirylun an kivilaj ej a .
Niiit ii paikallismorcncja, joide n moreniluonnetta se lvdst i t odist avnt
soran seassa runsaarnmin t ai har vemmin tavatt ava t jaatik on naar
muttamat ki vet , ei miten kaan voitaisi , va ikkapa t all aisia kivia ei olisi 
kaan, se ko ittaa paikalleen (i n si tu ) rapakivikal lioper an paiille muodos
t uneeseen rapautumissoraau, koska t dma kalliopera, joka on paljast u
nut parissa paikassa , on pinnal t aan hijout unut sileaksi ja on jaatikon
naarmutt amau. Silla, on jyrkka raj a sen paalla olevaa soraa vast-en
eika vahitt.aine n ku ten pitai si olla siina tapaukse ssu , etta oltaisiin
tekernisiss a rap aki ven rapaut u missoran kanssa . Selluisesta synt ymi s
paikallaan rapakivikallion paMlii olevaa m pauiu missoraa on kyllakin
tavnt tavissa siella taal1ii korkei ntaau ko lme n metrin syvyydessa .

1\£ 0 l' e n i ke r r 0 H t u 111i e n p in ta m u 0 d o t. Jloreniker
rosturnia es ii ntyy vain hnrvoin Iaajemmilla uloilla . Yleisim min
csiint yy sella is ia morenikenttia Salmin, Impila hden ja Su ojarven
pitaj issa, hyvin vahan sita va stoin Suist amo ssa,

Morenimuat ovat tavalliscsti nlavia enem mnn t ai viihem man tu
sa isia sora m uodost umia, joiden pi nt a on kuoppainen ja kumpuinen ,
valista kivi kkoincn ja lohkarcidcn peit tama. Paikoin muodostavat
ne kuit en kin korkeitakin kumpuisia maisemia . Tallnisia ovat maise-

~ 6 i n --:n Ii
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mat esimerkiksi Syskyanja rven etelapuolellu Impilahdella sek u varsin
kin Suojarven pohjoispuoliset seudut Su ojar ven itaosas sa., missii
pienempia t ai suurempia morenikcnttia kohoaa jyrkkarinteises ti
laakion tapaan nina muutamia kymmenia met-reia ymparo ivien
suomaiden ylapuolelle . Muut cn ovat morenikerrostumat ylccnsu
cpatasaiscmpia ra unik koseudussa, missa korkeu ssuhteet muutcnkin
ovat vaihtelevarn pia kuin kauempana sisamaassu . Morenikukkuloi 
den hu uhto ut uminen on yleensa ollut hyvin to hokasta, minka t akia
morenipcite myoskin useirnmissa t apauksissa on hy vin ohut ja kallio
pera todennakoisest i hyvin matalassa .

Yleisimrnin ovat morenikerrostumat pitkulaisina kumpuina .
selanteina ja pcnkoreina, K orkeat selant eet ovut milloin tordvahar
jaisia, milloin levean sat ulamaisia; matalat taas en Ioiva n laaki omai 
sia, pinta satinnottomiin kuoppainen jn kivikkoinen.

Selanteina esiintyvat morenikerrostumat kulkevat yleensa jok
seenkin entisen rnaaj aan li ikuntosuunnnn rnukaisina, mutta uscin
myoskin jokseenkin kohtisuoraan sit a vastaan. 'I'allaisia piuue
moren in. tapais ia morenikorrostumia tapaa va han kaikkialla koko
karttalehden alueella, Pari kil ometriii etela an Uomaisten met san
boit.aj an asunnosta kulkee esimer kiksi melkein Iou unasta koilliseen
sellainen, ainakin 4 km pitka ja 10 t ai 15 metria sita yrnparoivien
-uoma idcn yla puolel le kohoava moreniselanne . 'I'amftn paatemorenin
tapaisen sorakerr ost uman muoto on loivan lankiornainen . Luotee
seen pain kallistuvan jonku nverran kiv ikkoisen sivu n keskikal tevuu
on n. 15°. kun t aas kaak lcoinen rinne kalli stuu vielaki n loivemmin
laajoja suornaita kohti .

Muinaisen jaan liikunt.osuunnan mukaan kulkevicn moreniselan 
tcide n rinteet ovat tavallisesti hyvin jyrkiit . Niiden keskikorkeudeksi
ymparistiionsa nahden, jona useimmissa tapauksissa on turvekerros
t umia , voi sanoa 15 tai 20 m etria, mutta ~5 ja 30 m korke uks iakin on
siella taalla mitattu . Salmin ja Suojarven pit ajien raj alia kohoavat
jaan liikuntosuunnan mu lcaisef moreniselantect aina yli :-W m niitu
ymparoivien suotasankoje ri ylapuolelle.

Joskin moreniselanteid en rinteet ovat useimmite n jokseenkiu
jyrkat, ovat niiden harjat Icuit enkin useimmissa tapauksissa t asaisin .
vi elapa laakiomaisia .

K all iopera pistaa sangcn usein nakyviin morcniselnnt eiden so
rasta pienempina ja suurem pina ka llioina osaksi niiden ri nteilla osaks i
harjoilla .

Tavallisesti kohoavat j aau liikuntosuunn an mukaiset moreni
selant eot loivast i luodetta kohti ja laskeutu vat samat en loivasti
kaakkoisiin distalipaihinsa p ain . Useirnmissa paikoin ovat kuitcnkin
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retke ilijat panneet merkille , vars inkin Skogs t r om Sucjar vcn etcla 
osassa, etta morcniselanteiden luoteisot proksim alipaat koh oavat
j yrkasti ni itii ymparoivis tit suornaista .

E rikoisen korkeakukkula isia ovat morenimaat kvart siittia lueiIla
:-:I uoja rven pohjoispuolella , Suojarven pit aj an it.aosassa , missii moreni 
sora on kerrost unut osaksi kvartsiittikallioiden ri nteill e , jattueu
niiden Imiput pal jaiksi, osaksi peit t.aen kvartsiit t ikukkuloiden hui put
koko naankin, niin etta kalli oper a nakyy vain pienina k allioina morcni 
kukku loiden ri nteilla. Vaikka morenimaat naissa kva rtsiittiscuduissa
ovatki n hyvin korkeita, eivat 110 ole kutcn kartt alehtien alucidcn
muissa osissn muodos t uncet selanteiksi jaan kulkusuunt aun , vaun
muodostavat korkeita, yla tnsanko maisia muodostumia, joiden pituus
suunta kulkce poh joiskoillisesta etela lounaasee n , jokseenkin kvart
siit t ikerros ten yleisen kulkusuunnan m ukaa n . J a t ulilaiset kvar tsiitti
kivilajit ovat u iiht iiviistikin ollect liiau kovia , etta niiden yli liikkuva
iuaajaapeite olisi voinut niita muovata yhta help osti kuin muit a
kart talehd illd osiintyvi a, peh meltmpia ki vil aj eja , graniittia, gneiss in ,
liusket.ta dioriit t iu ja rapakivea jiian kulkusuunnan mukaisiksi selall
teiksi, Se seikka, eUit "j M' hoylii" ei ole kulu t tanut Suoj iirven lehd en
jatulilaisia kvartsiittej a yhtii k ovasti kuin Salmin lehdcn prej at ulilaisia ,
jo tka Sui st amon ja Impil ah den liuskealueella esiintyviit mata loina ,
loivina kallioina ja todennako isesti ovat sydanvyohykkeend monessa
moreniselant eess n, johtuu niihUivasti sii t.a , ettn, jatulilaiset kvartsiitit
muo dost uvat jokscenki n suuria, yhtenaisia alueita, joihin kuuluu
vain hyvin vahan Iiuskekivila jeja . Preja t ulilaiset kivila jit ovat kyllii
myoskin kovia,osittain vielakin kovempia kuin jatuliIaiset,mutta nama
kvartsiitit ovat kaikkiall a vain ohui na k erroksina pal jon pehmeiim
missa liuskekivila jeissa , joit a liikknva j aapeite on kulutt anut ja t asoit 
t anut palj on helpommin, jolloin verratta in va haisia kvartsiittikcrrok
sia myoski n on ko hdannut t anla. su uri kulu tus- ja muova usprosessi
paljon kovemmin ku in Suojiirven jut ulila isia kvartsiitteja .

iII 0 r e n i ke r r 0 st u m i e n p a k s u u s. Kallioper ii pis t iia
- iella t tUiUa n aky viin morenikerrost umien alta, va rsin ki n ku m pui nn
ja selanteinn esiintyvien morenirnai den , mika vii t t aa sii hen , etta
morenikerrost umien paksuus ei yleensakaan ole suuri . l\Iissa kallio
pera pistaa nakyviin, on yleensakin tehty se havaint o, et t a more ni
kerrostumat ovat useimrnite n va hvempia kallioid en suojasivu illa ,
kun taas sysayssivuj a kattaa ni noastaan ohut moreniker ros, t ai kka
ovat ne usein kokonaan paljaitak in , samatc n ku in useimmiten morenin
pcitt.amien kallioselanteide n harjat ja huiput . More nikcrrostumieu
paksuus muutoin Iisaantyy m orenikukkuloid en sivuja ala s paiu
ja alinna peit.ta viit sit ft nu orernmat ma a.1a jit .
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Luonuollisest i on vaikeu mitiirii t a morellikcnoRtnmie n makximi
paksuutta, varsinkin kun moreniin kaivetut sora kuo pat ovat yleen :-- ii

jo k seenkin matnloita ja niihin all tehty ainoastaan h arvoja su urempia
leikkauksia, Suurin havaittu loikkaus pa ljastui v. 18U5 ka ivoksessa
)10ycr 2 Pitkarannassa sattuneen vierernitn johdosta, joll oiu oli
t ilaisuus t utk ia par issa p aik assa noin S ill syvyista ainu ka llicperauu
saak ka massamaista hyvin kivistn more nia , P iut aosist ua n [onkuu
ver ran muuttunut , hydkysoran tapaine n moreni ali HUi.Ua syvem
ma lta harmaata. mutta ylempaua ali se pu nertavaa tai kcllanruskeatu .

tim lEROKERROtiTmIIA.

Silmatess a kart.taan pis t avat kohta silmaan so mcrokerrostu mut
seka sen takia etta no ovat m erkityt t ummerrunalla viiriWi: et ta niideu
erikoisen esiintymistavan johdosta.

Someroksi on kartoitettu ainoastaan sellaiset. sorakerrost umut .
jotka seka puhtaaksi huuht outumisellaan etta sisaisella rakenteel
la an, missa sit a muutnmissa leikkauksissa on voitu tut kia, ovat osoit
tautuneet olevansa kerrostu neita juoksevasta vedesta, seka esiintyvat
selvast i harj umuotoisina tai kumpumaisina, ympariiivista maalajeista
jyrkasti ercavina muodostumina . Kaikki muu vierinsora seka meren
alia etta sen ylapuolella muod ostunut , esii nt yipa so laukiomaiscna
tai jokseenkin tasaisina ke rrt t ina, on mer kit ty kartal le hiekan vaa 
leamrnan vi hrealla varilla,

Tuntuvasti suur in os a, hiekkakerr ostumistn on karttalehtien
alueella levinneina so mero harjujen ymparille , mistn kni on teh t avissa
se [ohtopdatos, et t a llama hiekkumuodostumat ainakin use immissa
tapauks issa lienevat harjuiria es iintyvien somerokerrostumien kau s-a
samanaikaisia muodostumia ,

Somero voidaau mii..iiriteIHi vcden huhtclemaksi morenisoraksi.
jossa on lOyhaa hiekkaista ainest a sek oit t une ena kauniimmin t a i
huonommin pyoristyneiden, useimmiten kiillottunciden vierink ivie n
kanssa ,

K aikkia lla , missa on o llut nahtavissa lcikkauk sin some r ossa .
all se ollut muodostunutta. selvasti, usein diskordanttisesti korrok
sollisesta so mero- ja karlcenhkolsta somerhiekknk erroksista sl'kii
hienommista hickkakasaumista .

Somerossa oIevat vierinkivet vaihtelevat tavallisesti kyyhkyscn
munan kokoisista aina mi e hen panta suurernpiin , ovatpa muutamat
niinkin suuria, et tei niita j a k sa nost aa koholle maast a . Vierinkivien
muodot ovat mita eri laisi m p ia , esiintyypa suoraa n sanoen ka ikk ia
mahdollisia pyoreahkoj a m u oto]a . Yleisirnpia ovat kuitenkin ovalise t
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ju ellipsoidiset vier inkivet. kun taus pa llon .. muotoa lahcntelev i.i
c-iint yy jotakninkin vahau.

Somer oon dis kordanttisesti kerrost.uneet hickk akasaumat ovut
a inn hy vin puhdast a , t uvallisimmin karkcatu, usein soramaisen
kar kcaa hickkaa. ~ita vas toin ovat konkordanttisesti kerrostuneet
hickkamuodostumat. valista enemman t ai vahem rnau tornusekaisin
vielap a poikkeustapauksissa jonkun verran savipitoisiakin , ilma n etta
tama m aalnji kuiten ka an koskaan t aker tuisi siiheu hautaantuneisiin
kiviin, kuten morenisora tekec, vaan ovat nama, vielapa ai va n heikolla
koskotuksel lakin er oit et tavissa niit a ym paroivasta hiekkakerros 
t umasta .

Tast a esit et yst e vier in soran laadust u jo selviaa, et tit se 011 sel vasti
kin kasitettnvd juoksevaan veteen kcrrostuneeksi huu ht out uneeksi
ju jarjost.yneeksi morenimat eri aliksi. ,Joukk o asian haaroja, joidcn
tii,gsa esittaminen kavisi liian pit.kak si , viittaa siihe u , etta juoksevina
vesind, joihin Romero on muodostunut moreniaineksen uu destaa n
kcrrostumisen kautt a, ovat olleet muinaiset jaatikon a la iset jaavesi
virrat, jotka suuri n piirtein. jokseenki n jatin Iiikunnon suunnassa
ovat pyr kineet jaall a litse se n reunaa kohti, johon ne ovat jatt.aneet
mukanansa t uoman kerrostuma-ainek sen jaat ikkojoen snuhun, j aii.
tikkoporttiin , 'I'ama t apahtui jaakauden loppupnolella maajaan suln
misen ja vahitbaisen peraant ymisen ohessa.

So m or on lev eneminen j a j a k a a n t u m i n e n
k a rt t a I e h d ill c. Somero kerrostu mien voi sanoa olevan jot en
kin siiau llollisest i jakaant uneit a muiden karttalehdilHi es iintyvien
irtonai sten maalnjien kesken, joiden lapi ne valista hy vinkin k iemur
relJen kulkevat enernman tai vahernman yhtenaisina harj ujaksoina .

H arjusor an kasittama pinta-ala on tuntuvasti pienernpi OSH

karttalehtien al ueesta kuin moreni- ja turvekerrostumien, t uskin
4 %maa-alast a, Mntt a jos luetaan mu kaan sorneroharjuje n ymparilla ,
niiden eri osien valilla tai jatkona esiintyvat , useinkin vierink iv i
sekaiset hiekkakerrostumat, jotka selvastikin ovat pidettevat harj u
saran kanssa samanaikaisina muodostumina , niin ei glasifluvi alis tcn
someromuodostnmien ala Salmin kartt.alehdella jiia paljonkaan
pienernmaksi morenikerrostumien alaa . Suojarven karttale hdellf
on sitavastoin glasifluvialisten kerrostumien ala vain m uu t amia ,
korkeintaan 5 prosentt ia t aallti esiintyvicn maalajien plnta-alast u
(ver t . harjukarttoja sivuilla 34 ja 35 ).

Lapi koko Salmin karttalehden Ino teesta kaakkoon kulkeva na h
tuvast i usea mmasta yhteen ku uluvasta somerojaksosta muodos
tunut , maht a va harjumuod ostuma esiintyy hyvinkin huom attavana
mniden kvartnr isten maalaj imuodostumien jou kossa .
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Seuraavassa kueutaan lithenunin eri su mc rnharj uj en kerro...; 
t umi s- ja korkeussu htei t.a . Sen jiilkecn kayr n me sit ten yleisest i
kuvaamaan niiden suhdct .ta jaan liikunnon su unt ua n. lnu-jum aterinliu
luatun, harju jen sisaista r akennetta j . m . s .

Sen valtavan som erohnrj unmo dost um un la nsipuolella , mika
kul kee yli koko Salmin kart t al chti al uccu Iuotecstu kaa kkoon, 0 11

tavattavissa ainoastaan kaksi viiha.isUi ~ omeroharjua P it kurannnn
tchtaan lahcisyydessa se lca twin poninkulman Ki t elan kirkon pobjois
puolella.

Pitkdrannasi hG1'ju saa alkunsn pari kilometr iu Pitkiirannan
tehtaan itapuolella verrattain mat alana ju kapeana melkein pohj oi- 
ete la -sunnta iscna harju muodostumnna suuntaut uen hieman pohjois 
koilliseen , Harjun harja on siUinnollis cst i teravd ja suureksi osaksi
kivinen , kivet enernman t ai vahemrnan pyo reit a suuruudeItaan llyr 
kin koko isista 2-:l dm lapimittaisiin. P ohjoist u ko hd en levi iii;
tama mutkikas harju useuksi matalaksi kurumuksi, jotka k oh oavat
niita ymparoivasta tasan k om aisesta hiekkakankaastn , joka viettaa
hiukkason lantt a kohti. I t iian pain kallistuu harjnn sivu taus aiua
2,;' t asapinnasta. Nahtiiv astikin ovat harjua Iansipuolelt a muod o- 
telleet ja tasoitelleet jiHikanden jalkeisen Litorinameren aal lokot ,

Brojeldtin. maantien pohjoispuolella suoritt a rnun ki venlaskun
mukaan on Pi tkaranna.n harjun kiviaineksen ko ko omus 85 ~'OI

rapakivigraniitteja, 14 ~/o muit.a graniitteja (vanhe mpia kuin rapa 
kivi lajit) seka 1 %sarviv a.lkeliuske t ta, mika viittaa aine ksen kulkeu 
tumi seen jokscenkin pohjoi sesta etelnan, kuten hurjun kulkusuuntnkin
osott aa muinaisten jaati lckojen juosseen .

K iteldn. harj«. Tam a Ki telan kirkon pohjoispuolella olev a 3-~

km:n pit uinen harju knlk ee Salmin lehden lansira jaa kohti hyvin
vuoristen seut uje n kautt a Salisenj ar ven ja Valkia lammcn valitse .
Harjumuodo stumaan kuuluu suure ksi osaksi korkeita , Iaakiomaisia
hiekkakankaita, joi sta v iiliin siella t a alla Valkealummen kauk
koispuolella kohoaa hat-j nn pit uussuuntaan kulkeva, pit kul ainen
vierinsoraharjanne sisalt ne n runsaasti pyoreita, uina nyrkin kokoisia
vierinkivia. Kaakkoispuololla on harjumuodostuman jatkeena useam 
pia neliokil omet rej a laajo j a hiekkakerrostumia.

Suurin osa Salmin karttalehden so mer omaar ast u kuuluu valt a 
vaan, yli 100 km pitkaan h urjnjaksoon, job ul ott uu yli koko karttu
lehden, sen luoteisosasta a ina kaakkoisosaan saakka , Taman koko
Salmin knrttalehtea vallitsevan harjumuodostuman lu oteisosan muo
dostavat kaksi paahaaraa , jot ka karttalehden lansirajalta kul kevat
otelakaakkoiseen suunta a n., etelaisempi haara puolentoista penin
kulman rnatkan, pohjoisem pi Iahes ka ks i penink ulmaa , minka [alkeen
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fie paisu vat ja lop uksi yhtyvat m uodostaen uina kin pari neliopen in 
kulmaa laajan , hyvi n maki sen ja vuaraisen someromaise man Val 
kiaj ar ven , Saarijarven, Salmen jdr ve n, ja U uksun jarven ymparis
t oille . Taman jal keen haarautuu taas vierinsorakcrrostuma Uuksun 
jarven lounaispuolella kahdeksi , y m paro ivist a m at al an puoleisist n
maista jyrkast i eroavaksi, critt ain kauniiksi vier insorahurjumuodos
t umaksi , lantisempi haara suure mpi kuin it uinen, jo t.ka tau s Suistn 
mon ja Impilahdcn rajan yli kuljet t uaan yhtyvat Siiiiksjiirven lans i
puolella, mi ssa niit a ymparoivdt heik osti kumpuiset ta i laaki om ai 
set enernman tai vahemman sornerosek aiset hiokkaka ngasmaat .
Someromuodostuma jatku u sitte n, .pitkin ma t.kaansa situ ymparoi
vist a, paaasiallisest i hiekka - ja t urvekerrostu m ista jyrk asti eroava nn
harjujonona, kaakkoon nina Venajan rajalle saakka. SkUiksjarvcn
lansipuolelt a liihti en on har ju tiiysin yhtaja ksoiucn hy vinkin ka ksi
penin kulmaa kaakkoon pain , mutta se n jalkeen jakaantuu useampiin
pitc mpiin ja lyhyempiin harjuseluuteibin, jotka ku lkcvat ete la
kaakkoiseen su untaan nina parin kilometrin paahan Tulomaj oen
kylan it apuolelle . Taallii vaiht uu se laa ja ksi hiekkakankaa ksi, muttn
t aman 4 km .n pit uisen kat.kenman jiiIkeen kohoaa se taus Var pa
selan m aj atalon etelapuolella lahes 4 km pit.kaksi, it ftkaakkoon
kulkevaksi, selvapiirteiseksi someroharjuksi , mika t aa s puolcst aan
it aan pain pi an piiattyy hickkakentt.aan, josta se va sta lahos 5 km
Varpaselan kaakkoispuolclla hyvin iikkia kohoaa ja sitten yli penin
kulman pituisena, yhtii ja ksoisena har jujonona jatkuu kat.keam att u
<tina Venajan rajalle . So esiint yy t alloin ensin 110in 6 km. n ma t kalla
vain pari kolme sataa metria leveana somerohar juna, jonka ku lku
suunt a kay etelakaa kkoon, mntta vaihettuu sit t en vahitcllen ai na
parin kil ometr in levyisek si , it ak aakkoon suunt autuva ksi somero
laakioksi, siis sa-man su u ntaise ksi kuin aikaiscmmin mainit tu Var 
paselan et elapuolinen harjuselanno,

Seuraavassa kuvaamme jonkunverran y ksit yiskohta isemmin mai 
nitun valtavan harjumuodostuman kah ta paahaarua Salmin lehden
Ians iosassa sek a po hjoiseen haaraan pohjoises t a pain lii t t yvia sivu
harj uja ja sen jalkeen tarkastelemme sen yhtalaist a jat koa aina
Venajan rajalle saakka, sen jiilkeen kun ne ovat yhtyneet Saiiks 
jarven Iansi puololla Irnpila hden etelaosa ssa ,

P ohj oisempi harj uhaara , R"hkakosken- Ka"kojiirven "arj" Iiit 
tyy jatkona Savonlinnan kart t alchden koillisku lman yli ku lkevaa n
Teronvaaran harjuun, mika Salrnin karttalchden raj an yli tultuaan
jokseenkin hyvin eroaa sit a ympnroivista maista, mutta Salmin kartta
lehdella aika pian alenee R uhka kosken Iahella, mu t t a ainoastaan ly
hyella matkalla . Kohta t am iin kosken ala puolella saa ni rnittiiin
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someromuodost uma Uuksunjoon itarannalla sel vapii rteisen harjn
luonteen . Harjun harj a kay t alloin teravaksi ja koko harju 011 muo
rlostunut ainakin pintaosist nan pyorcistn suurcmmista ja pienemmist a
k ivista, Harjun selan kor keu s Uuksun joesta on tavallisesti n . 20 m .
mutta kohoaa jonknn matkaa kosken etelapuo lella a in a n , 24 m
Pit kajar ven pohjoi sra nna.n ylnpuolclle . H arju lliiyttiiii pa toavan
sen it apuolella esiiutyvat RUOn13ut , nii n, ett ii se kohoaa ai noastann
;')-6 III niiden pinnan ylapu olelle, joten ne siis ovat. aik a lailla Uuksun
joen ja Pitkajiirvell ylapuolella .

P itkajarven itapuololl a kay harjumuo do stuma sita leveummaksi
kuta etelammaksi se joutuu . So laskeu t uu taallii porrasm aisest i ran 
tuan sen keskikorkeudsn ollen 10-12 m jar ven pinnast a,

Mainitun jarven eteliipuolella havi iivat tahan saakka ta valliset
tasaiset somerotasangot j a yksityiset harjuknmmut ja vallitsevi na
mnotoina esiiutyvat se n sijaan naissa seuduissa useammat korkeat
harj uselanteot ja harjumuodostuma kahona liihos 15 m jarven
pinnasta .

Va~inakolllammell luona kapenee harju yhd eksi selantceksi, joka
jyrki n rintein kohoaa 10-12 m sen molemmilla puolilla olevia vesi a
korkea mmalle. H arju menee tii all a joen Iansi- (oikealle) rannalle ja
jakaantuu etelampana useampiin yhtii kor keihin selanteihin, joiden
harja t kohoavat aina 12-15 m Uuksun joen ylap uolelle, Hnrjuhaarat
kohoavat paikoin jyrkkina, paikoin loivahkoina joesta ja siella tiiallii
csiintyvist a harjukuopista ja harjuhaudoista, jotka OV!1t aina 12-15
III syvia.

Syvan Tyrynlammen luona kohona harjumuodostuma ii kkia
H. 20 m:n korkuiseksi , Taman kor kuisena kulkee se vaan noin satn
kunta askelt a te ravaha rja.ise na, minka jalkeen se tuas iikkiii lask ee ja
jonkun matkan pa-assa kokonaan loppuu.

Silla valin on kuitenki n jonkun matkaa taman harjuhaaran it ii
puo lella alka nut uusi pitempi. illyoskin tama on te ravaharj!1inen
ja kivinen ,

Sarkil!1mpien otelapu o lella madaltuu harju plsnikumpuiseksi
hiekkakankaaks i, josta ko h oaa lukuisia harjukumpuja ja [ossa Oil

loivia harjukuoppia. Talla.i sena jatkuu harjumnodostuma aina Uuk
suujar velle saakka, mill oin madaltuen milloin koho t en siella tiiiill a
kummuiksi. Itse harjussa 11.iiytttUi kivinen aines olevan vallalla, mutta
~i ta ymparoivassa kumpui s essa sornerokankaassa voi t uskin loyUiii
kiveakaan,

K ohta Uuksunjarven pohjoispuolella loppuvat hiekkakankaat
ja harju kuroutuu t aall ii knhdeksi t ai kolmeksi r-innakkaishaaraksi .
xamal la on harj n kaynyt huomat t avan palj on kork eammaksi . Muttu
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jnrven lanvipuolellu Insken tun se jallcen ja luviaa luajaksi hie kku 
ka nkaaks i, jouka halki kulkee hiekkaisia harjuselanteita jn harj u
kumpuj a. I t arannalla kulkee ku itenkin mata lumpia harjuja , mutta
jarven kes k ipaikoilla nousee har jumuodost uma loivasti nina 28- :30
I II korkuiseksi jarven pirmasta lukien , Pian alcncc sc ku itenkin yht.a
loi vasti .

Harj un piHihaara t ku lkovat nyt Uuksunjoen lansipuolclla useam
pina selanteina. [otka milloin yhtyneina, milloin er illaan kulkevat
pi tempia tai lyhycmpia matkoja. .Iokainen harjusclanne on hyvin
muodostunut . R oikonkosken Iansipuolella nakyy liarju katkeavan
joksikin mat kaa . Ko hta sen jatkona seuraa kuitenk in joksecnkin
loiva, mutta aika syvu harjukuoppa. Taman jalkcen seuraa sekaisin
harjukumpuja, harjukuop pia ja lyhyitii harjuselanteit a. Niin its,'
harjuun kuin harjukuop piinkin on sa ttnnbttomast i ka sa nntunnt
pienempia ja suure mpia k ivia ja Iohkarcit a .

Sulmenjarven ja Valkealum mon valitse kulkeo useampiu harj u
-elantcita. Ornituista on niille n iiden Joivat rint cet, joten mu odostuu
pitkina sclan te ina ault oileva maisema. H arjuselantcct eivat tassa
omalaatuisessaan maisemassa ole ylecnsa kuoppaisia , yua n tnvalli 
...es t i tasaisia , kumminkin taynnaan kivi- ja, lohknrekasaumia . Harju
a ines on osittain hiekkaa ositta in hienoa soraa ,

Pet ajaj ar ven rannoilla kul kee pohjoisluoteiseen suuutuan mat u
lcita, k ivisia harjanteita. Milloin ne ovat mann t asassa , milloin nou
scvat 4 - 5 m korkeiksi , siella tiiiillii valissa, joku harjukuoppa .

Uuksunjarven kyliin ja se n Iansipuolel la olevan mauntien viilill ii
on -pienikum puinon hietanummi, josta siella taalHi koho aa loivasti
:1--4 m.n korkuisia harjuselnnteita ja kumpuja. Harj ujen kulku suunt a
Idiy luot eeseen . Niidon nines on hiekkaa, jossa on sielln tiUilHi joku
somerok ivi . Sammalojan Iuona kohoaa hiekkamaa harj ant eeksi ,
mut t-a tnsoittuu tans kauernpana po hjoisessa. Pi c-net , loivat harju 
kuopat j a hu rjuhaudat ovat tiiiillii tavalli sia , ja picnenpuoleisia sclan 
teita ja kumpuja kohoilee kaikkiall a , H arjuaines on enem man tai
vahemrnan hiekkaista someroa. Sorahaudoissa tapaa harj uainekscn
usein scuraavassa jarjestyksessa: ylinna :30-40 sm hienoa hiekkaa ,
se n alla karkeampaa hiekkaa ja soraa , Paikoin nakce hiokkakorroksen
alla paksunpuolei san kerrokscn (00-70 sm ) pienia vierinkivia..
T aman kerroksen alla tapaa sitt.en vaalean harrnaat a , karkeampaa
hiekkaa vaihdcllcn ohuiden pikkukivik errost en kan-sa . jotka paikoit 
tain viistoon Ieikkanvatkin hiekkakerrosta ,

Luot oj dr -ven ja Kaukojarven ticnoilla I mpilahden rajaa vasten
on somcrokerl'ostumiHsa rummusti hnrjukuoppia, jot-1m suurimmakBi
osaksi ovut tiiynnii veth i ja t:'s iintyvtit picninii idylliginii jarvinH, ~ckti

~O'IJ - 2; I
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pitkina, pohjaltaan tur vepeittoisina hur juhautoiua . Erus sella iuen
vli kilometrin pituinen , turvepeittoinen hnrjuhauta . jonka pohjalla
on usearnpia Iampejaki n, es iintyy hnrjumuodostumussa, enne n kuin H '

knlkee Suistamon ja Impilahdcn rajan yli. Toisel la pnolella Impila h
den rajan. suuntautuu hurju-, hiokka- ju turvckerrostumien re unusta 
mana, Kiimasjnrvcn, Saarijarve n , Var pajar ven, .Ioutsenjarven y .lIl.

jar vien valisen maakiele kkcen kaut t a . Aluksi kulkeo harju n . 1.,.
km.n matkan t asaselkaisena, yuiparistostdltn jyrkasti er oavana se
lantecna, mut ta katkeaa sit te n suomui hi n muutamien uskelien mat 
kaksi kohotakscon t aus pian kolmen cnsiks i mn initun jar ven viilillii
kulkien ensin etelakaakkoiseen sit ten knakkoiseen suunt aan .Iout scn 
jar ven pohjoispaata ko hden, missa se tekee [yrkan kaanteen \o.h",
et elaiseen suunt aan ja sit ten monihuarai sena nicmena p~Uitt.YY

jarvecn .
.Ioutsenjarven etelapuolisissa seuduissa es iintyy hurjumuodo- >

tum a kumpuisena somer oylatn sankona, joku ulottuu Iuodett a koht i
kapenevana niemena jar veeu. K auempana etelassa koh oaa soramaa
vahitellen muodostuen se lvaks i hnrjuksi , jonka selvana esiin tyva, ki
vikkoinen harja kulkee etelttkaakkoon Nuottalam pea ja K otaj arvea
kohti. Naiden jarvien tienoolla kaantyy suunt u enemmun kaakkoon
ja harjumuodostuma mat alenee jonkun vcrran, mutta kiertaesshdn
Kotajarvea seuraa harj u sen itarantaa kohotcn tn suiseksi, leveaksi ,
pinnal ta an kivett omak ..-;i Iaakioksi , jo ka ku itenkin jat.kuessuun ct ela 
kaakkoa ko ht i jakaantuu k ohta kahdeksi rinnakkni seksi. tyypilliseksi
harjuselanteeksi, K ot a j ii r ven j u, Ruokoj iirven valilla ku lkee sit te u
harjumuodostuma kaksoisharjuna selvine , kap eine sclanteinee n- ja
kesk imaarin :wo ku lmassa tasapin nasta ko hoavine rinteineen. Ru oku
jarven etelaosan Iansipuolelln muodostna harjusoru tuas hyvin sel va 
piirteisen harj uselanteen , joka nousten ja laskien ja mut kitellen kulkee
monien pikku jarvien val i t se. Ruokojarven Iou naispuolell a ja kaantuu
harjumuodostuma kuiterr kin useihin sora kumpuihin ja selante ihiu .
jotka sijaitsevat tosin jotenkin sa annott omast i, mutta suuut autu vat
kuitenkin paaasiassa po hjois-etelaiscon ja Iansiluoteiseen suunt uan
usein useampia sa maan s 'uuntaan, Yhakin etelampann vaihtuu harj u 
muodostuma kumpuiseksi somero maisemaks i, jonka pinta on paikoit 
tain pionempaa ja suurernpaa sornerokivi kkoa, kivien Iapimit t a nina
5 d rn. Nama muodos t.u mat, vuorote llen turvokcrrost umien kanssa ,
kasittaviit useampien nefiokilometricn Iaajuiscn aluecn K ot aj ar ven ,
Saarijarven ja Siiaksjarven val illa, missa Huhkakosken-Kaukoiarven
hariuiakso liit t yy sita palj on mahtavamma ks i muodostuneescen t ii iiltii
Iansiluotcesecn suuntant u vall J alom xutran-e-Ihoinvaaran /w r j1ljak.w)l(
kaakkoisosnan.
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Bro feldtin .Iou tsenjarven etelupuolelln suori t t um assa ki venl u
VU8sa ali somerossa olcvi sta hyvin pyoristyneists., nyrkinkokoisistn
vierinkivista: 31 %) rapakivea, 29 ~~) graniitteja, 22 0;0 dioriit tirnaisin
kivilajcja, 15 %) liuskekivilajej a , I % kvartsi it tia ja 2 ~{, gncissia..

Jolo mnaran-s-Ihoincaaran har ju,jak so 011 etelaisempi Salmiu
leh den halki ku lkevan, va ltavan hnrj umuodost uman lant.isistu piia
haaroista ja kulkeo Salmin lehden rajan yli muutarnia kilometrej tt
Ruhkakoskcn otela puolclla. T iim ii harjumuodost uma, ku tcn cdcllu
kuvattu pohjoiscmpi k in haara , a lkaa Savonlinnnn knrt t a lchdeu
lu otciskulmastn knhten a haraana .Ialonvnaran ja Hudjakan liar 
juina, jotka kohta Sahnin karttalehden alucello t ult uaan y htyvitt
Pet iijajarvell j a Penjarvicn t ienoilla .

•Ia lonvaaran-c-I hoinvauran harjumuodost uman muodost avat 1110~

tei sosassaan, sen tultua Salmin karttalehden alueelle ki visct harju 
kummut ja p it kula isct harjusel antcet , joita siella tii iillii pist au esiin
pieni kumpuisesta hiekknkankaasta . H ar ju selanteet ovat harvoin
teravapiirteisia, yuan ovnt ni iden sivut t avallise sti loivia ja uscin
taynnaan suuria lohkareitu , H arjumnodost uman rakentccssa vaihtc 
lovat hiekka - ja hienoupuoleisct sorakerroks et . H ar jukuoppia on kyl la
siella taalla, mutta ne ovat harvoin paria ko lmea met ri a. syvcrnmat ,
sa maten kuin harjukummut.kin ovat en int aan 3- 4 111 korkuisiu.
P enjarvion , Mert.alammeu ja Pi t kajarvcn ynrp aristossa ovat harju
kum mut ja harjuselunteet kuitonkin jonkun verran korkeampia .
7- 8 m ko rkuisiu . Harjukuopat oval taitiHi har vinaisiu.

Roukkch enl ampion lansipuolella ovat hurjnmuodostumat hyvin
Belvia . Seka py6reiit etta. pitkulaisct ku rmuut vuorottelcvat tii iillii
Ioivien harjukuoppieu kanssa . Harjujcn suunta on luot ein en . La 

. hernpana harjun kcskust an vaihctt uvat pitkulaiset harjukurnmut
mutkitteleviksi harjusel.tnt ciksi sitti nrukau kuin pyiirc tihkot, ku m mut
haviavat .

Latva- jet Tuusuulntn men viililHi. on lunja n puolcinen , pieui 
kump uinen so me rokangas .

Tausaulammcn pohj oispuolella on kivikkoisia harjumuodostuk
siu, jotka kohoavat 10-12 m la mmeu pinnasta tcravine harjuineen
ja. jyrkkine rinteinecn.

Roukkohenj urven lunsipuolella ovat h ickka harjut p innalt aa u
t ii.ynniiiin suuria k ivia ju Iohkareita, muttn luoteisecn pain Idiyvat
ha r jut leveiimniiksi ja ma talnmmiksi sckii cnem rna n hiekkaisiksi,
pinna lla sien a taiilla joit a kin suurernpia lohkareitu . It sc kivinen pail
harju naytta.a m utkaisena harjuselantecna kulkevnn barjukuoppai
sen ja kumpniso n hiekkakan kaa n halki,
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Lat vajarven ohi k u lkee harj u kc s kimuarin 10 m:n korkui sena
j a kohoaa so jarven lounaisrannalla viela kiu ko rkca mmaksi ku m
m uks i, mutta muutoin se 011 verrateu m at al aa . •Iarven lounaisrannal ln
lnskeu tuu harju joks een k in tasaiseksi hiekkakankaa ksi . Sien a tiiii IHi
tapaa jouk un vetta t iiynn ii olevan harjukuop an. Kuop picn lapimitt u
nou sce suusta usein 50- 00 mct riin .

Picnen Saarijarven seuduilla oleva somer omaisemu on hyvin
kum pui st a . Aina lahes 20 m .n kor kuisia har janteit a k ulkee tiHi.1ln
jokseenkin suunnussa N 50') E , kun taas toisia kulkce rnelkein kohti
suornan naita vastaun . Toi sistaan nain eriaviin suuutiin kulkevien
harjumuodostumien vali lHi on picnernpia jn suurempia tasa nkoja jn
painanteit a seka siena t aaWi harj ukuoppia ja harjuhautoja. Ko r
keumpien harjuj cn nin es on suurimmaksi os aksi somcr osekuistn .
11atalammat harj uselant eet ja kummut OV<11. t aa s saanI1()llisc~ti hiek 
kua, jonka seassa on v ahan pienempia ja suurc mpiu somorokiviu.
j lill oin mu t kitteJevat harjut yhtajaks oisina p it cmpia matkoja ,
mi lloin 11e ovat tans katkonaisina kumpu- ja se lanncrivcina . Pail-win
ovat r inteet j yrkkia , paikoiu Ioivia . H arj ukuoput ovat ~ iiiinn6IliscJ-;ti

matalia.

Vulkiajarven ja ~aarij arYen ymparistojen somero - ja hickka 
muodostumion kautta Iiit.tyvat toisiinsa R uhkakosken-c-K aukojarven
ja .Ia lonvaar an-c-Ihoinva n-an harj uj aksot ,

I hoinvaaran pohjoi s puolella esiintyy P etiijiiseliin h" rjn [okseenkin
maht avaua hurjumuodos tumana , H iekknkankaan ha lk i, jolta 1<0
hoaa picnempia har jarit cit a ja niidcn valissu hurjnk uoppia , kulkec
HUilla pienemmista j a suurimmista kivista ju Iohkarcist a muod ost u
nu t ] 0-]4 m korkuincn hurjuscl unne . ~cn rinteet OYHt jyrkftt jn
~d ki1 7-8 III levea.

Ih oinvaaran itapuololla on harju t uas ui van mat ala , niin ut ti i
~ (;' kohoaa sita ymparoi v ist a suomaistn korkcintaan vai n pari 1.::01nw
metria ja on t unnetta vissa ainoastaan en int iiiin kolm en metrin lc
vyi sist a pit kista janteistu, joitn- kulkee harj ukuoppaisen hiekka
kankaan halki , Ympar oivassa seudussa k iintcana tnvattava kal lio
per a on ollut paa~ineksena somcro-s a esi intyviin vicr inkiviin, jot eu
ulistii suurin osa, paikoin melk ein yk sinomaau on d ior iitt.ia, kvart 
siit teja, konglomeraat tej n ja k iillcliuskcit a .

L uopah aisen ojan varsill a jn Kytshi njarveu ja Kyt shinlammen
it.apuolella on soruer om nisom i sclva sti harjumuist a ja kivikkoista .
~'IitiUiu kor keampaa tai s elvapiirteisempaa harjua ci ole kuitenkaan
t avattuvissa, mutta matalia hnrjukuoppia ja pitkuluisia , kivisia harju 
kumpuja vaihte1ee t aanii kyll ii ke,kena iin.
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Luopahaisenj arven it apuolella, Ihoinvaarustu etelaan Oil maa
hyvin cpatasaista ju harj ukumpuj a ko hoaa t aa lla aina 15- 20 m
ymparoivien suo- ja hickkat asankojen ylapuolelle. N~im ii mill oin
pitkulaiset, milloin pyoreat kummut ovat tavallises ti [okseeukin
jyrkkarinteisia . Nc eivat k uitenkaan nina ole kcrrostuncct yksin
ornnan pyor istynees tn, veden kulut tnmasta someroaine kscsta, vnnn
usein t apaa niissa suur ia m aiiri a vahcrmuan pyorist ynyt .tu, usciu
jokseenkin t er itvasnrmaistakin ra pa kiv isoraa , H ar jukumrnut nvnr
y leensa pienem pien ja suure mpien kivien ja lu kuist en suurie n lohku
roiden peittamia. Su urin osa aineksesta on rapakivilajeja .

Suistarnon ja lmpila hden raj asc uduista aina yhtymakohtaunsa
Ruhkakosken-s-Kau kojar ven har ju haaran ka nssa kat.koo harj u
muod ost umaa suuri [oukko pit kanpuoleisia jiirvi ii ju t urvc kerrc s
t umia (umpecn kasvaueit a jar via) , jo iden yleincu pituussu unta 0 11

harjumu odost umun kulkusuunta tai siita poiki ttain, Hurjumuodcs
t u ma esiint.yy koko t ii llit pit kalla parin peninknlman pituisella mat
kalla paaasiallisiuuuin kor keina leveiin laa kion t a pa isina, kurupu 
ma isina somcroka n ka iua ylecnsa cp asaltnnollisiit ha rj ukumpuj a sielHi
titlilH-i. Ainoastaau poikkeustapau ksissa muodostaa harjusora selva
piirteisen selanntcen , sil loinkin vain lyhyemmalla mat kalla ja selantcet
suuntautuvat jokseenkin harjuj akson ylciseu kulun mukaan , ~ielHi

t.i-iaIl K tapaa pionempia ja suurempia , osa ksi ves i-, osak si t urvcpohjaisiu
harjukuoppia ja haut oja, valist a , kut en esim . P yh aj arven kaakkois 
puolisissa seuduissa , runsaast ik in , Suarijarven ja Saaksjarv€ll ympa
ristoissa, missa R uhkakosken -c-Kaukojarven harjujnkso yhtyy .falon 
vaara n-c-Ihoinvaaran har ju un, muodostaa harjurnuodostuman sun
remmoinen, maht avan muoto inen , korkea , su m-in piir tein Iaukio
mainen , mutta kuit enkin enem man tai vithemman cpat asaine n
someroma isema , molernmiu punlin tasa isemma n, myoski n korkea n
puoleiscn, laa kiomaisen somcrokun kaan reu nustamana . TaalHi tu pau ,
tasaise rnpieu somerokankaide u y mparoimien, keskivyohykk een some
ro kumpujen rinteilla sektt not kelmissa suuri na ka sau nrina hyvin
pyoristyneit n suure mpia ja pienempia vierinki via. Ha rjukummu ilta
ja har juselan teilt a , jotka ko hoavat nina 30 m niihin molemmin pno 
lin rajoit tuvicn tasaisempien somero laakioiden yla puolelle, aukeaa
kaikille suunni lle laaja nakoala , joka , koska Impilahden itaosa on
jotenkin y htat a saista ja met sa tonta, ul ottunce pohj oisessa nina
Snistamon puolelle, idassa ja et elassa yli Salm in sck tt lan nessa Koirin
ojaa n saakka Laat okan raunalle ,

Saarijiirven- lhtks'1Lnjoen liarj« . Nitideu kuhden harjuhaaran yh
dyttya jatkun harjumuodoRtulua edcllcell snurin piir te in lnakioma i
sella ct cHik aa k koon pain Uuk Ruuj oke<1 koht L knvet en parin kol-
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me n kil ometrin lopputaipaleella , lapi Impilahden pitaji;n katketen
Uuksunjoen kulu tuslaa ksossa pienen puoleiseen t urvckerrostumaan .
Tiissa. osassa esiintyy har jnmnodost umnn pi nnulln korkeita kum 
puja ja suurl sta vie rinlcivist.a muodostuneita loh karerneri a, j oiden
yuiparille on hnuhto ntunut hickkaa jn pionompia vicrinkivia y tu
paroiden jyrkasti esiinpis t ava a p iHiharjua kor kcuupuoleisena . tasai
-cna sorakenttana .

Pi kku Rcshin lumpien po hjoispuolella Sal min rnjan vas te n ko 
hoa a keskimaarin 8- 10 metria korkea , jo ksccnkin lovea somero
tasanko, jonka pohjoisrinne on jyrkka, keskeltu p iiliharjun Iansi 
pu olelta leviavia hickka kerr ostumia ja kulkce jokseenkin kohti 
suoraan t itt ii vastaan muu t aruieu si iud olcvien pikku lampien ko hdalla .
Tiima somerokerrostuma on niinkutsut tua poikkiharjua , joka on
muodostunut jokscenkin kohtisuoraan muinaista jfiankulkuSlluntaa
vastaan, rnita llayt t aa lu oteesta knakkoon ku lkcva piUiharju .

Impilahden pitajaa t utkinut re t.kcilijit B rojeldt on suor it tanut
usoammissa paikoissa n ii n sanottuja kiven 11f.I"emisia snadnkseeu
selville somerossa olevan vierinkiviaineksen laadnn va iht eluita
odolla ku vatuissa mahta'vissa ha rjumuodostnmissa ja on t alloin to
dennut, etta harjuaines kalkkiallu melkoisesti suurinunaltu osnl taau
on ympariiivissa seuduiss a kiintoana tnvat tuju kivilajeja ja ainoa,... ·
tuan vahernmassa maar in pltempimat kaiaiu niin su not t uja muuku
laisia , E rikoista mie lenkiint oa hc1'i1tttivat hitnen suor it.tamn nsa
kivenlukemisct kahdessa paikassa , joiden ctaisyys toisistaan on vaau
pari kolme kilometria, P y hajftrven koillisolln rannalla ja ja1'ven ka ak 
koispuolella. Niiista. nakyy miten nopoast.i »muukalaistcn» proscntti 
maaTa vierinkivissa vahe n ee niiden kulkiessa verrntt ain Iy hyon mat 
kan yht alaisella kal lioperalla. Tassa t apuukscssu, Impilahden itft 
osassa, on kalliopera jotunista rapakivca. Edcllisessu pa ikassa Oil

irmukalaisia, jotunista v anhcmpia gr nuiittoj a, liuskekivilajej a , dio
riitt.imaisia kivil ajeja ja k var tsiitteja 42 ~'~ l ru pakivi-kivilajeja t aa
58 'Yo, jalkimmaisossa t.apauksessa t ans nousce rapakivi -kivilaj ien
]na.a1'8.. aina 87 o/mmnukalaisten m~Ui1'tin vu hctessa ainoastaan l :l % '

Uuksl! joen-Tulornajoen-Vir/eliin Iuirjuiakeo. Senj alkc en , kun
harjun on katkaissut Uu ksunjoki lahella RMpoOianipca , jatkuu ~('

suunnas taan poikkeam atta R aapoo- ja Valkialammin viililla kor
keana mut ta knpeana hn.rjuselanteenit . Harjunselan korkein puikkn
on 24 ill Uuksunjoen pirma.sta . Tilman paaha1'j un Iansipuolella kulkee
Valkialam men ja J ii.n01anlmcn viiliIJ ii rinnakkaisharj u .

Molemmin puolin piiaha1'jua kulkevicn rinnakkaisharjujen vii 
lilIe on muod ostunnt Ju kuisasti harjuhautoja. N ama, t avallisest i
vet til taynn a olevat harjuhaudat esiintyva t siella t iiiiUii pieninii.
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pitkulaisina hunpinu; : joissa vesi sell [o hdost a , et Hi niidcn pohjana
" vat somero- ja hiekkakerrostumat, on niin kristull ikirkasta , etta
korkcalta harjubnutoj eivrintci lt a, vielapd joskus ha rjaltakin voi nahda
selvasti lam.picn pohjalla olevat puunrungot :-;ek~i ~yvii llii vcdessa
uiskenteleva t ka lat ,

Kaakkoou pitin laskeutuu ha rju n . 10 m kor kuiseksi . jolloin sen
pintamuodot t ulovut yha pyoreammiksi jn selkii samalla levcam maksi .
Pian harju k uitenkin kohoaa ja jo Mat ola mmen luana ko houa sen
hurja 18 m ja Vnlkial ammen lua na In m korkeuksi . T avallisia oval
ti iiill a ri nnakkaishurjut, jot.ka paa hurjnn kans sa muodostavat suuren 
puolcisia hur juh ant ojn. Itse paaharjussakin tapaa -dellti t iiiilHi. eri 
kokoisia ha rjukuoppia .

Huomat tavimpia sivruharjuja OIL so, joka cr ot tuaun piHi.harjusta
Riiiip661nnullcn eteliipii iin kohdalla , liinkclia Itinteeu pain ja sit ten
t aU8 yht yy pa ahanraan n . ~~ km sa no tun jarven etelupuololla .

Vepsasen ja Matolarnmen valilln a ll harju hyvin teravd ha rjai ne n
ju kapea . R inteiden kal tcvuus on tiiitllii :30-:l5° tasnpinnasta. Harju
jatku u t-a-tiltH, P olvilammollo ainakin 15 m:n korkuiscna selautccna .
jon ka r inteiden knlt evuus 0 11 :-WO. Polvilammen seu d uissa 011 siin ii
hyvin runsaasti ha rjukuoppia , jotka ovat kerra-sann su urc nunoisia .
vaIista muodostuen Itkkijyrkik si k uiluiksi . K U Il valista on uscarnpia 
kin harjuk uop pia rinnak kain, kasvaa harjun leveys muuta.maan
sutaan metriin . Harj uk uopat ovat molkein a ina pi t kulaisia harju n
kulkusuu nuas sa ; vtUista on niillu kuit enkin pyoreitu muotoju . Har
jua pcit t.dvrit vicrinkivet, joid cn suuruus vaihtelce muutumista
kymmenista kuutiosenttimetrei st a muutumiin ky mmeuiin kuut io
desimet reihiu .

Muto- ja P olvilammen valilla, A ilion suori t .tru unn kivenlukemise n
mu kaan, ali soran vicrin kivis t.a 4 1 ~~ kvar tsiporfyr iu, :35 ~.-~ rapakivea,
12 0;0 graniit t eja . 11 %) dioriittiki vil aj cj a ja 1 %) kvartsiittia ; tun 
t.uva enemmisto sib se udu n kiintcastii kallioperasta, kvartsiporfyri
ja rapakivi .

Asken mainitun Polvilammen luona jakaant uu harju knhtia ,
it.a isempi haara , joka kulkee R ct usu on lunsireunaa , 011 m uodoiltaan
pehmean pyorca ja selvemmin harj un luontoinen kuin lantisemp i
haara, I t ainen haara kohoaa aina Hi In sen ula p uolollu olevistu 8U O

maista ja sen selan levoys on 6-7 m paitsi mil loin siinit on su ur-ia
hurjukuoppia , jolloin se Oil leveampi ,

Sor mulan tichnarassa laskeutuu hnrjumuodostuma ymparist.ou
t '

t nsalle.
Viihan yli 4 kill Koveron lu otcispuolclln kulkcc kuareva muuta 

mien sa toje n askelien pituinen ri rmakkaisha rju. T iiJn iill ja piiaharjllll
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valilla on. har juhautu, jo n ka poh jalla on kaidan s uon eroit tuma na
kaksi lampea . Paa,harju n korkeus 0 11 ttiaHa Iahes 17 III mainituist a
lammista, ja sen nse in suurienkin rantnleivien peittarn at rinteet
kailf stuvnt 30' tasapinnasta . Harj uhautojen rint eidcn ranta kivikko
ulot tuu aina niid eu pohjnan sauk ka . Vasta mainit t.njen lampien ylll
parilla, on laa joja »ki vipelt oja». Nai den lampien ylapuolella on harjun
leveys lahes kil ornet r in mat kalla vain 15-18 111, va listii kuitcn kin
enemman, missa on harjuknoppia .

TiHiit a luotceseen katkaisee harjua Lambereensuo . Se Gsa harju 
muodostumaa , jonka ni mena 0 11 Korkiaoaara , on korkeata, teravtt
har jaista, ympardivista a .lanko maista selvnst i erouvaa , selvapiirtei st u.
kaunista harj ua , Sen molemmilla pu olilla kulkee useampia pienempia
[a suurempia rinnakkais hnrjuja, [oista yksi paabarjun Iansipuolella
on melkein yhta korkea kuin tamakin . Taman rinnakkaisharjun
selka ei ole kui tenkaan terava, kuten paaharj un , vuan vcrratcn
levea ja t aynnaan suuri a harjukuoppia ,

K orkiavaa ran paaha rjun se ka rinteet etta se lka o vat mel kcin
kokonaan kivipeittoiset, k ivet :-; iUinn611isesti pyore itu, valista kuit enkin
"armikkait a .

Viihan yli a km Koveron Iuot eispuolella laaj enee hnrjumuodos
turua laakiornaiseksi, minka jalkeen se vahitellcn aletcn kapone«
kaak koon pain, missa, Be lopuksi kulkee kapeana , vain 7- 8 m :n
korkuisena harjusela ntcona.

Retu sillan luona katk aisee hurjua pieni suo. .\lutta tasta jatkuu
harjumuodostuma Tu lom njoello T shaso1.owvaara ·nimi senii matalan a
ja loivarint eisena, muttu knitenkin yhakin selvap iirtciscna harj u 
selau teena , joka Tuloman kylan lu ona kohoaa noin 14 111 joen pinna n
ylapuolelle. H arj uaines on tiiiHla pintaosissaan t omusckaista soraa .
jonka seassa 011 suuruud e ltaan kyyhkysen mu nan kokoisista kana"
munan kokoisiin vaihte levia vierinkivia .

Tulomajocn itapuolel ln on viela Iyhyt , mu tta "el\'ii pal" harj uu,
joen leikkaamana eri llee n sen vasemrualle ranualle , Tam an aines 0 11

normalista, huuhtoutunutta someron cika pinmosistnuukaan niiu
tomusekaista kuin edella m aini ttu , A Uion tiHi..Ilii suorittumu n kiven 
lukemisen mukaan ovat vicrinkivet har juainckscssa : 5i ~ ~) rapakiveii.
15 ~~ kvartsiporfyria , 17 ~,~ dioriitt.ia , 15 ~J;) gra niitt ikivilajeja ja
1 % liusket t a .

Kauempana kaakossn katoaa harj u t iialla ""i illtyviin Iaaj oihin
hickkakerrostumiin.

nlyohemmin kohoaa h arju vahtin yli ":2 km K overon kaakkcis 
puoIella 2- :J m korkeana j a pari sa taa met ria leveana , N :!5°-3lf' \r
suuntaisena harjuselantermjt, jok a on hyvin selvapiirtc ine n ja sou
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kautta eroaa selv ast i 8it ii. ympardivasta., samanlaisestn s omero st u
muodostuneest a kankaast a . Har jun sela lla on runs aust i lapscn piUin
kokoisista hovoson piHin kokoisiin vaihtelevia k ivia.

Taii,[ta ka akkoon alkua n . k. Riiimiiliin l'1toliviili n,iirkkii , aluks i
esiint yen mnutamia satoja met reja pitka na kcskim aaein n . N 30::1 " .
suuntaisena, piunalt aan dyynimaisona harjuselanteena, joka on muo
dost unut hienosta, ruskeast a hiekastn , korkeu s vaan pari metria ja
lcveys pari kolme sataa metria .

Tamitn harjnn kaakkoisin osa ku lkee siella , missa Orusjarven jn
Koveron t iet yhtyvat noin I km matkan etelakaakkoiscen suunt aan
~-;) m:n korkuisena ja n . i OO m.n levyiscn a, loivru-intei seuii
d iintcclla .

Titm an jalkecn haviaa harju laujoihin hiek kaker rost umiin, mutt u
sukeltaut.uu ceiin n , 11 km Tulomasta valtavana hnrjumuodostumanu,
jolla on useampia rinna kkaisia, kor keitu , tcr avaselknisi ft lisfthar juja ,
joiden valilla -:m saman suunt aisia, usein aika suur iu ja syviu harju 
hantoj a . Muuan n~iisUi harjuhaudoista on ainu 30- 40 m ~yvii.. Ta
vallisesti on harj uhautojcn pituussuunta harjujeu kulk usuunna n
mukainen, ei kuit cnkaan aina . Eras suuri harjuhanta kulk i suunn a-su
11. N 70° E , siis poikki har jun kulkusuunnan ,

Varpasel an lu ona on hurj uaines tyypi llistu, myoskin pintaosi-sa
puhtaaksi huuhtoutunutta vierinsoru a. Harju n hur ja on t a~ilJ ii,

11. 21 m se n juurest a mit a ten ja sela n leveys on. n . 50 11l. Kaakkoon
pain tiialtii on harj u 100-150 tl1 levea ja parikyrn mcnt a metri a kor 
kea . Se ei kuitenkaan ole niin solvapiir teinen kuin aikaisernmin
kuvatut . Taall a esiint yy siiua mataloita harjukuoppin. Kaa kkoon
pain alenee se vahitellen haipyen lopuksi laajoihin hie kkakanknihin.
Sittemmin ilmaantuu harj u jonkun verran yli kilometrin piUi,sii Syrj ii
lamm en luoteispuolella , mist a so kulkec kaakkoon useampicn lampieu
valitse P it kaja rvelle .

Mainitun jarven lu ona., pari kilometria Jlnnshila~tn on harju
selvapiir te inen, yli 200 m levee ja n. 15 m korkea . Era.ii~s ii hie kka 
kuopassa nakyi sen aine ksena diskordantt.isesti kerrallinen vierinsoru.

T iUi.It a ka akkoo n jat k uu kaunis , valta va someromuodost umu ,
11. k. l)J.ll eri jiirven sarkiit», jotka paikoin nousevat ainu 20 m:n kor
kuisiksi tai vahan yli siitakin . Tam a, harjumuorlostuma on ositta iu
kumpuinen, osittain selanteihin muodostunut, uscin mut kittelevu .
jolloin siihen useinkin Iiitty y useampia rinnakkais ia sela nte it a, joita
ero it tava t t oisist uan lukuisa b, vii-lista mclkein hirvi t tavan syvat
harjuknopat, »rot kot»,

Pitkiija.rven ka akkoispuolella on useast.i ha rjun r iute illa abrasio-

tfi1tl . t 1 8
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peugerrma , joille on kusaantun ut tavat.tomia miHirHi ru pa kivisin
siirtolohkareita, joist-a mnutamat ova t a inu talon korkuisia ,

Pitkajarven luona kaa nt yy muuten harj umuodostuma yllii enem
man itiia koh ti ja painuu Venaj ftn rajan t aa kse .

Edella knvatun va ltn.van harjum uodostuman etclitosnn it.apuo
leila olevat, Salmin lehd en a lueclla sijaitsevat., pi t emmi\t j a [yhyemmat
harjuselanteet , [otka ovat Hiisij arvest a , Vcnaj an raj "Ita Uuksun
joen yli Ianteen piirretyn vii van etclapuolelln., voidaan kaikki piUHi
harjumuodostuman haa rautumat tomnan kaakkoisosaan kuuluvina
-ivuharj ulna. Lant isin niHst ii sivu ha rjuista, Haaltkolmmuen- -Py6reii
knnmen-i-Ko lokoeken hari"iakso kulkec Iahella Uu ksunjokca , sen
Jausip uolella, kapoan t ur vekerrost uman siit a cro ittu ma na. Harju 
muodcstumu lahte e H anh kolammen itapuoleltu I mpila hden koillis 
kulmast n. Tii.altii jatkuu se sit ten etelakaakkoon la hrs 7 km matkau.
koko ajan uskollisesti seuraten U uksunjoen uoman . H arjumuodo s
t uma eroaa sclvftst i sita yrnparoivistu suomaista, jotka sitit siellu
tlialla katkaisevatkin tai kka nlot tuva t sYVillfi.. lahdelmina somero
muodostuman sisaoaiin. L uh es 4 kill H auhkolamrnen ctelakaakkois 
puolella kohoaa sorneroharju Bain ' 30 m yrnparoi vien snomaideu
vlapuolelle ja muodostaa tiHUHi korkean , suoran , noin 50 In lcvyiseu ,
pitkan harjuselantesn, jonkn r inteet nousevat n . 30° tasapinnast a
molemmilla puolin csiintyvilta suom ailt n. Etelaan pain haipyv
tiilna val t ava harjusolanno morenimai hin, mut ta Uomaisten kylun
itupuolisista seuduist a Iaht.ien pist aa turvekerrostumistu, joita 011

harjujakson jatkeella molemmin puolin Uuksunjokea, uscit a pohjois 
otelus uuunassa pit kulaisia , matalia hiekkatasankoja uina piiiih ar 
julle saa kka. Nait a hiekkat.asankoja kork cammalle kohoaa Uuksun
joen it apuolella , P yorealam m ost n etclaan pari kolmc kilometri tt pitka
sclvapiir teinen harjumuodosmma , Py6reiilu111rnen harju , jonka poh
joispaassa vierins orassa on tavattoman su uria v ier inkivia , niin
suuria , ettei vahvaknan mies juksa koho ttaa sellaistn , Harju on aluks..i
pohjoisosastaan parin ko lmon suda n askeleen matkan jonkun verran
epaselva ja matala, kulk ieri lansiluotcesccn. )Illtt a cteliia ko hti.
missa sen kul ku kaantyy Iu oteeseen , po hj oisluoteeseen , pohj oiseen
ja pohjoiskoilliseen kay se yha sclvapiirteiscmm a ksi ja samaila myoskin
korkea mmaksi, koh aten aina 10 m ymparill a olcvis ta suomaist a .
. \ in oastaall yhdolla ko htaa , cnsimaisella kilometri llaan etelaan t ulee
harju jon kun verran matn.la mmaksi ja samalla myoskin vah an le
veammaksi , mutt a muuten eroaa hyvin ymparistostaan kauniinc.
te ravine harjoineen, kunnes sit u lopuksi leikkaa pienen puoleinen
puro . Taman eteHipuolell a lcvence somera t asaisena kaukaana.
josta pis taa csiin lUnutaulia mat alia rapakivikallioita . PRrin Radan
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metr ln piHi~s ii san somer o taus harjumuodon ja kulke e inuutami a
satoja a skelia etolakaakkoon kauniina , ka peana har juselltnteenii.
Kirs ulam men Htnf:'irannalla katkaisee harjun suo, mutta muutamicn
-atojen askolien piii\ssa ilmaantuu se viela ker ran Iyhyell s, matkall»
muodost ac n [okseenkin suuren harjuhaudan, jon ka pohj alla on pieni
Jampi. K auempana etelassa jatkuu someromuodostu ma sitte n
korkeana, Ievoan puol eisena hiekkaknnkanna , m issu on lukuisasn
harjukuoppia .

Haah kolammcn-Koloskosken harjuj a.ksoon kuuluvista somero 
kcrrost u mista ctelaisin on lahes 1.5 km:n pituinen](olokoskenk(lngalj,
jok a H arainl anunen itiipnolella kohoaa ainakin 20 In k orkuiscna ,
suorana, sat ulanmuotoisena, hiekkaisena somcrosclitntceu a sit a yIll
piiroivista t urvc- jn. hiekkaknngasmaista kulkien otclakaakkoon j u
jatkuen nina Uuksu njoelle, joka Kolokoskessa katkaisec harjun
pt elaosa.I1 .

Lahes 4 kru Kolokosken kaakkoispuolell a oleva eri llinen somero
harju, P uoli t'iiH n8flTkkii. on t yypilline n somcro stu muodostunut
harj umuodostuma, joka jokseenki n matalana, ainoastaan 5-6 III

vmparisbbst iian kohoavana, mutta kuitenkin selvana harjuselanteenti
kulkce Iahes I km.n matkan. Tamitn harjun ohessa on mainittuv a
-iita etelaan, jokseenk in harjun su unnassa, pohjois-etel rt-suuntaisina
kulkevat pitkulaiset hickkakerrostumat, jotka [atkuvat 'I'ulornajokea
ju paaharjua ko hti. Nahtavasti ovat niima kangasjaksot ka sitet.t a 
vat al ku peraisiksi glasifluvialis ik si jaatikkojokikerrostulniksi , saman
j atttikkoj oen tuorniksi kuin main itun pienen bar jumuodostuman
so rner okin.

R etshujarvien lausipuolella pohjoislounaasta eteliikaakkoon pol
vekkeona kulkeva, n. 4 km:n pituinen Re tsliuiii roen. harj« kohoau
Sunren Kaappajarven et ela puolella olevista m orenisoramaista...Aluksi
on harju useammalta kohden poikkinainon, mut t a kay matkallaau
otolakaakkoa kohden yha yht ~ilaisemmaksi ja solvommaksi, jatkuen
aika kauniina , keskimaarin 5 m korkeana harjuna Retshujarven
Iansirannalle, missa sen suunta muuttuu lunsiluoteiseksi ja kay hyvin
mutkikkaaks i .

Retshujarven harju on hyvin kaunis, pehmcan pyoreiihkoine
pintamuotoineen kohoten keskimaarin 10 m sit a ymparoivien tasan
kojen ylapuolollo. Siena taiiliii on joit ak in pienia harjukuoppia , jol
loin harju on jonkun verran Ieveampi. Muutoin peitt.avat harjua
irtonaiset, lahes me t rin korkuiset lohkareet.

Kiisniijiirven-Ahvenlammen harjuseliinteet. Parin kolmen kilo
metrin katkeaman jalkeen tapaamme Retshujarven harjnn [atkeon
a inoastaan ;{-4 m korknisona, korkeintaan kolmcnsadan askcleen
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pituisena, mutta erikoisen kauniisti muodostutu-eua , ki visen a harj u 
sela nt eena Pollammcn jaKaidelammcn vaHItit. Harjumuodostumn
piiiit t yy pian moreni rnaahan, jost n siella t iiallii p ist aa rapakivi
kallioit a, kohta t aas ilm a antuakseen K asn ajdrven Iansipuolillu 0-
10 m korkuisena harjuselnnteena , jonka rinna lln m olemrnin puolin
on muut amia pitkula isia, vcrraten mut aloit a hnrjukumpuja .

Nama ovat., kutcn paah arjuldn irtonaieten suur te n lohkareiden
peitossa . Kasnajarven Iounaisosass a olcvau Ahve nlah den etela 
puolella ilruuantuu taaskin pohjoiskoillisesta et olalounaascen kulkevu .
selvapiir teincn somerohar ju , joka kulkce y htcnai-ena kuit enkin
vaan vahan yli ~ kill madal tuen jonkun verra n po hj oista koht i ju
lans ipuolellaan vaihet t uen t asaiseksi somcroka nkanksi , Silla. pai
ka lla , missa Uomaisiin menovo tic k ul kce harjun yli, koh oaa sc aina
12 m korkuiseksi juuresta lukicn, mika t aa s on n . 5 In jurven pinna n
ylapuolella. A ilion sucrit t.amassn kivenlukcmiacssa ('rilii ~ sii hiekka 
kuopassa maantien etelap uolella oli somer ostn 49 (l iO rupukiven ju
kvnr t siporfyria , :18 %) grrmiittej a , 8 ~.~ di oriitt.ia , :~ n;, liuskeita, 1 II "

kvartsii tt.ia ja ] ~{) juonikvartsia . . .
Kasnajarven etela pu ols lla eleva-sa morenimaiscmassa , nti :,, ~ ~ i

ou joukko rapakivikal lioit u, on harj umuodost uma t nas havinnecn.t
useampien satojen askelien matkan, mutta n . :! km Ah venl anuncn
pohjoispuolella olevasta, vahcmman rapakivi kallioises tu morcnimanst u
kohoaa ainak in I km pituincn somerokerrost nma , Ahrenltnnmen huri u.
joka muut amin, hyvin lyhyin katkeamin ma t alana , a inoasta an ;)--4
In ym pnristostaan kohoava na, mutt a kuitenkin joksccuk in selvapiir
te isena harjusclanteena kulkce Ah venlnm pia kohti , jonka pohjoi- 
rannalla sc kuit enki n vaipu u su ornaiden alle. Uscampien ki lornetr ien
matkalla etelaan pain ei si t .te n nay jalkcakaiin harjumuod ostumast u ,
ennon kuin I....eh tolammen liinsirannnllu, missa ympariston suomaistn
pistaa of-din ha rjun patkti.. Jonkun verran suurempi so merokorros 
tuma on kuitenkin tavatt.avissa va sta Yluljanalalllmen etelapuole lla .
minne on mu odostunut Iahes ncliokilom ctrin lnajuiuen somorokangas.
jonka etelaosas ta kohoaa l y hy t harjun pat kd pist ucn suoma iden ke- .
kelle . N oin % km t asta harjun piit kast a ctelakaakkoon alka a sitten
Sammallammen-i- Vulkealarnmen. harju. suomaiden keskelt a mut kite l
len milloin ete lakaakkoon mill oin etelalounaaseen. H nrjun pohjois
osa, aina Sarnmallammon ja Valkial ammen vitlille saakka , on koko
matkan selvasti muodost.unut, m uod oiltaan tuvallisest i pe hmc nn
pyoreahko, har voin teravuharjainen , kohot en mai nittuj en lampien
valilla 10 m ymparilla olevien alanko ma iden ylapuolelle . Vnlkiahun 
men Iansipuolell a kaant yy harju yha enemm iin etclalounauseen k iiy
den ctelii iin pain yha epa.<.;e l Yemmaksi~ madaltuen ::!-:J In korkellh.k·"j
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ja parin kynunc nen uske len levyiseks i . H arjun eteltiosan nines on
jok-eenki n kurkr-a tn , hyvin huh t outunut t a someroa , jossa olevat
vicr inkivct ovat hyv in pyoristyncitu.

Latcajdroen. rinnakkaishurjut. Suojiirven lehdcn lounaisosan
jn Salmin lehden luoteisosa n lapi kulkee kaksi harjujaksoa rinnakkain
ja Iahekkain , va in mu utami en kilome tricn paa.ssa toi sistuan, moroni
ja suomaiden muo dostumien erftmaascutujen halki Korpiselan pitii
jan kaakkoi sosassa olevna Lnt vaj arvea kahti . Niiist ii, harj ujaksoista .
jotka mol cmmat eroavat selvast i niidcn ymparillit oIcv ist a tasanko
maista, kulkeo lanti nen yleensa suoraau, itiiinen t aus jonkun vorran
mutkitell en, Edellisen harjujakson yleiseu kulkusuunnan voi sanoa
kulkeva n jokseenkin luoteest a kaakkoon, jalkimaisen pohjoisluot eesta
et claknukkoon . Karttalehdilld naytt.avat, njimii sonu-rornuod ost u
mat csiintyvan verrattain pitkina yht jtlaisina somerosclanteina,
vaikka ni in ei ai nu ole laita, vaan jo skus llibnii kcrrostumat ovat
muodost uneet kumpuryhmista j fL paikoin taas t nvntuun pieni it r in
nakkai sharjuja snurempie n paaselanteiden sivulla , va ikkci bimii scik ka
kartt a-as te ikon pienuuden takia ole voinut t ulla nakyviin , Niinpii
esim. pohjoiuen Salmin lehdelln olevist a Lat vajar ven lansipuolisista ,
llii::mnaisesti yhtajaksoisista ha rjusola nteista on muodostunu t jou
kostn, valis t u selvaharjaisia , mi lloin pyoreita, milloin pit kula isia
kumpuja, joissa on usein pienia har jukuo ppia .

Mainittuihin rinnakkaisiin harjujaksoihin kuuluvat some r o
-ela nteot koh oavat niita y mparoivi sta, tasaisista suo- ja moren i
mnista keskimaarin 12-15 m useirnmiten jyrkkarin ta isina viet.taen
pari kolm ekymmenta ustetta joskus vielakin enemman. Latvajarven
Hinsipnoli sen, etelaisen, selvapiir te isen , er it t ai n kauniin harjusclan
tcen harj a k oh oaa nina lahes 20 III jarven pinnasta, joka 0 11 kuitenkin
muutarnia metreja yruparoivia RUO- ja morcni maita alempana .

Latvajarven r innakkaishar jut naytt uvat yhtyvan Korpisela n
ja Suist a m on rajaseuduissa, Su istamon puolel la rujaa ko hoa a naet
so mero taas yhtonaiscn a , cte lnkaak koon kulkcvana harjujaksona ,
jo ta voi se urata parikymmcnta kilometriu, nina Lytsyn talojen ctela
lounaispuoleIfe . Aivau mainitun rajau viercssu on t iissa. Latcalam
111,en- Lytsy n Jwrj'ltjaJ..~s08S({ picn i Lutvalampi, joka esiint.yy so mero
kerrostumassa etelaa koht i avonnisena harj uhaut ana , Lat vnlam men
ymparill ii ailmukkamai sena esiintyva harjumuodostnma ei ole muut oin
niin yhtaHii ncn kui n knrttalehdeltn nahden lu ulisi ast eikon picnuudcn
ta kia , vaan on kutkeillut joukoksi korkcampia ja mat ala mpia harju 
kumpuja j a harj uscHinteitii, joistn yk~i pi:"lHHi Latvalampeen pitkiinii.
lmpcana ni eHle l< kt't'u a.
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Yleeusa on hurjuaines hyvi u hiekkaistu ju tupun uiuoastnnn har
voja erikoisen kivisia harjumuodostumia.

Ter vala mmin lua na. on harju vi ela jaknantuneenu uscu mpiin
pieniin selante ihin, jotka useimmiten kulkevat poh joisesta ctelaiiu.
Harjujcn viiliIH1 pistiHi t ur vcmais t a esiin siella t iHill ii matulnnpuoleisia
harjukumpuj u, jotka koho avat ainoastaan 4- u m ympitri st onsa yla 
puolelle. O SI\. niHstii harjuixta ja kummuista on hiekkuisia , osa taus
kivisia.

Tervalanuuesta jutkuu harju K overojar veu koh t.i, kulkion scn it u
ra nt aa, kohoten paikoin n . 12 III jarven pinnast u. Tn valliscsti on harju ,
kuit onkin matalampi, korkeintaan 10 m kor kea ja K overojarvcn
yla- ja keskiosissa joksecuki n tasapint a ine n. H arjun harja on hyvin
pehmedu pyorea , muttn Ita-pea, levoys ci t uvalliscs t i yli 0 met ria .
Usein viettii.-ii harju aivan iikkijyrldisti jarveen. It apuolella olevuu
suota kohti t aas on ri nnc vahemmau [yrkkn vielupit paikoin aivan
loivakiu.

H arjun kulkusuunta kay pohj oislu ot eesta jokseenkin suoraa n .
Jiirven kaakkoispaassa kohoaa harju tans, kulj ettuaan aiknisem 

min pal jon matalampana. Se on ny t kuitenkin monin verroi n lcvcam
paa, jakaant uen useamm iksi osittain samansuuntnisiks i, osit tai u
eris uuntaisiksi harjuiksi , joissa on siella t iiall ti harjuhautoja ja harju 
kuoppia , ~liIloin kohoaa joku n iiista piene mmista hurjuista loivu u
koilamaiseks i, milloin tau.s harju vajoaa melkein «amnlle t asalk
ymparist bns a kanssa .,

K arcalamme n. harju . K auempana kaakossa jutkuu ha rj u jak-«:
useammin katkeamin H aupalnmmen ohi vahan snurc mmalle K arvn
lammelle . J filkimmaisen Ia m men etelarannalta jatkuu sit t cn harju
Kuplalammen ja Heinalammen ohi Suurelle Kotal nmmelle, joka 0 11

puol itoista kilomotria pit.ka , harjumuodosturnan suuntainen jar vi .
Tall ii. matkall a esiint yy lmrju milloin it senaisena, yh t ula isena selttu
teena milloin kummuiksi katkeilleena.

K urvalammen ja Kuplulammen vulilla kulkee harju mutkitellon .
uinoas t aan 2-3 111 korkeana ja jok seenkin t asalevyisenii . mut ta hy
yin selvaharja isena,

Kctajarven pohjoisp nolell a all harju osaksi sarmikkuidou, osa ksi
pyoreahkojen suurten lohkareiden peittamaa, Sen kulkusuuntu 0 11

tiUiUa jokseenkin N 10" W. Korkein pai kka talla matkallu on K ot u
jarven koillisp uolella ja on sen ko rkeus 26-27 111 jarven pinnast a ,

H arjun harj a on pnikojn torava , paikoin sat ula mainen, paikoin
taas pehmeammnn pyoreeh k o. Rinteet ovat harvoin jyrkkia . .Iosku
kohoaa harju kuiteukin joten kin jyrkkarinteisena, t ulloin ei kuitenkaa n
itse jarvest a , vnan u . 10 m levyisest a , tavallises ti h iekkai sest a rant.a -
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t usangosta, jossa ei ole kivia eik.t lohkarcita , vuikka nama ova t.k iu
t avallisia varsin aisclla harjulla ,

Kotajarven itarannalla on harjuhuutoja jn harjukuoppia se I;: ii
harjukumpuja , kun taas jarven kaa kkoispuolella harju on tasai sempi.

Latvaiiirvell-Lylsyn yli :10 kilom etria pitka hariuiakso seka sen
lansipuolell a samausnunt uisc na kulkeva, yli 2 penin kulman pi tuineu
Suurenjiirven-JI 1.ulflJlllon-SulkioJl 7Illrj'ltjak.-;o, joita seurna vassn
kuvaillaun, mu odo st avat yhdcssa mahtavan ryhman sivu harjuju
it aisemrnalle t ai ehkii oikenrnmin pohj oisemmalle haaralle aikaiscm
min tarkemmin kuvatustu Snlmin lehden valtuvasta hurjumuod os 
tumasta ,

B-lL'Urenjiirven-.lf.uuamwn harju. ulkaa Suurcnjarven itarannultu,
missa se pi t ki n mat.kaa on hyvin matalaa ja sen johdosta aika levcnt iL
Lahcmpana jarven ete lapiiat ii kutistuu harju hyvin akkia kokoon ,
mutta jakaantuu taus C1111en pitkaa kau empana etclassa useanuniksi
reunakkaisik si mil ioin sam an kor kuisiksi, milioin eri korkui siksi .
.Iarven etclapuolella kulkee p iHi.harju al uks i joen itiipuolelht , mutt a
monee ennen pitkiiii sen yJi ja jatkuu sit t en sen lansirannalla . Tavalli
sest i on harjun korkeus ninoastann G-~ metria. P aikoin kohoaa :-'<.'

kuit enkin ain a 12-15 metria sen ympiirill ii olevien suomaidcn yli .
Sen pint a on a ivan suurcm picn ja pienempien pyorist yncidcn kiv icn
peit ossa , vaikk a myoskin vahemmassu maara~si1 on tuvattavana sell
pinnalla sarrnikkaita ja t eravia kivia. Har jun harja on milloin hy viu
terava, mi lloin tans pyoreuhko.

Muut amin pai koin y mparo iv at harjua t as aiset hiek ka- ju
somerokankaat., joista koh oaa pien iii harjnselanteita seka mataloita
harjuhautoj a ja harjukuoppia sieWi tiiiillii.

H arjun yleinen kulku suunta on pohjoiskoillincn, vaikkakin ui ka 
lail la vaihdellen, niin etta se paikoin ku lkce vielapa suunnassa N 30° E.

Harju jat kuu Muuan tojnr veon muutamia metreja veden pinnastu
kchou.vinn p it kula isina saarina . Veden nlla tuntuu se myos kin muu 
tarnina pit kanpuollsina harj un ku lkusuunnun mukaisinn knreinu .

Grollwffski Pertinlammen-s-Sullcion Iw"iuiakso. Muuant ojar ven
etela puolella on ~Inuannon harju aluksi huvait.tavissa vain pienina,
sen kulk usuunnan mukaan jarjestyneina hiekkakerroxtumina suo
maiden kes kella . Noin 4 ki lometrin piU.iEsa ilmaantuu someroharju
kuitenkiu taas Muuantoj oon itap uololla olevista suornnista aluksi
korkeintaan 2 tai 3 metriu korkeina, loivurinteisind, kivisina harju
kumpuina , missa. on siella ttiti.lHi matalia har ju kuoppia, sitten S lI U 

re mpana it aanpain Iahdekkeisena somer okerro st umana., jatkuen
pienta Gromoffsk i Per t lnla m pea kohti, Taman etelapuolellu kiiy
Gromo//sk-i Pertinlammen liarjnmncdoetuma, pitkin matkaa sit a s un-
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remmaksi ja muht a varnma ksi kutu otelam m itksi se tulce. Harju 
muodostuma on hyvan mat kaa tasta ja rveet.a et e laan y htajaksoista.
mutta noin kilometrin piiti ssa painuu se t urve maidc n aile, josta f'('

kuitenkin vain vahaisen kat kea man jalkeon t nas kohoaa, nyt kahtena
pohjoisluoteeseen k ulkevana , Iahdek keisena huarnua . I t ainen naist ft
on cn innuakscen epatasai sta ja turvemaiden kat ko mua, Lanti nen
kulkee taus matalana , t nsniseua ju kapcana harjuselantccna eteHiii
kohti.

Yli-Sulkionjoen luana tulee Idnt inen harju haaru yhrt korkeam 
maksi, niin ettH,se muut am in sat oja askelia Yl a -Sulkionj itrven pohj ois 
puolella on n , 17 m jarven pinnasta. Tassa-, seud ussa on ita incnkiu
harjuhaara aika korkea , kuitenkin matalarnpi kuin lantinc n .

Harju haarojon pinta on ka ikkia lla hyvin kivist a, varsinkin siella .
missa se on epatasaista.

Molcmmat hnrjuhaarat, matalenevat vahitellen :.-:it ii. mukaa kuin
ne Iaheuevat yhtymakoht a an sa Yla-Sulkionj arven pohjoispuolclla .
-nmalla kuin harjuai nes kay yha hiekkaisemma ksi, m uu t tuen aivan
liihella jarvca, sen pohjoispuolella, melkein p uhtaaksi hiekuksi , jossa
pi ole vier inkivi a ollonkaun .

H arjuhaarojon yhdyt.tya mu ut t uu harjun muoto tuntu vasti
aikaisemmin jyrkk ina esiintyneiden rinteide n loivetessa ja kok o
harj un tasaantuessa pehmcan kumpuiseksi , aaltomaiseksi hiekka
kentaksi. jossa on matalia harjuk umpuja ja harj ukuoppia siella
tiUilI ii.

Ala -Sulkiojarvan koillisrunnallu on harju hy vin viihiipiitoist ii.
es iint ye n uinoas taa n muutamiua suosta pist avina kump uina . Maini
tun jarven itarannalla kohoaa se t ans kcskimaurin 7-8 m korku i
se ksi vcdenpinnusta ja noin p uoli ki lomctria Sulkion kyliln koillis
puolella kohoaa har ju noi n 15- 16 m ji\r ven pinnasta [a on sill il
tiill6in h y vin tcriiva t asnsu uruistcn k ivien ja su urempien lo hkareiden
peittttrna harj a .

Su lkion k ylavt a jat kuu harju kaakkoa ko hti lIIust alammelle
se kava na somerose lanne- j a ku rnpusarjana, jotka Pdrt jarvien itn
puolella yhtyvat molemmin puolin Uuksunjokea kulkc vau n R uhk u
kos ken-e-Kaukojftrven harj uj aksoon .

Gromoffski Pertinla.m mon harjun jo aikaisemmin kuvatun
Karva.}ammcn-Lytsynharjull vulilla, jalkimftisen it.apuolella , all
joukko poh joiskoi llisest a c t eliikaak koon k ulkevi n p ienempia harju
selanteita ja pitkulaisia h arjukumpuja .

H;,w sjiirven- Juu1'ikk a jiirven ha1'j lL tulee Suojarvcn kart taleh 
delle 3 tui 4 km Hir vasjar von luoteispuolella K orpiselan pit aj an kaak 
koisosassn ja knlkee kart t a lchden Lounaiskulman yli yhtajaksoiscnu
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IG kill matka.n aina Suistamon raja lle saakka. Harju seuraa Hirvas
jarven lansirantaa kunnes giU,ii. taman jarven ju K otij arven valiscn
niemen luana. eroaa Iantta kohti aivan lyhyt , vain noin 1 km pitu inen
sivuharju, jota pitkin maantie kulkee, minka jalkeen se molemmin
puolisista suornaista selvas t i eroavana harjumuodostumana jatkuu
'I'aivaljarvea kohti.

Taivaljarven ja Kctijarven valilla on harju matalaa ja vaihottuu
somerokankaaksi, mutt-a Taivalj arven etelapuolella silld on taas selva
harjumuoto .

J uurikkaj arvon ja harjun itapuolella olevan Mustanlammen va
l ill a on harjun korkeus n. 16 m rinteiden kaltevuus 30' -35°.

Pitkin .Iuurikkajarven itarant aa seka jarven otolapuolella on
harju sa ngen tasai st a ja hyvin kaunista.

.Iuur ikkajarven kaakkoisp uolella haviaa harj u morenimaihin ,
mutta Suistamon rajan lu ona ilmaantuu se ensin taalla olevista t urve
kerrostumista kohoavina, pohj oisluoteest a st elakaakkoon kulkevina
hiekkakankaina , sit ten Saarilammen ja Sa mmallammen seuduilla
lyhyina harjukumpuina ja patkina, [otka paisuvat seka pituutta ettii
leveytt ii sita mukaa , kuta etelammaksi tulevat ja lopuksi jat kuvat
Loimolanjiirveii kohti kahtena ainoast aa n parin kolmen kilometrin
pi:Uissa toisistann kulkevana, suurin piirtein saman suuntaisena harju
jaksona. Tassa jiirve ssii muodostaa lantinen harjujakso useampia
pitkulaisia saa ria ja matalikkoja, kun t aas ituinen kulkee mutkitel 
Ion jarven itapuolella olovien suomaiden halki .

Lantisempi nilista rinnakkaisista harjuj aksoista , Saari lammen
S onkerijiirven harjumucdostuma, kohoaa suomaista n . 1 km pienen
.Ieronlammen etcHipuolella , missa se kulkee otela kaa kkoa koht i ,
pist aen niemekkeina iUUin pain, suuntautuu Saarilampien kautta ,
jot ka ovat syntyneet harjumuodostumaan, mika tilalla on kuitcnkin
jonkun vorran epaselva, koska suomaasta pistaa vann siella tiiall"
esiin muutamia p itkulaisia hiekkakumpuja .

Kauempana etelassa kay maa kuitenkin k ivisemmaksi ja se saa
selvem min hu om attavan harjuluonteen. Tdlloin on muodostunut
paa harj ulla matalolt a , loivi a , pienernpia harj uj aksoja, jotka kulke
vat sa maan suunt aan kuin sekiu, pohjoisesta etelafin, poiketen muu
tamia asteita itiiiin, [u naiden harjujaksojen valilla on siella tiialla
mataloita harjuhautoja ja har jukuoppia .

Kuikkalampien ymparistossa on harjukuoppia j n, harj u haut oja
hyvin yleisesti. Milloin tayttaa harjukuoppa taalla molkein koko
harjun leveyden, niin ett a sen molemmin puolin jaa jalelle vaan
kapeat , kivisct , teravaharjaiset selanteet , l\Iilloin taas esiintyy useam
pia kuoppia ja hautoja vierekkain tai per akkain, Muutami a sa toja

2&70-27 u
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askelia Kui kkalampien pohjoispuolella kutistuu harju kuitenkin
yha kapearnmaksi, selvem maks i harjuselanteeksi ,

Sonkerinjarven itapuolelln uousee sorneromaa useampina Iaakio 
maisin a harjuina itse p aah arjua kohti , joka kul kec tiiiillii parin
kolmen sa da n nskclee n piiiiss ii jarven it.arannasta suunnassa N 20° " ' .
Harju kohoaa n. 5 In ym paristdaan korkearnmall e ju sen ha rj a pa i
koin on aika terava . Sen pinta on t.aynnu suurempia ja pienempia .
osittain kulmikkaita , osittain aivan teravasarrn uisid kivia ja lohka 
reita . Sie lla t aiillii on joku pieni harjuhauta ja h arjukuoppa , Paikoin
on harjussa kat keama, mutt a jatkuu RC muut aman kymmc nkunuun
askeleen paassa ,

Sonkcrijarvesta jatkuu somerom uodost uma Loimolan. harju»
uimisena Loimolanjarvea kohti , johon se pist aa uscampina pit.kina
niemina, Etelai sinuualla naista niernista, Ker usenniomella, on harj 11

hyvin heikosti aaltomainen . Siella t iiiilla pistaa hnrjumuodostumast u
esiin matalan kcilamainen somer okumpu ja sa maten tapaa jonkun
matalan harjuhaudan tai harjukuopan muuten t usai sessa pinnassa .
Vain muutamassa paikassa , missa gneissikallio kohoaa nakyviin .
nousee harju jonkun verran Iaskeu tuakscen jallecn vuhan mat.kan
paassii sek a poh joista etta etelaa k oht i .

Pi tkan ja kaitaisen Tielammcn ympal'ilHi on Loimolan hurj uu
keskikor kcus 6- 7 m L oimolanjarven pinnasta . Tieslampi ja sell
itapuololla olova suomaa on suuri harjuhauta hnrjumuodostumassa ,
Sitten jatkuu harj u Loirnolanjarven yli osittain ko hoten yli veden
pinnan, osittain sen alIa, edellisessa tapauksess a muodostaen rivin
luotecst a kaakkoon suuntautuvia saar ia, jalkimaisessa tapaukscssu
joukon saman suunt ais iu luotoja.

K ul kiessaa n Loirnolanjar ven yli on harju pintakerroksist aau
hiekkaist a , mutta syvc m malta niiyttaii sc kuitenkin olevnn kivistii.
)orilloiu laaj enc e harju, kuten esim. muutamissa osissa Suurta Nuutin
saart a, milloin se taas kay aivan kapeaksi, Somerosaaret kohoavat
4- 6 metria veden pinnasta . j\lissii harju kulkee vcden ali a , voi situ
helposti seurat a , koska sen seljan muodostamat luodot ovat harvoin
yhta metria sy vemmalla. veden keskikorkeudcsta. Saaricn ja luotojen
keskinaiscsta asemasta voi nahda, etta harju ku lkcc jonkun verran
mutkitellen .

It aisempi Loi molan jarvon suuntaan kulkevistu harjuj aksoist n.
Saarilam1i1,en-'llava~~ka8enjiirven ltal'ju alkaa noin kilometrin Il oik 
senjarven etelapuolella Suistamon koil liskulmalla , missa se Saari 
lammen ja Sammallammen ti enoil la muodost aa lnajoista hiekka - jn
suomaist a kumpumaisi.na ko hoavia somcrokerrost umia . K orkea 
larnmen ja Hiisijarven vulilla kay har jumuodostuma knitenkin yhtn-
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jaksoiscmma ksi ja kulkeo pitkana , tavalli sest i hiekkaisen a, paikoi u
kuitenkin k ivisenakin sora muodostu ma nn . H arjun kor kcus on Hiisi
jarven pohjoisrannall a 6-7 metria , m utta a lenee etelaan p ain , n iin
etta se K ontron ja iUuua nllon valisen ti en ko hd al la kohoaa vain vaha n
jarvien pinnan yl apuolelle. Korkealam men pu olella on rinne jyrkku,
Hiisijarven puolell a t ans loiva . Siell ii tiiiill a t apaa pienin harjukuoppia
ja har juhautoja ,

Hiekkaisen pint akerroksen alia on enem man t ai vahcrnman run 
«uusti ki via, [otka ovat [oksecnkin t as akokoisia , jokseenkin nyrki n
suur uisia.

Korkealammcn etelapuolclla kulkcc jokse enk in pohjoisest a et c
Hiiin suuntautuvan paaharjun suuntainen pieni lisaharju seka toineu
joksecnkin suu nnassa N GO° ' V, m uodostaen siis paaharjun kanssa
tylsan ku lman,

Ta vaskasen jarveu pohjoisosa n lansipu olella , ka uem pana etc 
lii"sa mutkit telee harj u aika pa ljon . lIIai nitun jarven etelapuolella
0 11 harju selva ja hyvin kaunis , t cr avine harjoineen. Keskimaarainen
kulkusu unta on taiilHi N 200 E, mutta barjumuodostuma jaka antuu
ta.ssa. koht i usea rupiin haaroih in , [otka kul kovat knaressa . paikoin
sulkien keskcensa aika syvia har ju hautoja .

Milloin on harj u uiva n matala, milloi n kohoaa se n . 7 metria
korkeaksi herj uksi Tu vaskasen j ii.r vcst ii mit-at en . Vtihiin ene rnm iin
kuin kilomet ri et elaau tfista jarvest a nakyy har ju vida parin lammen
valissa hyvi n ka pea na , mut t a k ivison a sela ntc cna, mutta painuu sitte n
s uomaiden a ile kohotakscen vasta kohn en kilomct ri n p iiiissa Loimo
Ian jarven pohjoisp uolella muutamina somorokumpuinn, osittnin
mutkaisina harjuselantcinakin.

Onkamonlahdcn it apuolella kulkeva, pisin hnrjuselanne on jon
kun verran mutkainen. J oksecnkin poh joisesta etelaan suunt aut u 
vassa pohjoisosassaun on harju hyvin kupea , osit tain vuohenselhn
t upainen, teravaharj aincn, mol emmi n pu olin somero kumpujn, ympa 
ro ivan suomaan keskclla. K auem pana etelassu leviaa har ju, pinta 
muodot pehmeiin pyoreahkoja parin koh nen sadan metrin leveydelta ,

. kahoten aina n. 1:1 met ria Loimol an jar ven pi nnastu , Rintcet ova t
t.alloin loivempia , jn har ju saa, kuta kauemmaksi etclaan tullaan, yha
ene rnman korkean sorncro ku nkaun lu on teen ,

Ylla kuvatut ka ksi riunakka ista harjujaksoa yhtyviit Loimolan
jarven it a isim m an niemcn etelapuolella harjujcn kulkusuunnassa.
lapi suomaiden perakkain scuraaviksi , aivan Iyhyiksi, ai noastaan
yhden t ai kahdon ki lometri n pituisiksi har jun pat kiksi, jotka eiviit
kuitenkaan todellisuudessa ole niin yhtajaksoisia kuin kartalta nayt 
HUi., vaa n usein kat konaisia , Kauempa na etelassa ei sit avastoin nai-
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den harjun patkien jatkeella t avat a mit aan sel via someroharj u
muodostum ia . Mutta niita y mp ar oivista suomaista k ohoaa ainoastaan
parin kilo metrin etaisyydella molemrnin puolin Suistamon ja Suo
jarven rajaa usea nipia kor keita, laaldomaisia hie kkakankaita, jotkn
ovat pit kula isia etelakaa kkoon p ain ja joitn voi daan seurata mo
lemmin puolin Loimolanjoen ylajuoksua noin pu olentoista peni n 
kulman matka aina Salmin pohjoisosassa olevan Saarijarven luoteis
puolelle ja jotka epailematta ovat glasifluvialisia muodostumia ,
kerrostuneita kuvattuj en Loimolan harjumuod ost umien yhdossa.
Saarijarven ltinsi-, ita- j a kaakkoispuolella seka Venajan rajan lahei
syydessa olevien Ora vajarven ja Hirsij arven valiJIa, Sal mijarveu
pohj oisosassa , kohoaa naet hiekka- ja morenimaista selviist i esiin
pistavia, selvapiirteisia somcroharjuja, jotka ovat muodostuneet
osittain lyhyiksi har jukummuiksi, osittain pitern rniksi harjuselan
t eiksi.

L antisin naist a harjumuodostumista, Polvijiirven huriu , pist aa
esi in pienen Polvijarven etelapuolella olevasta su omaa sta n . 1 km
pitkana, ki vipeit toisena har juselanteena, joka 25'-30' kaltevin
rintein kohoaa 5-7 m ymparoivi en suomaiden ylapuolelle ja aluks i
kulkee kaakkoa koht i, mut t a sitten etelakaakkoon. Harju on kau
neimpia somerohar juja, mi t a 0 11 t avattavissa, Sen harja on osit tain
pehmcan pyorcahko, os it t.ain terava, mc1kein kuten kato n harj a .

Noin 2 km Suojarven Salmin raj asta etclaan kulkee Saarijarven
it apuo lella 1l!olnmoinlammen harjujakso Iapi morenimaiden , suo 
maiden kcskella olevaa :MommOinlampea kohti . Sen mu odostavat
nelj a harjukumpua ja harjuselannet t u. Nitm a har jukummut ja harj u
selanteet ovat verrattain matalia korkeint aan 7 III ni ita ymparo ivien
tasa nkojen ylapuolella, ja joten kin vahvast i kivipeit t oisiu . Selantect
ovat jonkin verran mutkikkaita , mutta kulkevat suurin piirtein
pohj oisluodet t a koht i. H arjuainos on tomun hienoa , kivet onta hiek 
k aa. E telaisin , lIIaatorgalammen luona oleva osa harj ujaksoa on
Iyhyt harjupatka, [oka vahitellen vaihet tuu tasaisoksi, pohmcan
a nltornaiseksi hiekkakankaaksi.

Loimolan harjumuodostuman jat kona Saa rij arvesta eteliian on
n . 1 km pitassa jar vesta vain pari kolme satan askelt a pitka, suo
maast a kohoava enint ii.an 3 m korkuinen , mutta kuitenk in selva
piirteinen harj uselanne, jonka jatkona kaakkoa koh ti on useampia
perat t aisia harjukumpu j a , jot ka ovat keskikarkeata , naDlt itiin tomu 
se ka ista, mut t a kuitenk in puhdasta hiekkaa , K auempana kaa kossa
la aj enee harju pitkin Loimolanjoen oikeat a rantaa useampien nelio
kil ometrien Iaajuisiksi hiekkakankaiksi, joista joen lounaispuolella
kohoaa pieni a somero m u odostumia lyhyina selanteina [a vahiiisina
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kurnpuina , joiden lu oteiset rinteet oval tavallises t.i suurten vierin
ki vien peitossa ,

Ku vat t.ujen hiekkakerrostumien kaakkoispuolella jatkuu harju 
muo dostuma edclleen joen vnsernmalla rannnlla . .Aluksi levence tiUilHi
tasainen hiekkakangus, [osta pisHiii useita pienia, m ataloitu, pohjoi
sesta etelaan pitkanomaisia rapakivikallioita, joistu ainoastann vahai
non osa on voitu mer kita kartalle karttn-asteik on pienuuden t akia ,

VieHtkauempana kaakossa kohoaa harjumuodostuma taus hiekka 
kanknasta mutkaisena , jocn. suuntaa n oudattavana.. harjusela ntccnn.
H arju on al uks i kumpuinen ja pehmean pyoreahko jatkucn sellai sena
n , ~ km sisaltden harjuhautoja , viclapa suuria k in , minka jalk een sc
parin sa dan askeleen matkalla sulau t uu korkeaan morenipcn germnau.
jatkuakseen m yohcmrnin noin ki lomotrin matkan ki vcttom ana, selva
piirteisena, pyorcasclkaisena harjuna , jonka harja koh oaa 14 III ympa
rist6n keskikorkeu tta ylern m aks i. Taman jalkeen katkaisee harjun
Loimolanjok i, jonka Iounnisrannalla se kuitenkin ko hta uudelleen
ilmaantuu . Harjun lansi- ja etelapuolella levenee hiekkukankait a ,
mutta itse harjumuodostuma , joka ko hoaa naiRt a hiekkakcrrostumist u,
on selvapiirtcisimpia so rneroharjuja, mita 0 11 t avattavissa . Harjun
harjan korkeus nailla paikoilla on keskimaarin 10 m . H arju ilmaant u u
se njal keen Or avaj tsr ven luoteisrannall a , missft se a lkaa moreeniselan 
teen tapaiselta maalta, [onka yli se vahvast i mutkitellen kulkee vai h
dellen pohjoislu ot eest a po hj oiskoilliseen . H arjun harj u kohoaa nyt
n . 7-8 m ym pii.roivisHi hiokkakanknist a , mutt-a harjumuodostuma
ulenee vahitellon kaakkoa ko hti , niin et t a sen. kapcan niemcn. ko rkeus .
jona harju pi~ttia. Ora vajarveen, on vain 3 metria jarven pinnasta ,

Ora vaj ar ven it ara rmall a ja taman jarven ja Kaitajarven valiselHi
t asaisella. niemella esiintyy somero kankaana. )Iutta K ai tajarven jn
Oravajarven vaHlIli mu odo staa sora taasen selvan harjun, joka 4-fi m
korkuisena kulkee suunnassa N 65° \V, k ohoten 11. ]0 In so me ro
kankaan ylapuolelle . Harjun selka on tiiallit pyorea- ja rintcet jok
seonkin kalt eva t , n . 25° t asapiunasta . Harju pi staa sit ten kapoana
niernena, K uoliiniemena Hiisijarvecn , ja t aman j arven saarillak in on.
somerokerr os t u m ia, jot ka ovatkin ULman harj ujakson viimeisiu
Suomc n puolell a olevia osia,

Paa stojoen-s-Kuokkajiirven liarju , Yld-Tol vaj ar ven ete lapuolella
ja sen Iounaist a rant na pitkin kulkee jono some r okumpuja ja kankaitn,
jot ka pienien saarien kautta jatkuvat Sorsa jarven ja Vomnsenlahdcn
valiselle niemelle .

Vornasenlahden itarannalla sua somcro muodost uma selv iin harju
muodon , jost a liihtee sivuharju k aakkoa ko hden Tolvajarvelle , missu
se muodostaa r ivin pienia saar ia . P iHlhar ju kulkce ~i tten K uokkajiir-
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ven nieruia ja saa ri a myotcu pohjoist u kohti, B ahikaujar ven lansi
puolitse Paastojarvclle, t aman [arven ctelaosa ssa olevan niemen
itarantaa - pitkin. Rivi P aastojdrvessu olevi a pikkusaari a esiintyy
nahtavast i harjun lisakkeena. Niiden su unnusta nakyy, etta harju
jar ve n keskella jaka antu u kuhtecn huaraan, joista lantinen jatkuu,
kulkien melkein pohjoisesta et elaan, Paastoj arven poh joispuolelle
launessa liit t yvun .I oens uun Icarttalchdeu it aosann , it ainen haurn
tuas kaareut uu Sulku- j a Kuttilampien Iansipuolitse . ensin pohjois 
koilliseen sitten pohjoiseen ja lopuksi pohj oisl uoteeseen, kulkien
Kat t ilaj ar ven luoteisosan lansipuolella suoraviivaisena Suojar veu
lehde n Iansiraj an yli.

Noin 2 km Tolvajoou etelapuolella on ha rjumuo dostuma hyvin
selvapiirte inen lah es 40° kalteviue rinteineen ja noin 40 m ymparoi 
vistii t asangoista kohoavine hnrjoineen . Kuta pit erum alle ete laun
harju jatkuu si t a matalummaksi se tulee ja sit a peit t uvat p yorent
kivet ja Iohkarcet , Iapimitaltaan ainu 4-5 elm.

Vornasenla hden itapuolella on harjun keskikorkcus seitsemn u
met ri a ja yht yy se tiHilHi Tolvajarvelta t ulevsan sivu harjuun. Tiim a
kulkec R ist ilammen luana. 0-7 111 kesk ikor kuiscna suunnassa N ;~O') E .
rinteet n. 40') kaltevat ju situ. se urua pienernpia r in na kkai sh arj uj a .
Lisaharju jatkuu pohjoise en Tolvaj nrveeu saak ka, missu ~e muodostaa
muutamiu pitkul aisia s omcr osaarin . P aaharju kulkee taas Yli 
Tolvajarven parin pie neri saa ren kautta ja jut kuu sitten etelaa koht i
Yli -Tolvajiirven ja Saarij arven viilil lc pohj oiseen pist itvalle n iemclle
kum puina ja tusaisina sornerokankai na .

Ruotauksen-s-Purmcjdrcen luirju, Lyhyen kutkeamuu julkeen
jatkuu P aast ojoen-e-Kuo k lca ja rven ha rju toisella puolen Korpiselan
ja Suist amon raj aa , miss n se al uk si ja kaantu u kahtecn ri nnakka iseen
harjuun , kor kcampa an [a m ahtavampaan p~W,ha rj llun ja pienempaan
sivuha rjuun. Sivuharj u kulkec onimmakseen paaharjull lunsipuolella .
Harj un selkii on tava llisesti jokseenkin tasainen ja rinteet saannolleen
sange n jyrkkia. P aikoin lcviaa harju kuitcnkin ja p inta kay eputu sui
-cmmaksi, jolloin rinteetkin kayvat loivi ksi, Keskikorkeus Ruot au- 
jar vest a on. noin kymm onsn metria jn korkein pa ikka on n. 14 1lI

vedenpinnasta . Suuri n p ii r tei n on harjun kulku noin luoteesta kaak 
koon . Y ksityiskohdissaan on sen ku lku tans hyvin mut kainen kaydeu
hyvin uri suuntiin. Ruotuusj arven po hjoispaassa on kulku N 5°_
15' \V , vahan matkaa et. elaan tans N 500 W , .Iou t senlahden Iuona .
missn har ju jonkun verran kohoaa , nina X 25° E .

H arjun pinta on tahitn saa kka milloin hiekkaincu, jossa 0 11 kui 
tenk in yksinaisia suur ia k ivia . milloin taas hyvin kivikkoinen. sekai 
:-:in su urempia ki viii ja pienempia lohkareitn..
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Purnujar ven lausipuolella kohoaa hnrjumuodostumu ka hde ksi
kulman muotoiseksi somerokukkula ks i, kulman aukeama jar vea
kohti. Someroharjumuodostumaan liittyy viela muut amia somero
peittoisia , pieni a saaria jarvessa ja sen etela osassa pohj oista kobti
pist avalla niemella kohoaa se tans ved en alta. Taaltii jatkuu harju.
parin kilometrin matka n etclakaakkoo n Suojarven rajaa ko hti, jonka
laheisyydessa se huarautuu hankornaiseksi Iyhyen harj uhaar an ero
tessa sen et elao sasta pohjoiskoillista kohden. . Yl i kilomctrin pituisen
kat.keaman perasta jatkuu harju sen jalkecn suomaiden kautta kaak
koa koht i Suojarven pitiijan lansiosassa lnhes peninkulman matkan,
ei kuitenkaau katkeamatta, vaan jakaantuneena kahteen perattai
-een harjuselanteeseen . kumpikin n . 4 krn pituisia, Pohjoisempi
nili, til harjuselanteist a kulkee jotenkin suora vii vaisest i. Sen luoteis 
osasta eroaa lyhyt huara Iante en pain. E tel aisempi harjuselanne
kulkee taas mut ka isena kadntyen etelapaassaan stelakaakkoon Suis 
ta man etelai sintu karkea kohti, missa se kohta huomaarnatta havifia
moreniin. Suojarven ja Suistamon rajan etelapuolella siirtyy harju
muodostuma lantcen, mista se jatkuu paa asiassa kulkusuunnassu
pitkano maisina liiekk akerr ostumin a , joiden joukossa jo Kollasjarven
t·ienoilla on kuitcnkin kolme selvan somerokumpua ja yksi pitkulainen
harjuselanne . Glas ifluviulisia hiekkakerrostumia jat kuu kuitcnkin
odellcenkin kaakkoa kohti harjun kulkusuunnassa Suoj arven puolelle
useampien kilomct rien mat.kan molennuin puolin Tulomnj oen Iahdc
haaraa, Kollaanjokca , mutta n ama hickkakankaat tulevat yha kor
keammiks i kuta kauemrnaksi etelaan tullaan seka muodostuvat
lopulcsi Haukila rnmen lahelHi, missa ne koht aavat vall an ka llioisem
man seudun, noin 20 III korkuiseksi [a Iah es sa takuunan askeleen
levyiseksi selvaksi sornerohar juk si, joka on 11. :3 km pituinen jyrkka.
rintei nen.

Hauleila mmen harjusta croaa sen etelaosas sa kaarena pohjoiseen
ja luotee seen kulkeva, Kollaanjoen uoman sunnt ainen haara. Tama
on aluksi normalista someroa , mutta vaihettuu sen jalkeen pienen
dioriittikallion toisella puolella, joka siit a pist ail nakyviin, vahitellen
yhii. matalammaksi somcrok errostumaksi.

Haukllammsn harjn lnskeut uu -kna kkou kohti jn painuu muutu
man jokseenkin au kean suon aile , mutta ilm uantuu n . 5 km:n ka t ken 
man jalkeen Ul ism aisenjarven itapuolella , missa se t aas kohoaa suo
maista loivin rintein edelleen melkein luotcesta kaakkocn kulkevana
korkeanpuoleisona so mero la akiona. Samanlaine n, luoteesta kaak
koon kulkeva somorokangas on taus jonkun mat kan Kollasjarvest a
lanteen ja sell ja t kcella on [arvcn etelapuolella muutamien, korkeintaan
-e itseman metrin korkuine n , mataloidcn so merokankaiden ympardimn
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Kollasiarcen. harja., johon paat tyy meidan maal111111' puolella lib' ,i
kuvattu, lahes 8 peninkulman harjuja kso ,

Vasta kuvatun Haukilammen harjun lansi- ja ct clapuolella olev at
nelja pitkanomaista somerokerrostumaa ovat kaikki sclvia, vaikkakin
.mataloita, vain muutamia metrejd niiden yrnparilla olcvista ~ tln 

ja hiekkamaista kohoavia liarjuj u. Lantisin naista hur jumu odust n 
mista mutkittelee suomaiden ha lk i milloin kavetcn, milloiu tan-.
Iaajeten . Le veimmillaan ollessaun, etelaosassaun , jakaantuu harju
ka hdeksi ldhekkain k~lkevaksi rinnakkaishnrj uksi, joista lantiuen
kohoaa aina 7 ID, it.ainen ainoast aan 4-5111 yrnpardivista suoma ista .
Tama, n. 6 krn pituinen, yhtajaksoine n somero harj u on [oksccnkin
erillaan kaUioisiIle morenimai lle muodost uneen suomaan keskellti.
Ehka kui tenkin voisi h a rjua pitaa kahden L oimolanj ar vea kohti
kulkevan harjujakson , Saarijarven-Tavaska, enjarven harjujen itai 
sen haaran lisahaa rana (vrt. siv. 66).

K olmesta , Iahempana H aukilammen harjua olevasta, pitkan
somerokankaan t iist a eroittamasta harjusta on etelaisin , Ulismaisen 
jarven Iuot eispuolella oleva harjumuodo stuma, Ulisma isen kangas
parhaiten muo dostunut ja selvimmin ymparoivista ala vista maist a
eroava , Talna n. 2 krn pituinen harju on kuitenkin vain muutamien
metrien korkuinen. Kork eimmat ovat harjun ke skiosat. Pohjoiseen
pain laajentuu harju taas kangasmaiseksi ja etelaa kohti laskeut uu
Be myoskin hil jalleen suom aita kohti.

Semeikan harju. kul k ee Ruotausjarven itapuolitse, l api Suista 
mon koilliskul man, pitkin Suuren Va rislammen Iansirantaa poikki
muutoin tasaisen hiekkakankaan. Harju kohoaa vali sta ainoastaau
vahaisen ka ngasta ylernmaksi, valist a muodostaa se pi t kanomaisia
selannemaisid kumpuja.

H arjuaines on su urim m a ksi osaksi hiekkaa, jossa vol siella t iUiWi
pinnalla olla joku lohkare. Joskus aines on kuitenkin soraa.

K orp iselan, Suistamon ja Suojarven pitaj ien yhteisessa kulmauk
sessa haviiia Semeikan h arju tasai siin hiekkakankaihin, mutt"
kohoaa taas raj an toisella puolen , ilmaantuen ai van P erttij arven Iansi
puolella olevista suomaisba jatkuen sit ten kaakkoon osit t ain suomai
den osittain hiekkamaiden kautta yht ajaksoisena , ymparoivisti;
alankomaista selvast i eroavana harjumuodostumana, jo ka heikosti
kaareutuu Suopanenjfirvaa kohti. H arjun jatko kaakkoon pain on
kuit enkin katkonaisempi. Se on jakaantuneena korkeintaan kolmen
kilometri n pituisiin kump uihin ja selanteisiin , jotka kaikkialla sel
vasti eroavat :YluparOivis t a suomaista ja hiekkakankaista .

Oltuaan viiden kilometrin pituisen matkan suomaiden ka tkaise
mana ilmaantuu harju taas Pirtinlammen seuduissa , mi ssa se ainon - -
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tuan puolent oista kilometrin pit uisena , kapeunu, jyrkkarinteisena
solanteena kohoaa muutamia mctre ja ymparilla olevistn suomaista .
Tasta someroselanteesta kaa kkoon ei ole olemassa mi t aan sornero 
kerrostumia yl i peninkulrnan rnat kalla , uiut t a pienen Rnjalamrnin ita 
puolella kohoaa Semeikall harjuj akson kulkusunnassa kaksi aivan
lahek ka in , vain sa ta kunnan as keleen poJissa toisistaan kulkevaa yksi
tai kaksi kilomet ria pi tkaa some roselannetta. Nama pienet Raja 
lammen. rinnakkaisharjut eroavat yleens a selvast i molemrnin puoli
sista al avista maista , mut t a vaihettuvat ot elaa kohti t asaisemrna ksi
somero kan kaaksi.

Kollasjoen hariu, Noin nelj a kilometria kaa kkoon maini tusta
somcrokankaasta on tavat ta vissa viimeinen Semeikan harjuja ksoon
kuuluva somero kcrrostuma maa ssamme K ollasjarven it apuolella ,
Suoj arvon etelaosassa, parin kolmen kilometrin piHissa Vcnajan ra 
jasta. Somera muodostaa taalla p arin kilometrin pit uisen harjumuo
dostuman , [oka jonkun verran mutkitellon kulkee pohjoisluoteesta
etela kaakkoon , H arju on mat alanpuoloinon ja loiva molemmille
puolilleen ja vaihet tuu vahitellen t asaisiksi somero ka n kaiksi. Harju
aines on jotenkin hienoa someroa. H arj un p ohjoisosan ka t ka isee
Kollaanjoki ja sen keski - ja ot elaosat ymparoivat kaaren t apaan
pient a lampea , jonka lapi joki juoksee .

Paastojoen-c-Kuokkajarven harjun itapuolella kulkee Pojas
jiirven-K aarijiirven harju, T ama harjumuodostuma kohoaa Suo
jarven lehden lansirajalla Iaakiom aisemana, hiekkaisen a somero
kankaaua ymparoidsn P ojasjarveii, K angas kohoa a kaakkoon pain
ja mu odostuu t all oin yha selvemrnaks i harjumuodost umaksi. Pojas
ja rven etelap uo lella katoaa harju akkia , vaikkakin vaan lyhyeksi,
muutarnan sadan as keleen matkaksi . Tehtyaan ka aren melkein
etelaan pain [at ku u se senjalkeen lah es 5 km suuntaa muuttamattn
vhtaja ksoisena, kapeana ja korkeana molennnilla puolin olevista 8 UO 

ja morenimaista selvast i eroavana someroselanteena yli Ilomantsin
ja K orp iselan rajan, Rajan t oisella puolen on harju hyvin selva ja
kivinen yli sadan metrin levyin en. Harjun juurta peit t avat, pnhtaaksi
huhtout uneet kivet lapimitaltaan aina yht een met riin muodostaen
suoraan san oen »lohkaremeriae. Harjun harja on taallii n . l :J In sen
lansipuolella ole van suomaan yla puolella ja aina n . 28 m sen itiirinteen
alla olovasta pienesta lammesta, r inteen, jossa on porrasmainen penger
n . 9 m harjun juuren ylap uolella, H arjua reunustavat Iyhyet
rinnakkaisharj ut ja harjukummut, joit u ei kuitenkaan ole voitu mer
kit a kartalle. T aman muotoisena kulkee harj u, vahitellen kaantyen
y ha ene mman kaa kkoon lahelle Palojarv ea , missii se vahitellen kay
yha lnataJmnluaksi jll. lop uksi haviaa: ilmaantn akReeu. kuitenkin

2670 - 27
10 .
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uu destaan jarven itapuolella pitkin jarveen pi~tiivHi niemia ja muuattu
pienta saar ta ja rven kaakkolskulmassa .

P alojar ven itapuolella on verraten laajoja, tasais ia somern
kan kaita , jotka kuuluvat h arjusorakerrostum iin .

Palojarven ja K eskimuisen K aarijiirven valiJIa kulkee harj u
muo dostuma muutamina kilomet rin pituisina , ymparoivist a moreni
ja suomaista selvas t i eroav ina someroselan teina, joista Petralammcn
itap uolella oleva P etralamm en. 1Iarju kohoaa n . 13 m jarven pinnan yla
puolelle, rinne jarvea koh t i vahan yli 30° kalteva. H arjuselanne
kulkee luo t eesta kaakkoon ja sen selkaa peitt iiv iit pien et siirtolohka 
reet, joiden lapimitta on k orkeintaan puoli metria.

E telaisin , jokseenkin p itka someroselanne kulkee kaaressa suo 
mai den la pi, pitkin mo renimaiden rajaa. T am an harjusela nteen suu
rin korkeus on vain 8 metria. K eskimiiisen K aari jiirven pohjoisosaan
pistaa se 17- 15 m levyisen.a niemena, jon ka korkeus veden pinn asta
on 4-8 m . K aari jar von p ohjassa olevat soraharjanteet, jotka eivat
kuitenkaan ylety vesirajaan saakka, naytt iiviit harjumuodostuman
ja t kuvan, mita osoittaa m yoskin pit kin j ar ven itiirantaa kulkeva
hnrj un kulkusuunnan mukainen hiekkakangas.

K eski maisen K aarijarven eteHirannalla n ousee harjumuodost umu
kuitenkin ve desta selvamu o t oissna, vaikkakin aivan lyhyena somero 
kumpuna, joka kohoaa a in a n . 13 ill vedenpinnast a. Taman jalkeen
on harjussa n. 3 km pituinen katkea ma, mut t a ilm aant uu sc t aas naky 
viin Suojarven luot eiskulma ssa , missa ainaki n kilometrin pitninen .
n , 10 m korkuinen kapea ja mutkikas hiekkaselanne kulkee noin
suunnass a N 40' W pitkin K aarilammen itarantaa . Sen jiilkeen ci
nay kaakkoon pai n enaa jalkeakaan some rosta harjun jatkeella
ennen kuin K orpisolan ja Sulj iir ven valisen maantien seuduilln, jokn
Hietajarven koillispuolella kulkce va in muut amien mct rien korkuisen
ja parin kolmen h..'}'111menen metrin Ievyiscn , mutta selvapiirteisen
hiekkaharj un yli . Taman j alkeen on t aas kaakkoon pain yli puolen
toista peninkulman matkan suo - ja morenimait a , ku nnes vasta Korpi 
jarven etelaosan itapuolel ln t aas kohdat aan n aht avast iki n Pojas
jarven-i-K aarijarven harju jaksoon kuuluva, lahe s 4 km pitkii, vain
mu utamia met reja korkca ja pari ko lme kymmentii metria leveii
hiekkaharjumuodostuma, joka osittain kohoaa suomaasta, osit t a in
on morenimaan ymparcima . Tiista liihtien kaakkoon on somero
kerrostuman katkearna kaakkoon pain verraten lyhyt, vain pari
kilometria, minks jalkeen Icohdat aun lukuisat Saarijarven yrnparis
toss a olevat, suomaista koh oavat somorosel jinteot ja kummut, joista
kauimpana .Hinnessa olevat epailematta ovat kasitett.avlit muodostu -
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uneiksi samaan jaatikkojokeen kuin Poja sja rvon-s-K anrija rven har
j uja kson edella mainitut osat.

Suarijiiroen. hal'juryltmii on t a vallaun m uodost unut ka hdesta
erillisest a harj ujaksosta, joista Iantisella on suurin piirtein kulku
suunta luoteesta kaakkoon, kun taas itainen ainoastaan et elaosassaan
kulkee Iuoteesta kaakkoou , kaksihaarai sen poh joisosan kulkiessa
pohjoiscst a eteIiiiin .

Liintinen harj uj akso jatkuu Saari jiir ven ja 'I'sholmasenjarven
valillii kaht ena , paikoin jotcnkin cpaselvana, useam man erillisen
harjuseliintcen muodostumana harjuhaarana , [otka pinnaltaan hyvin
kivikkoisina jatkuvat , kunnes ne yhtyviit p uolentoista kilomct rin
piiiissii Iiint een Sa arijiirvestii. Harjujen yhdyttyii syntyy yhtenainen
harj ujakso, jonka muodostaa kuusi lyhyin valimatkoin perakkain
seuraavan, enemman tai vahemman selvapiirt eist a harju selannetta,
jotka kaikki, poiketcn toisistaan viihan itiHill pain, kulkev at keski
maarin kaakkoon p sin Iiihellc K itelan ja Suojarven viilistii maantietii.
Harjuselanteet , jotka vielakin ovat kivikkoisia, muodostavat milloin
matalia , vain muutamia met rej a ymp aro ivia suorna ita ylemp an a
olevia someromaita, milloin t aas ovat selvas t i ha rj unluonto isia , harjun
kohotessa valista tuntuvasti yli kymmenkunnan metria. Vain muu 
tamicn a st ciden poikkeuksella etelasuunnasta kulkova , stela isinna
-ijaitseva somerosela nne on kaikkein enimmin harjuluontoinen . Tam a
-omeroselanne on pohjoisosa staan eouohenselan« tapainen hyvin
teravaharjaincn . Sen korke us voi usein nousta aina 15-18 m ympa
roivista suomaist a ja harju kiiy paikoin niin teravaksi, cttii sen seliillii
kn lkovalle tielle tuskin on riit t iiny t t ilaa . Rintect viet t iiviit jyrkiisti,
usein aina 4.30 tasapinnas t a , kohti ympa roivia suomait a, Etolaan
pain leveneo harjnn selkii jon kun verran, aina parlin kolmeen kymme
neen metriin saakka, sit a mukaa vahitellen aleten, kunnes sen et ela i
-in osa lopuksi on vain 4-5 m y rnparo ivia suo maita korkeammalla .

K uvat un liinti sen harjujakson harjuaines on melkein kaikkialla
karkeata, kerralli sta someroa , joka on osittain somerokivisekaist a,
paikoin joksecnkin ilman niitii.

E t ela isimp aan someroha rj uun liittyvat valittomasti molemmin
puolin I mpilahden- Slloja rven maanti ctii olevat, harjun kulkusuun
nan mukaan pit kanomaiset som erokerrost umat , jot ka n aht.avasti
ovat muodost nncet glasiflu vialiscsti samaan jiiiit ikkojokcen kuin
harju m uo dossa esiin ty va vierinsora.

Saarij ar vsn harjuryhm an it.ai sen jakson p oh joisin o-a on molem 
min puolin Saarijoen suut a sen laskiessu Sal onjarveen. Joen lansi
puole lla on t iiiillii onsin aivun Iyhyt, pohjoisestu eteliiiin ku lkeva
someroharju n pat-ka kohoten pohjoiseen pain nin a Pienelle H anhi-
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jarvello saakka ulottuvien mataloidon osit tnin pitkulaisten SOnlCl'<I

kerrostumien keskest a . Viilittomiinii jatkeena tiille harjumuodostu 
malle kohoaa aivan Saarij ocn it iirannalla jokseenkin matala, selvii
muotoinen , noin kilometri n pituinen somcroharju, jonka jatkeena
kaakkoon pain on useampia lyhyitii harjumuod ostuksia , Kotijarven
Iansipu ololla jatkuu sit ten keskimaarin poh joisest a otc la an kulkeva .
liihes 2 km pi t kii someroharju, ]( otijiirven harj'" joka on pohjoi- 
paassiHin kaksiha arainsn. Molempien harjuhaarojen selat ovat vain
pari kolme kymmenta metria loveat , mutta siit.a huolimatta on nii~:--a

verraten suuria harj ukuoppia. Molempien haarojeu yhdyttya on
harju lOi-15i m levyinen ja kohoaa kymmenkunnan metriii ympii
roivien suomaiden ylapuololls. H arjun pinta on tiiiillii v ielii hyvin
kivikkoista, mntta kivilohkareet vaheneviit yha enemman eteHHin
p ain samalla ku in harju alenee viihit ellen levet en etelaosassaan, ku n
nes se viihitellen vaihettuu matalaksi hiekkakankaaksi . Pienempi
ja suurem piala isia , mataloit a hiokkakankaita on sit ten suo maiden
ksskella Kotijiirven ja Sa a rij iirven viilillii sekii cteliiiin aina Kiteliin
ja Suojarven va liselle maantiolle. Kaista hiekka- ja suomuist a kohoan
kymmenkunta itaiseen harjujaksoon kuuluvaa someroharjua , joiden
muoto on vaihteleva ja kulkusuunta pohjoiset elaisen ja luot ei-
kaakkoisen viilillii.

Itiiiscn harjujakson p ohjoisosan liiutincn haara, jo ka kul kee
keskimaarin pohjoisesta etelaan, jatkuu kappaleen matima Saa ri
jiirvcsta pohjoiseen, Saarijarvenojan molem min puolin.

Joen ldnsipuolella pist aa snomaas ta ensin esiin pienenpuoleinc.·n
somerokumpu, ja kohta sen [alkeen on joen oikealla runnalln yli
kilometrin pituinen , n . 6 lU korksa jyrkkarinteinen harjuseliinnc.
joka kulkee kaakkoon p a in. Tamiin harjumuodostuman pinta Ull

hyvin kivista, ja samanlaisia ovat nc kolme h arjua, jot.ka kulkovat
tiiiilt ii etelaan Saarijar ven it apuolollo aivan lahcllc jar vea , mihin lant i
nen harj uhaara piiiit tyy . T iiiillii kulkee SC Il poikki Saari jar ven etela
piiiistii its kaakkooa kohti hiljalleen kohoava, vaihdcllen yh a onemman
kaakkoa kohti ka antyva Saarijtiroen. hari«. Taaltii etela an pain ole
vat , epasaannollisen muotoiset, niemekkeiset somerokcrrostumat
ovat niite ymparoivassa suomaassa esiintyvien ~omcro~aarekkeidell

ja mat alien sora ka nkaiden ymp aroimia. Niita ei nay kuitenkaan
karttalehdellii. Etcliiisin Saari jarven harj uryhman it aisimmlin jakson
sorneroharjanteista, Paperonharju, jonka yli maant ie kulkee, on
vahai nen, vain n . 3 In korkca ja kymmenkunta metria, lnved.

K aa kkoon pa in Saari j ar ven harjuryhmasta puuttuu somero 
kerrostumia kokonaan aina lahellc Veniijiin raj aa, missa viela Totri 
lammen it ar annalla kohoaa puolentoista kilomet rin pi t uinen, vilhan
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kuareva somerohnrj u , Tetrilammen hurjiu: et elari une laskeutu u
jyrkasti viereisecn suomaahan , P ohjoinen rinne kallistuu taas aivan
loivasti vetiseen turvemaahan. Sornero on !iiillHikin karkeata ju
kivetonta .

Tet rilammen harjnsta n . 2 peninkulmaa kaakkoon on Hyrsyliin
Itarju siina niemekkeisessa ul konemassa mika Suojarven pitiijan kaak
koisosast a pist aa Ycn aj iiii vasten . H yrsyliin jarveen pistiiviillii nie
mella t asakorkeast a , paikoin somerosekaisesta, sorast a muodostu
necna harjuselantoena . Tctril am min ja Hyrs ylan harjujcn taydelli
ncn samans uuntaisuus viittaa siihen , etta Venajan puolollakin on ole
massa Iuoteesta kaakkoon kulkcva somcrohar ja nnc naiden valilla.

Paastojiirven- Unilammen harjn alkaa Paast ojarven etelapaan
ticnoilta viihiin matima Suojarven karttalehdcn Iansi raj an keskiosan
itapuolelta, missa t urvekerrostu mista kohoaa kaksi Iyh empaa tai
pitempaa, selvamuotoista, vaikkakin mat alna . vain muutamien
metrien korkuista harjuselunnett a. P ohj oinen niista kulkec jokseen 
kin suorann, etelainen tans [onkin verran mutkitellen . Lahin [atke
t aman harj ujakson sornerokerrost umille on tavattavissa jon kun
matkaa Y1ivieksij iirven lansipuololla, missa selva, harjukuoppiu
sisiiltavii, jyrkkiirinteincn somero har ju kohoaa Unijocn it apuolellu,
muutamia metrejii t iiman joen yliipuolelle . Tiihan someroharjuun
liittyy molemmin puolin Ilomant sin ja Suojarven rajaa laaj oja , suo
maist a kohoavia hiekkakerrostumia, jn n. 2 km etelaan otelai simmastd
naista hiekkakerrostumista kohoaa taas harjum aineu somerorn uodos
t uma pit kin K orpiselan ja Suojarven raja linjaa n , 2 km pitkana jak 
sona pien iu ja matali a korkeintaan nelj an metrin korkuisia harju
kumpuja. Niimii harjukummut seuraavat Unijokea tuskin kiIomet
rin paassa sen Iimsirannasta , ja haviavat, it apu olella morenimaihin.
Harjumuodostuma poikkcaa taman jalkeen vahan itiian pain, mutta
ilmaa ntuu sitten taas suomaista aivan Unijoen vierella polvekkccn
muotoisena u. 3 km pituisena harjuselan teena , joka myosk in itaanpain
rajoittuu pohjoisosassaan moreniin, mutta etelaosassaan pistaii
Unilampeen lahes 2 kill pitkana niemena ,

J okscenkin laajat , kor keanpuoleisct Iaa kiomnisot hiekkahar
jumuodostumat , jotka ymparoivi a soramait a kohti jyrkkiirintci
, ina esiintyviit Unilammcn ita- ja pohjoispuolclla, ovat sclviistikin
kerrost uneet glas ifluvia liscst i harjumuodossa esiintyvan somero
muodostu man yhteydessa,

Onteovaaran-s-Riuualamanen harjlljakso alkaa Syvaj arven ja Siika
jarven etelapuolelt a, mitka jarvet ovat yhtynect lahes kilometrin
pituiscn salrnen kautta , Tiiiillii csiintyy kaksi muutamien kilometrien
matkan jo kseenkin yhden su unt aisina kulkevaa harjumnodostumaa .
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Lantinen naist a rinnakkais hurjuista kulkee Syvajarven lnnsirunuall n
pohjoiskoilliseen suuntaan 10-12 III kor kcana, kapeana , kivotto
mana, teravaharjaisen a soraharjuna . H ar jun rinne sen. lansipuolelln
olevaa suomaat a kohti on j yrkka . Tehtyaan pienen kartulle nakymot 
taman mutkan kaakkoon kohoaa hurju pian n . 20 m Syvajarven ylu
puolelle, jolloin sen piut a on taynnaan suur -i n kivi lohkarcita, joidcn
suur uus vaihtelee I -fl kuut iometriin. K oh ta taman jalkecn alknn
harju kuitenkin t aas laskeutua , jolloin sen pinnallu esiintyy joukko
sorakumpuja .

Taman harju n po hjoispuolella on suo maiden ymparoimia hiekka
kankaita , [otka nahtavast.ikin ovat kerrostu neet harj una esiintyviin
somero n mu odostuessa . Etelaan pain paat t yy taus harju puolen
toista kilometrin piUissii m orenimaihin, Tama knt.kca ma on muuta
mien sat ojen metrien pituinen , minka jal keen harj u taus kahana suo
maista lahella pient a lampea cdella mainit.tua harjuselaunctta vahitn
lyhernpdna .

Myoskin taman harju selanteen etelapuolellu olevista suomaista
kohoaa saarekkeina hiekka kankait a, joihin har jumuodost.uma kaak 
koa kohti paattyy.

Itainen, lahes 5 km pituinen , kaaren muotoinen rinnakkaisharj u
nousee suomaista Syvajarv en kaakkois paan lu ona korkeana, leveana
somero kankaana, jatkuen t atLltii Kaunisjarven Iansipuolelle, missii
siit a eroaa lyhyt haarake Iansiluot eeseen . Muut amia satoja askelia
Kaunisjarven etelapuolcll a kulkce tama laakiomainen somero
kangas pitkin Siikajar veen ct clast a juoksevan jocn vasent a rantau.
ja katkaisee tama joki h ar julaakion vahan mutkaa Lokalammcn
pohjoispuolella vahan ennen, kun so lopull isest i kapenee ja loppun .
Lyhyen kat keaman perasta kohoaa taa s morenista aivan Lokalammeu
it apuolella lnhes kilomet rin pituinen , tasaine n , kiveton, pari kolme
sataa as ke lta levea somer oh arju. Etelil,a kohti ha viaa t am a pieni
somerohar ju vahitellen suo maahan, jost a se kuitenkin pian, muutu 
man sudan met rin kat.keaman jalkeen aika akkia tu as kohoa a pohjois 
paassiiii.n korkeaksi kummu ksi keskelle suota . Tasl a etelaan jatkuu
harjumuodostumia lahes kahden kilometrin mat.kan korkeana ylii
tasankomaisena somerokan .kaana, joka et elaan pain seka leviaa ett it·
kohoaa, Siella taaIlii on tiillii kankaalla sikin sokin kulkevia selanteitu.
jotka kohoavat runsaast i parin kymmenen metrin korkuisiksi ju
joiden rinteet [yrkkina laskeutuvat ym pariiivi in suo mai hin . Somero
on taiilla jokseenkin ka rkeata ja sen pintaosat ovat usein hyvin kivi k
kois ia. Viela. muut aman kerran katkettunan suornaihin ainakin kilo
metrin pituisen matkan i l maantuu harjumuodostumun jatke '<l ii
vieksij arven keskiosan po h joispuolella , jot a kohti se tulpe 4-5 III
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kork uisena, selvamuotoisena, ter avaharj aisena somero ha rjuna ainu
rantaan saakka. Harjun jatkuminen jar ven pohjalla kin nakyy muu 
tamista sorakarcista . Vieksjarven etelaosassa kohoaa harju tans
suosta pohjoista kohti jarveen pistavalla niemellit se ka jatkuu taallii.
yhtajaksoisena, mutkikkaana noin !J km pitkana so meroharjuna
Viek sjarveu harjuna.

Vieksjiirven harj-u on milloin kapoa , teravaharjai nen, milloi n 'So
t.aas leviaa korkeiksi, aalt opint aisiksi sora kankaiksi. Pintamuotojen
vaihtelut t apahtuvat sangen nopeaan . K oht a Vicksjar ven etelapu o
leila kohoaa harjumuodost uma niin ollen 23 m y mpa ro ivien suomaiden
ylapuolelle selvana harjanteena , jota ymparcivat Iyhyet harjun pat kat
ja piene t , t asaiset kankaat, mutta kohta sen jal keen lask eu tuu sc
nopcasti, vaihtuon mataliksi soraka nka iksi, joidcn pinta vuoro in
kohoaa, vuoroin aaltomaiscsti laskec . Sa manla isia vaihteluj a esiin
tyy useampia kertoja aina harjun etelup aahan saakka , nom 3 km
Rinttalammen pohjoispuolelle, missa se pMttyy kullioiseen moren i
maisemaan .

Harjua leikkaa vat pitkin matkaa useampia kertoja vesireit.it ,
seka Vieksjoki etta siihen virtaavat joet ja purot , jotka osit t ain sua
vat alkunsa pienist a harjun Iaidoilla olevista lammist a . Niiden kulu 
t nsuomien la heisyydessa, joita nama vcsivftylat ovat leikanneet harj u
soraan na kyy harj umuodostuma tavalliscsti uscampa na, osit t uin
jokseenkin sa mansuuntaisena, osit tain erisuuntaiscna ha arana .

Paastojoen-UniJammen ja Ontrovaa run- Ri uttalammen ha rju 
jaksojen kulkusuunnassa ka a koss a pain ci ole t avatt avissa mitaan
-omero kerrostumia Iahes kahden peninkulman ruat.ka lla, ennenkuin
vasta Agliijarven luona Suojarven lu oteisosassa , missa kohoaa jar
ven lnnsipuolclla pohjoispaast aan kaksihnarainen someroharj u.
Aglajarven harju.

AgliijiIrven harjumuodostumu. ei ole kuitenkaan yhtnj aksoista
someromuodostuma a , kut en on kar talle mer kitty ka rtt a-asteikon
pienuuden takia , vaan sen muodosta a sc kavana ryhmana jouklco
joksecnkin lyhyita, mut t a ainu selvapiir teisia harjupatki a, joita ero it
tavat t oisistaan ositta in tasaiset hiekka- jn soramaat, osittain harju
kuoppamaiset syvennykset. Harjun patkien pituus tassa n. 3 km
pitkassa so merokerrostumassa on harvoin yli parin kolmen sa dan
metrin, ja niidcn korkeus ei nouse koskaan kym menkuntaan metri in,
useimmit en 0 11 se vain muutamia metrej a.

Ei ole ratkaistav issa onko AgHijarven somerokerrostu maa pidet
tava. aika isem min kuvattujen Paastojarven-c-Unilammen tai Ont ro 
vaaran- Riuttalammen ha rjujen (vert. ss . 77- 79) kanssa yhteenkuu 
luvana vai onko se mahdollisesti liitet t avit Hi-Rta lanuessa kulkevaan
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Pojasj arven- Kaarij ar ven ha rjuun (ver t . ss, 73 - 74). J os jalkimmainen
otaksuma on aiken, on harjussa tapahtunut poikk eama, mika muu ten
ei ole niinkaan harvinaincn ilmio someroke rr ostumien ruuodostaessu
solvia harjujaksoja ,

Viimeksi kuvatust a harjujaksosta it aan kii nnitt iiv iit huomiot a
muutamat erilliset , Iyhyet somerohar jut, joita nakyy par in penin 
kulman valimatkoilla kaksi Ontrovaaran kyl asta koilliseen Ilomant 
sissa, yksi K eskij arven luoteispuolella Suojarven lansiosassa [a yksi ,
Lammassiirkkii, Salojarven luoteisosan lansipuolella . K aikki riamii
someroharjut kohoavat morenimaist a niista jyrkasti eroavina, vai kk a 
kin yleensa jokseenkin mat alina, va in muutami en met rien korkuisina
harjumuodostumina. Pohj oinen ensiksi mainituista Ontrovaaran
koillispuolella olevista harjuista mu odostaa yhden k ilometrin pitui
sell, suurimmalta osaltaan 10- 12 III korkean, useimmiten pinnaltaan
kivikkoisen, kapeaselkaisen someroselant een, joka kuitenkin etelii 
osassaan lc vi3,8, tasaiseksi -kankaaksi ,

K uoliemaan. poikkiharjn on pari kolme k ilornetria Kuolism aan
kylan lonnaispuolella Ilomant sin pi t ajassa. Se on r unsaast i 1 km pitka .
10-14 III korkea ja lahes 100 m levea somero harju, joka heikost i
kaareu tuen kohoaa moreni- ja suomaista kulkien Iannesta itaan ,
kaaren kupsra sivu etelii ii ko hti . Poikkiha rjumuo dostuma ei 01"
kuitenkaan aivan yht aja.ksoine n, vaan sielta taiilt ii poikkinainen .
muodostunut milloi n selvistii harjnseliint eist ii, milloin t asaisi stu
sornerokankaista. Harjuaincs on verratta in hienoa someroa, jossa on
r unsaasti noin nyrkin kokoisia vieri nkivia ,

Somero n kerrost umi s sn t iiksi poikkiharjuksi on tiiytynyt ta 
pahtua muutoin hilj alleen t nkai sin vet aytyvan jaiin reuna n pysaht y
misen aikana .

Muutamia kilometrej a Kuolismaan poikkihnr jun kaakkoispu n
leila ku lkee Iahes 4 km pit uin en somerohar ju k aakkoon pain jokseenki n
suoraviivaisest i . Taman harjumuodostuman, Portimolnmmen-e-Siika
jiirven harjun luoteispaa k ohoaa hiekkakankaasta P ort imolamrnen
Iansipuolelta. Keskiosassa on sen molemmilla puolin lyhyellii matkaa
suornaata, mutta sitten jatkuu se morenimaisem aa pitkin Sii kajarvelle .
H ar ju alkaa pienen J outsenlammen cteHipuolelta, jossa so aluksi on
jotenkin matala a ja va,hapatOista, ainoas t aa n parin kolrnen metrin
korkuista, seka usein turvemaiden katkomaa. K ankkoa kohti kohoaa
harju kuitenkin nopeasti, ja on siihen t iiiilla silloin t ulloin synt ynyt
pienia idyllisia j iirvia j a Ia mpia, jotka ovat veden t iiyttiimiii harju
kuoppia ja hautoja. Pohjo isimman hnrjulammen kobdalla on harju
pari kolme kymm ent ii metr ia levea ja sen korke us on t iiallii jo 10-12
In ymparoivista alankomaista. Sen pinta on t~Uina, kuten yleensa
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nina harjuluonteen ollessa selva, suurempien ja pieuempien vierin
kivien peitossa , jotka useimmiten ovat ihmisen paall kokoisia . K ui
renkin matalenee harju myoski n siella t ,Hilla t asa isten kangasmaiden
tasalle, joHoin sen pinta on vahemmtin kivista. valist a k oko naan
kivet onta kin .

Etelapaassaan laskeutuu harju Siikajdrvea kohti , jonka pohj a a
pit kin so nahtavasti k iu kulkee, paatcllcn useammista [arvessa ole
v ista. harjun kulk usuunnun mukaisista so meroluodoista. .Iarven
etelapuclclla ilmaantuu hnrjumu odostuma viela muutamia kymmeni a
mctreja pitkun jt, viihapatOiscna someroselant eena , joka pian havHHi
suomaihin .

H iroi oja n. iI', r j ll . Siikajarvo n kaa kkoispuolelle ulot tuvat suo
ja morcnirnaat noiu puolen peninkulman matkan, minka jalkecn ko 
hoaa Hir viojan Iansipuolclla harju n jatkeena suomaistu lahes kahden
kilometrin pi t uincn selvamuot oinen so meroharj u, kulkien sa maa n
- uuntaun kuin Port imolammen -i-Siikajarveu har ju , H ar juselanne
on tasainen, kiveton teravaharjainen. )[uutnmien satojen metrien
pii.i ssa leikkaa Imrjun Hirvioja , jonka it apuolella se ja tkuu lahcs kilo
metrin mat.ka n, minka jalkeen se kaakkol .paassa an tasoittuu jn
muuttuu kor kea ksi, 10-12 m ymparoivistit alankomaista ko ho
avaksi soraka nkaaksi .

Paaosa laheR peninkulman pituista Kivijiirven harjua kulkee
kuakkoon pain K ot ajarven etelarann alta, vaikka kin jarven pohjois 
rannalla on. t avattavissa va hainen harjukumpu , joka selvast ik in
kuuluu tahan harjumu odostumaan , Kot ajarvelta jatkuu harju
Kivijarven lansirantaa , aina jar ven eteldpaahan saakka yht ajaksoi
sena, aina 15 m kor kuisena selanteena katketen talla valin ainoastaan
yhdessa paikassa . Tiiiilt il kulkee harjumuodost uma sit ten etola kaak 
koon Iapi suo- ja morenimaiden , milloin selvana someroharjuna, mil
loin laajeten korkoiksi, tas aisiksi kankai ksi , E telaisimm assft osassaan
O il harju kuitenkin lapeens a hyvin selvaa, kapeata , korkeata ja t er ava 
harj aista . Tullaisena ku lkee se sit ten pinnalt aan saiinnolli5est i
kivikkoisena pari kohne kilometria, kunnes se lopuksi, katket t uaan
vahan valilla , vaihettuu moreniselanteeksi, joka somerokerrostu man
kulkusuunnassa har jumu odostuman jatkeena kohoaa kor keasta m o
renima isemasta .

Kolmen kilomet rin mat.kalla kaak koon pain puuttuu t aman jal
keen kokonaan somerokerrostu mia, kunnes suomaista kohoaa Kuikka
lasnmen. harju muutami a sat oja a skelia Hirvilammesta etelaan. Tama
harjumuo dostum a kul kee aluksi etela kaakkoon . Pohjoisosassaan on
se ensin kapeat a [a kivista , yhtaj aksoista harjuselannetta , mut ta
muutamien sa t ojen nskelien piUi ssa katk eilec se useiksi kivikkoisiksi

26;(1- 27 11
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har jukummuiksi. K uik k alammen p ohjoispuolella tekee harju pol
vekkeen etelakaakkoon ja Iaaj enee korkeanpuoleiseksi so meroka n
kaaksi , E nnen pitkiia k o hoaa harju k uitenki n jall cen saaden selvan
harjuluonteeu , minka jalkeen Kuikkala mmcn harju 5-7 m korkeana
harjuna kiertaa Kuikka lammen itapaan ympilri ja kaannyt.tyaan
etelakaakkoon painuu suomaan ulle t ultuaan juur i I lomantsiu ja
:';uoj arvell rajalle,

VaapsU118jiirven har-nu, K uikkalammen liur jun jut.ke on sitt eu
tavattavissa Vaapsau sjarven itapuolella , missii on nelja matalaa ja
Iyhyt t.a harjuselannetta, H arjuaines on tiialla hie nonpuoleistu somer
hiekkaa , ja harjusora la a jenee paikotellen lanjoiksi hickkak ankuik ...i
harjujen pinnalle .

Vaap sausjarven liillsiluoteispuolella olevat , lnnsi luoteesecn kulke
vat , verratta in lyhyct so meroharjut ovat 5-H m korkeita , tasaisi a ,
kivettomia harjumuodostumia , osittain laajentucn ka nkaiksi .

Siirkijiirven harj« . Vaapsausjarven kaakkoispuolella on somero 
kerrostumassa 4 krn pitu inen katkeama, mutta Kuukkausjoesta itaan
kohoaa Sarkijar ven luot eis- ja pohj oispuolella t aas kaksi kaarevaa
-orneroharjua, joista etolai nen uskollisesti noudattaa jarven pohjois
rantaa kaantyen yha itaan pain . Jarven lansi- ja etelttpuolella kulkee
kaakkoon pain tiista harjumuodostumast a [atkuva, n . :l km pitkii
sornerh iekkakerrostumu. . Mutt« Iahes peninkulman mut.kalla kaak
koon pain ei t aman jalk eon nay jiHkeakaan somerosta, vaan ainoas
taan suomaasta kohcavia samaten kaakkoon pain kulkevia moroni 
selante itd. Vast a Kuukkausjo en alajuoks un varrella, itapuolclln
Haut alanrpia , joksi jok i Iaajentuu , on t avat tuvissa :-;angen laaja
somero harjurykelma , I ( 1f,ukkaus joen harjurykelmii . Lantisimm nt
naista harj uista ovat korkcanpuoleisi a somcrokank ait a, jo issa on ainu .
(j-7 m syvyis ia, valista tur vepohjaisia harjukuoppia ja hautoja .
Itaisin sorakcrros tuma s it avastoin on otelakaakkoon ku lkcva , se lva.
Iahes 2 km pituinen som eroselanne .

Kuukkausjoen har j urykclmast.a kaakkoon osiintyy sen kulku
suunnassa joukko su o maan ymparoimia, osittain somerosekaisiu
somerokerrostumia, jatkuen useampia kilometreja Salonjarven luo
teisimman haaran Iahelle. Naidcn hiokkakerrostumien joukossn
kohoaa Vegarusjoen ala j uoksun it apuolella olevista suomaista kaak 
koon pain kulkova, p u olcnt oist a kilometrin pituincn Veqarukseu
liarju , jonka leveys vaihtelee muutamista ky mmenis t u met reista
sataku ntaan metriin ja jonka korkous on kymmenkunta metria .
Taman harjumu odostuma n pintumuodot ovat jonkunverran vaih tele
via sen milloin ko hotessa selvapiirteiseksi , ka peaselkaiseksi harj u
selanteeksi, milloin tan. s levet essa useampia kymmcnia met re ja le -
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vcik si , korkeiksi somerhiekkalankioikai . Lauk iomai sissa seuduissa
t.apaa valiin usei ta harjuku oppia , ilman etta. laakiolu on nc siita kui
tenkaan hiiirii ntyy.

Kuukkausjoen harjunjakson voi sit t en sanoa p iUit t yvan Sal on
jarveu luoteispaahan, 11. 2 km pitkaan V'l.lontelee-n harjumuodostu
maan. Suurimmalta osaltaun on tamii sorner ohar ju tyypilliscst i
muodostunutta ; paikotclleu puuttuvat sil ta, kuitenk in selvat hnrjun
piirteet .

Ko·ita-jiirven harju, Noin puolitoista kilo metria itaan edc lla
(siv . 81) kuvatusta Kivijarven harjusta ko hoaa K ai ta jar ven lu ona
11. 2 km pitka selva somerohar ju , Har jumuodostuma ilmaantuu ensin
Kai t a jarven itararmalle suo m aasta ko hoavina , matalina, vu in 2-3 m
korkuisina sorakumpuina , joita ei kuitenkaan kart t a -asteik on pk-
uu uden takia ole voitu saada nakymaan kartalla . Niiiden harju 
kumpuje n jatkeena jat kuu sitten jarvcn kaakko isosa sta Iahes 10 m
korkuinen, tasai nen ja suora , muutamicn satoje n askelien Ievyinen
harju, kulkien luot eest a kaakkoon pitkin Kaitajilrveen kaa kost a
tulevan puron, H ein aojan oikeatn r ant aa . Harjuaines on eni m makseen
kivet onta somer hiekkaa; sielltt til ii]lii on ku itenkin havaittu siina
harvakseen pienia vierinkivia .

Kaakkoon K aitaj ar vcn harjusta ei ole Iah es !J km mu t.kall u, ainu
Hi-helle Suojarven raj aa, t a vattu harjun suunnassa jalkeakaan some
ros ta . Vast a lahes kilometri r aj alt a alkaa taman jalkeen Kuulclcaus
j ii l'ven ltaTjujakso n. 2 km Kuikkala mmen harjun itapuolelt a lloman t 
sin ete laosasta, kulkien aluksi m orcnim aidcn halki, mutta sitternmin
sita ymparoivat. tur vemaat . Kuljettuaan puolitoist u kilornetrin
t ulee harj u Suoj arven rajalle . Tahan saa kka on harju kulkenut
pitkin etelaan pain juoksev un K uikkalum menojan vusentu rantun .
.l\Iutta Suojarvcn puol ella monee harju , kat.kottuaun muutamun satn
ku nnan askeleen matkaksi , pUTon oikeal lo rnnnalle , [otn se sit ten
no udattaa la hes kilornctrin matkan kulkien muutarnicn mctrien
korkuisena, tasaiscua , pari kolm ekymmenta metria leveana selftnt ccnd .
Taman jiilkeen jatkuu har jn m olernmilla puolin puroa levonev itna.
korkeanpuolisena somerokankaana cdellec n kilomotrin matkan, kun
nes se taas supistuu puron oikealle r annalle selvaksi, Kuukkausjarvelle
saak ka kulkevaksi somcro harjuksi , Kuljettuaan kapean salmen yl i
jarven pohjoisosassa kapen ec hnrju alnksi ja tunkcu t uu jarven ja se n
tiepuolella olevan lammen vuli t se , mut t a laajenoe sitten jonk un
verran etelaan pain .

K uukkausjnr vs n ituranna llu k ulkce harju vain 3-5 III korkui
sena , pinnalt nnn kivettomanu ju tasaharjaisena s(']fint c('nii. Siinit
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on t aall ii jou kko verratta i u suuria harj ukuop pia , ja itiipuolella liittyy
siihen laaja, pari nelidki lometria kasittava somer hiekkakangas.

Kivijarven Iansipuolella, muut amia k ilom etreja Kuukkaus 
jarvesta kaakkoon olevat ., suo maiden ym paroimut ., lukui sat , pitku 
laiset hickkakcrrostumat ova t niiht iivih:.ti muodost uneet vasta kuva 
t un harjujakson yhteydessa .

On vaikea sanoa, m ihin su urempna n harjujaksoon Suojarven
lehdcn luotei skulm assa molenunin puolin K oidanjokea esiint yvat .
vcr rattuin lyhyot somero ha rjut ova t l uettavat, vustnkuvattuun Kai tu 
jiil'ven- Kuukkausjar vcn harj uja ksoonko vui aikaiscm min tarkkaun
kuvattuun, yli G km pit.uisccn Kivijiirven-Kuikkalamnwn- Vaap
sausjarven-Siirkijarvell- KllukkausjDen ha rj ujuks oon. Todcnnukoi
:-;pmpaa. lie nee ku itcnkin , ot trt I W kuuluva t viimcks.i mainitt uun
harj ujaksoon .

E telainen muinitu ist.a harj umuodostumistu , Huipanpurou harj» ,
kulkco pitkin K oidanjokeen Iuot eest u tulevan Ruipanpuron oikcata
rantaa selvana, puolent o ist u kilometrin pit u isena harju na , kohoten
aina 15 In ymparoivien su omaiden ylapuolcllc . H urjun selka on miHoin
pehmeau pyorcahko, milloin tasapintainen. JiHkimaise8sa t apauk sessa
on siina useast i vorraton matalia , loivia harjukuoppia. Harj ua ines
on suuri mmalt a osalt aan ki vet bnt a somer hiekkna. P oh joisosassa on
harjusorassa kuitenkin paljon somer hiekk aa,

Pohjoisempi ; Virmajoen. harju. kulkee loivnssa kaaressa luoteesta
kaakkoon Koidanjoen s i v uhaa ran Vir majoen lans ipuolella . Harjun
itarinne 0 11 hyvin j yrkka, mutt u lansirinne laskeut uu aiva n loiv asti
suomait a kohti. H arj u p iiiit t yy etelassa pienecn Virma jokcen la skc
vaan puroon, jonka et ela puolellu ja t kuu matala hiekkakangas.

Kotkajiirven luiriu. k ohoaa rnorenimaiden kcskelta K ot kaj iirven
etelap uolelt a ja jatkuu s itten kaakkoon pit ki n Alasark kajarven lans i 
rantaa yht ajaksoisena, kapeana ja 10-15 111 korkeana harjuna, jonka
pinta suurimmalt a osalt.aan on verrattain pienien, hyvin pyoristy
neiden sornerk ivien peitossa. N . I km etelap iHi sHtlin alkaa Hima n . 4
km pituinen harju hiljalleen laskeutua ja paattyy lopuksi pieneen
lam mikkoon . Taman j 'i.lkeen erot t avat suot sen n . 3 km pitkasta
jaksosta suurempia ja p iencmpia, Iah ekkain t oisiaan seuraavia somero
kerrostumia , jotka loivaasa kaaressa kulkevat sen etelii puolclla itaan 
pain suomaiden ha lk i Alasulknla rnpea koht i ku lkevana poikki
harjuna .

Lantisin, suurin nitist ii viidesta somerokcrrost umas tu .rJ lasulk11
lammen. poikk iha /, jujaksossrt ' kulkee jokseenkin Kotkaj arven harj un
kaakkoispaan suuntaise n u. Se on korkea , yla tasankomainen so rner o
kangas, [onka etelarinne, la skeutuu jyrkasti sen alla olevaan laajaan
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xuoh on, Taman - omeroylutasungou erot taa Alusulkulunnneuoja
neljasta itaisern ma st.a, pienemmasta sanrekke cst a, joiden kaikkien
harjuaines OIl, myoskin somer hiekkaa . Aiirhnlnit.iscn~t Iauncssn jn.
idiissa olevat osat Uit it poi kki harjna ku lkevat larmcst u it aan; kun
tans riiiden valill a olevista , vain muutamien sa t ojen askelt cn pi tui 
sist a harjantcista itaisin kulkec suoraan pohjoiseen, luntisin suunnassa
N 20° \V, molemmat selvi a , jyrkasti esiinty viit hiekka harj uja , va ikka
ki n va in parin kohnen metrin kor kuisia . }Jyoskin aivan lyhyt,

. vain muutamien sa t ojen mctrien pituincn , itfiiscen P oikkiharj uuu
kuuluva harj anne, es iintyy selvana selante ena , va ikkakin sen naky va
osa kohoaa vain noin mctrin verran suosta , cpailemat tu suurinuun u
osan harjuselunteesta FHidessii suon aIle.

Lantisin Alasu lkul ammen ojan itiipuolella olevista yli kilomet ri n
pituisista scl anteista on korkein somcrokcrr ost uma koko harjujaksossa ,
Se kohoaa suo maistn 7 m korkuisena , hyvin kauniina hnrjuselanteena .
It aosassaan kulkcc se suoraan liillne st a. itiUin1 mutt-a llinnessu kaareu 
t uu se suunt aan :N 70':) VV.

K uten aikaisemmiu mainittu K nolismann poikkihar jukin merkit 
see myoskin Alasulkulammen poikkihnrjujakso j uan r CUIlUIl pysiiht.y 
mista joks ikin aikaa .

Ennonkuin kaymme kuvaamnan kauempuna ida- sa olev ia , jok
seenkin sadnndllisesti kulkovia , p it cmpia harju jaksoja ju er illisia .
Iyhyempia so rnero harjuja, lienee sopivinta ensin kuvai lla Sotonjarcen,
Suojdrcen. ja Pyhiijiirven ym.piirillii oleuia hariu]«, jotka kulkevat hyvin
Rtiiin not t olnasti; voisipa Ranoa oikullisesti , kullcusuunta vnihdelk-n
pohjois-etela isesta nina it ais-lautiseen.

Alamme siis S'uojlirven pohjoispuoli8;sta harj'u;sw. Lant isin
niiist ii on muut amion satojen nskelien pituinen L ylylamm.en hur ju,
joka pistaa Lylyjarvecn ja luot eesta kaakkoon kulkien seuraa sen
koillista rantna jonkun mat kaa , Vaikka se onkin aivau Iyhyt kohoau
tii.ma harju numt amin paikoin kym menkunta metria korkeaksi.

Muut a mia kilometrejii L yl yj ar ven kaakkoispuolella alkaa K ai
voisten-Helyliinniemen n. G km pitkii ha'·i'njakso. Harjuj akson poh
joinen osa, Kaiooisten haJ'j-u kulkee jonkun verran mutkitellen suo
maiden halki , joksccnkin pohjoiscst a etelaan, pohjoisessa olcv au,
korkean, valte.vien kvartsiitfikukkuloiden tayttaman morenimaiseman
ja eteliissii olevan Syviijiirven valilla, Har jun laki kohoaa keskimaarin
10 m ymparoivien suomaidon ylapuolelle su urim ma lla osa lla harjun
pituut ta. H arju matalenee kuitenkin ctelaosassaan ja muodostaa
Syvajarven koillisr annalle laajan hiekkakankaan. Eriiiin kaakkoon
pistiiviin Syvajarven lahden et elapuolella ko hoaa kuit enkin tans
y mpardivista morenimaista selvast i eroava , noin ]lUolen k ilOlnetrin
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pituinen somerohar ju airia n . 10 III korkeaksi jarvcn pinnasta , Luo
detta kohti t aman harj un etclapaiist a on lahell a jarven rantaa somero
kumpu, ja viola puri p ienem paak in on harjuu it apuolclla, mutta niin
pienia , cttei niitn. ole voitu mor ki t a kartallc. Lyhycn katkeamau
pcra<sta alkau taman jalk esn runsausti 2 kill pi tni nen II elyliinnie11le·u
hariu . Tama hnr jumuo dostuma kul kee selvana harjuna Ioivassa
kaaressa, keskimanrninen kul kusuunta pohjoisest n etellian, Hely
lanniemca ko ht i, missa so pi:i.at t yy enneu nicmen Snojar veen pi st il
vaa etelaisint a karkea.

P Mi kilo met riu kuva tun harjuja kson itupuolel la kulke e Ylisen 
j ar veu lansi- ja ctela puolitse Ylisenjiirven lutriu.. Hnrjun nakyvau
osau muodost aa kaksi su o maan toisistaan eroittamaa osaa, pohjoincn.
vain n . Y2 km pituinen j a etela ine n noin 2 % km pi t uincn , jotka kui
tenkin hyvin todennakoieesti liit t.yvat yhteen suon alia . H arj un ete
laisen, piternman paaosan pohj oispaa kulkee pitkin Syvajarvcn lausi
rant aa kaakkoon pain . N Din kilometrin paassa loittonee harju kuiten 
kin vahitcllen jarven ru rmasta ju kiUintyy sa rnnllu yha onemman etc 
lara kohti ja ku lkee eteHi piUissiiiill, mi ssa maantie monee sen yli, mel 
kein suoraan etelaan , H arjun selka on u . :W In levca ju ko hoaa se 111
- l :l m ympdroivista su omaista, eri lail la eri paikoissa . Erdalla pa i
kalla jar ven ete lapuolel l a jakaantuu harjun sclka, vaikka se onk in
verratt ain kapea, kahde k si rinnakkaiseksi harjuse la ntcek si .

Salonjiirven ja Suoiiiroen. viiliset harju! kohoavat osittain suomaist a ,
osit t ain morenista kulkien eri suunnissa t oisesta jiirvcsta toiseen.

Vahaisin na.ist ii som e roharj uista on Sal.onkyUi:n httrju, Salonjarven
itnrarmalla. Tiima harju on pieni, n . a III korkuinen , ki vinen , lyh yt
ja jotensakin kapea har-ju selanne, joka on muodostnnut karkeastu
somoronineksest a.

Lahes 2 km Salon k ylan harjun' itapuolella kos kettaa maantie
puolentoista kilometrin p it u isen soraharjun ete lapiiii t ii, joka kulkc«
melkein ctelaa kohti, p oiketen tastii suunnasta va in muutamin
as teit a , kun taas taman harjun pohjoisosa, maantien siitu erottun
kaantyy pohjoiskoilliseen suunt aan . Harj u on vain 3-5 m korkui
nen ju sen selka on kor-keuteen nahden [otensakin levea,

K aratsalmen. harjn kulkee lannesta it aiin pitkin Suojarven lansi
osassa olevan lahden po h jcistn [a koillist a r antau, kohoten lansipuo
lelia olevast a somerokan kaust a . tiiita lahtee pohjoist a ko hden kaksi
haaraa, jotka, kuten nryoskin itiipaii, kaikki piHitty viit matalampaan
sornerokankaaseen. TaIlla pieni hnrjnmuodostuma noline eri suuntiill
kesk~rungosta haarautuvine harjuhaaroineen tekl'e er iko isen vaiku
tuksen ja onkin oma erikoi~untcnsa mui st.a kartta lrhdill ii t avatui:;;ta
someroharjuista .
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Karatsalmcn etelapuolelta, lahelt a Sulonjar ven runtu u lahte va
ha rjumuodostuma ei ole yht aj aksoinen, kuten kartulle on tiiytynyt
as tei kon pienuuden t akia mork it a, vaan on muodostunut useammista ,
t.avallisest i vain purin kolmeu metrin kor ku isista harjusclanteisttt ja
ku mmuist a , joiden aiues on karkeata, ki vista someroa. Tama 2 km
pituinen harjuja kso kulkee aluksi lannesta itaiin, mutta kaant yy
vahan matkaa maantien it upuolella ai van akkia kaakkoon p ain,

Suvilahden hariuiakso alkaa Salonjiirven etel uisim man lahden ,
Suvi lah dcn Iansipuolelta, mista lahes puolentoista k ilometrin pituinen
somcroharju kul kee pitkin jarven rantaa jokseenkin luoteesta kaak
knou t kunnes se ll etelapaa joka muodost uu korkeaksi somer okan 
kaaksi, lopullisest i painuu t urvema iden allc . Muut nmien satojen
metrien pit uisen katkeaman [alkeen ko hoaa harju kuitenkin lahden
pohju kassa, Naistenojan itttpu olella , missa snmero on t ans kokoontu
nut yhtenaiseksi 8- 10 m kork uiseks i harjuselantc eksi , joka k ulkien
kcskimaarin Ianneata itaan jatkuu maant.iet u pit.kin , kunnes se lopuksi
hajaantuu muut ami ksi Iyhyenpuoleisiksi hnrjuselanteiksi ja somero
kummuiksi , jotka ovat haj allaan soiden keskella.

Pohjoisin Suojaroen. itiipuolelk: oleuista hariui.ta. on luoteest u
kuakkoon kul keva , n . 6 km pi t kii K " ikkaniemen harj-IIi akso, [onku
muodostaa viisi pitem pa a ja lyhycmpaa , ositt a in toisistaan vah an
syrjissa olevaa osittain sn maun suuntaau kulkevaa so mer okerrostu 
maa. Lantisin naistii somcroharjui sru on Iiihes 2 k m pitka K uikka
niemen. harju; joka kulkien halki Kuikkuniemen laajan kylaalueeu .
al kaa aivan Suojarven r annalta , mista se selvana vaikka k in ver rattain
matalana harjum uodostumnna , vai n 3-4 m korku iscna ja 15-20 III

lcvyisena ku lkee kaakkoon p ain n . puolentoista kill matkan , mink a
jalkeen se Iaaj ence ja muut tu u somero kankaaksi. Kohta kasaantuu
kuitenkin so mero kapeaksi harjuselanteeksi, minka jalkeen harju
muodostu rna jatkuu sclla isenu eraalle purolle , minka jalkeen so haa
raantuu useampiin ri nnakkai sharjuihin , joidcn val illa on suo maita .
kunnes se vahit ellen alenee ja uudelleen vaihet t uu t asaiseksi sorn er o
kankaaks i .

Kuik knuie mon hnrj un pi ntaosat ovut erittain ki visia . Suojarven
rannal la , missa maantie kulkee harjun yli , on harjuaines suure ksi
osa ksi karkeat a , pyoreiitii. sorna, jossa on hyvin pyorist.yneit a kivi ri .

K auem ma ksi it.aan nlot tuvat , lyhyemmat harjanteet K uikka 
niemen har juj a ksossa ovat joks eenkin yhtalaisesti harjuluontoisia
kuin Kuikkani emen harjukin.

K uikkaniemen harjujakson kaakkoisosaa ympiir 6i joukko ma 
tulia, vain vahaison suomaista kohoavia sOluerolmnkaita.
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Pyhii jiirven'mrjujukso alkaa jokseenkin et elnan puin kulkevallu .
vain twin puolen kilometrin pituisella some roha r julln, joka kohoaa
Pienen Pyhajarven luoteispuolella olevasta parin kolmen neliokilo
metrin Iaajuisesta somer okerrost umast a . Tam a pien i so mero harj u
on pohjoispuolella hiekkakankaan kautta Pieneen P yh aj arveen juok
sevaa pienta jokea . Vuhan mat kaa t aman joen etclapuolella kohoaa
somcroka nkaasta 11. 2 km pitka P yhiijiirven harj« . ..Alnksi kulkee tumu
someroharj u kaakkoo n pain. Pienen Pyhajarven lansirantaa kohti .
Tultu aan sinne muodostaa harjumuodostuma jarvecn Iyhyon , etela 
kaakkoa kohti pistavan somero niemekkeen, minka jalkecn so kaiint yy
melkein suoraan etelaa kohti, poiketen vain m uut ami a ustcita iUUill
pain, vajotakscen sitte n t.uskin kilometrin paassa nina jarve n ra ntaau
ulottuvan suon al le. Harjun ctclapaasta suoraan iUWnkohoaa somcro
kerrostumista lansiluoteesta it akaakkoon kulkeva somerohar juja kso.
jonka rnuodostavat viisi lyhytta, suomaide n er ottamaa harjannetta.
minka poikkiharjuj akson taytyy merkita [onkinlaist a pysahtymista
jaanreunan peraantymisessa. Se jaatikkojoki, jo hon P yhajar ven harju 
sora on kerrostunu t, on si tavas toin kulkenut vithintainkin 12 km
matkan melkein etelaa kohti. Noin 3 Yz km P yhajar vcn harjun etela 
paast iL etelaan kohoaa n act Suuresta Pyhajarvesta lah elt a sen it a 
rantaa muutamia pohjo ixosta etelaan kulkevia pienempia ja suure m 
pia, pitkulaisia someros a a ria, joista ku it enkin knrtta-nst eikon pienuu
den takia on ainoastaan s uurin voitu merkita kart ulle. Suuren Pyha
jarvo n kaakkoisrannalla e leva, jokseonkin pohj oisesta ctelaun kulkeva
somero ka ngas on naht ti.vastik in Pyhaj ar ven harjujaksoon kuuluva ,

K aucmpana et ela ssu jatkuu har jujakso Verkkolnmmen harju.na ,
job kohoaa vahan matkan paass iL Suure n P yhajar ven etelaisimmnn
niemen ete lapuo lella ole vista laajo ista suornaista kulkien suoraun
etelaa kohti. Verkkolammen luona eroaa harjust a , joka on vuohen 
selan tapainen , torava h a rja inen ja jyrkkarintoincn, kaakkoon pain
pistava haarake.

Tjepunlanunen se ud uissa, Pyhajarven Iounaispuolcllu olevat
harjut, jotka muodostavnt Tjelntnlauunen harj-u-jahmn, ovat mat-alia .
Kohoten pohjoisessa vain pari kolme metria ni iden ymparilla ole
vien suomaiden ylapuolelle laajenevat ne etel iLiL kohti tasaisiks i.
mataloiksi hiekkakankaiksi.

K aipaisten kylan ja Suuren P yhajar von luot eisosan valill a ole vat
nelja someroharjua vo idaan yhteisella nirnella nimitt iia Kaipa iste»
harjuryhmiiksi .

Niiistii harjuista on lantisin, K aipai sten lW1"ju jn kaakkoisin
huornattavimpia.
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Kaipaisten. hat i lt, ku lkee pohj oisest a etelaun Suojiirven rantaun
ja jat kuu selvast ik iu pohjoista kohden jarven pohjalla, koska muut a 
mat siiua suu nnassa olovat. saaret ovnt someropeittoisia. E tola 
paaSRaan tek ee Kaipaisten harju jyrkttn kaannoksen otelukaakkoa
kohti. Harjun kes kikorkeus on 4-5 m . Harj uaines on joksecnkin
karkeata someroa , jossa ei ole vierinkivia,

Kai paisten harjuryhmaan kuuluvis ta harjumuod ostumistn kaa k
koisin, loivasti kanreva, 5- GIII kor kuinen pinnaltaan kivet on sela une,
kulkee kaakkoa kohti aina Suuren Pyhajarven lansir annallc saakka.

K auimpana id assa karttalehden alueella olevat someroha rj ut
kuuluvat Jlatt-ula1n1nin-TimolanolUl rjttjakaoon, joku Oil siina, niemek
keisessa ul konemassa, mika Suojarven kaakkoisosasta pist iHi Vena
jaan Salmin lehden koilliskulmassa. H arju jakson muodostaa nelj .i
aivan perakkain seuraavaa, [onkun verran mut kaist n so merosc lan
netta, jotka Snojokeen laskevast a Vir t aojasta ku lk evat otelakaak
koiseen suuntaan n. G km matkan, H arjuselantcet ovat verrut .tain
matalia, kohoten vain muutamia metreja ymparillii olovista suo- ja
morenimai sta. Harjumaid en pinta on saan no llisest i kivetonta, mut t a
joskus, vaikkakin harvoin , leviavat ne jokseenkin kivettomik si, tu 
saisiks i soraka nkai ksi. EteHi.iste n ha rjuseHint eiden rinte iden alla on
niita pitkin mataloita hiekkakorrostumia ja samanla isia seka pienin,
matali a hie kkakumpuja kohoaa- harjusclanteita ympuroivi sta S lIO

maista myoskin kauempana.
TimoJan kylan kautta harjuselanteista kaa kkoon Snojoen vasentu

rantaa pitkin kulkeva, parin kohnen kil ometrin pi tuineu, harjujak
son su untainen, jonkun verran kumpuinen hiekkakerrostuma on ehka
paaosilt aan pidettava glas itluvialisesti kerrostuncena, jotcn se IllU O

dost aisi harjnjakson paiitteen kaakkoon pain Suo men puolelle . Pinta 
kerrokset ovat kuitenkin alluvialista, liet csek aista tulvahiekkaa , jonka
on t uonut ja ke rrostunut Suojoki tulviessnan yli ayraittcnsa .

'l'elmajiirven-Ruokeenjiirven- Aittajiirven- S iirklciijiirven harju
jaleso alkaa Suojarven lehden luoteiskulmasta kahtena someroharj nna ,
jotka kulkevat molemmin puolin val takunnan rajaa olevan pienen
Telrnaj arvcn etelapuolitse . Lant inen T elma jiil'ven harjuista alkaa
uivan jarven rannasta [a alenee aivan hiljalleen et elaa kohti painuen
lopuksi suon alle. I t ainen harju taas kohoaa vasta jonkun mat kaa
jarven etelitp uolelta. Tama harju on joks eenki n tasakorkuista , kui
te nkin vain muutamia metrej a korkeata, Sen pinta on hyvin kivista.

Telmajarvesta kaakkoo n uJottuu useampien kilo metrien matkan
suo- in morenimaita, kunnes vasta jonkun matkaa H aukijarven lou 
naispuolella ko hoaa t aas soista Iyhyt sorneroharju , HCn!ki jiiTVeJi
harju; josta jatkuu someroke rrost nmia . Taman jalkecn on kartalle
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merkit.ty harjujakson jat ke vusta parin kilornetrin paahau tii int,t kaak
koon, missa n. 1 km Pit k aj ar ven luoteispuolella olevista suomaista
kohoa u harjun kul kusuunna n mukainen, Iuotcest a kaakkoon kulkeva .
korkeanpuoleinen hiekkala.akio . Harjujakson jat.ku mista t urveker
rost umienkin alla Hauki jarven harjun ja Pi t k ajarven somero 
laakion valilla t odistavat muutamat suosta kohoavat , pic-net, mu
talat kiv iset sorakummut .

Pi tkajarven somerolaa .kion luoteispaa viot t tia jyrkiisti poh
joispuololla oleviin suoma ihin ja suon r eu nassa on t a vattavissa
pieni rant akivikko, jonka on huuht onut Yoldia meri ja kasunnut
muinaiselle rannalleen (vert . kap , Piunanmuutoksia}. Hiekka 
la t kio on aluksi aivan t nxaineu , mutta kay kaucm pana kaakossa ,
Pitkaj arven Iansipuolell a heikosti aalt om aise ks i. Ruokeenjarven
pohj oispuolella laajenee so t ans parin nellokilomet rin laaj uiseksi.
tasaiseksi hiekkakankaak si , josta kahana muutamiu pienenpuoleisia
harjukumpuj a, mit ka jat ku v a t ka akkoon pain yhtajaksoisen a somero
hurj una, pist aen uiemena Ruokccnjarveenc Luoteeseen pain pistiivaHii
niemella , jar ven etelaosassa , koh oaa t aas somero luhes 2 km pituiseksi ,
10 ill korkuiseksi, kaakkoon kulkovaksi , kauniiksi , tusaise ksi har ju ksi.
Ruokeenidroen. harjnksi, jorika pi nta on somerokcrroksen peittama ,
Harju kaureutuu Ioivast i et.elakaa kkoa k ohti ja mata lenee valritellcn ,
kurmes sen lopu ksi ak kitt kut.kaisee kivinen morenisorakukkula .
joksi se vahitellen vaihet t n u . Lyh yen katkeama n jal keen alkaa harju
kuitenkin uudellcen, ny t a iv an pienena ainoas taan parin m etrin kor
kuisena kivipenger mana muutamien pienien lampien va.lissii , Punast a
ja harmaata gran iittigneissi k ivila jia olevat ki vet penger massa ova t eri
kokoisia , muutamista kuutiodes imetrcistn ainu satakunt aa n kuut io 
desimet riin snakka , H arju k ohoaa kuitcnkin tuas pian ja vaihottuu
nyt sclvaksi, kiviseksi someromuodostumaksi , minka jalkeen se jat 
kuu tasakorkuisena ja hyvin teravaha rj ai sena Aitt a jarvelle saakka
ja Bit ten t aman jn Sarkkaj a.rven vali lla, Harjumuodostuma on tii1l5ill
hyvin kivi sta, harjun pinta vieri vieressaan ainu met.rin lapimitt aisia
kivin. Kulkusunnta on A i t tajiirven luot eispuolella et clakaakkoon .
mntta vai hcttuu sit t en kaa kkoiseksi, kunnes se lopuksi Ait t aj arveu
jn Siirkkiijiirven valillit kiiiintyy otelakaakkoon .

A ittaiaroen harju. on su urimmal t a osa lt aan t er avnharjainen , r in
teet jyrkkia, aina 45° kaltevia . Suuri n kor keus on 15 ffi . H arjnn
juure ssa on paikoin sen m ole m mi lla lcin puolin pieni a puht aaksi huuh
t out une it a rant akivikkoja .

Sarkkajarveen 0 11 som ero mu odostunut edellisen ka ltaisek si .
lahes 2 km pituiseksi har'jumuodost u maksi. Tiimii S iirkkdjiirue»
!latfn on paikoin aina 10 m k ork uista , mutta t oisin pai ko in alenee se
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vain muutaman metrin korkuiseksi vedenpiuuast u . Harjun pinta
on kivikkoista , Hinsisivu kivisempau kuin ita incn,

Sar kkaj ar ven ctelaosan itapuolella kahana harjumuodost uma taus
hit uasti pehmean pyorein muodoin, mut ta nou see kuitenkin mu u
tamien sat ojen met rien pa,a,8Sa kaakkoon pnin a ina 11. 25 m korkui 
seksi Sarkkajarvcn 'pinnast n..A111k8i 011 harju hiekknist n, mutta et r- 
Hi,all pain kay sen pinta yha kivikkoisemmaksi , jolloin varsinkin harju 
muodostumassa olevien harjukuoppien pohjat ja rinteet ovat yht a 
Iiiisten kivikkokasojon peitossa .

Hurjun itapuolclla on pnrin sadan metrin lovyiuen, tasuineu
so merokangas .

Noin kil omctrin piUissa Si\,rkkiijiirvetitii. ja kaant uu harjumuodos 
tuma knhte en rinnakkaisharjunn, jo iden vali sten pitkien harju
hautojcn rintcct ovnt hyvin kivikkoisia. Harju jatkuu tauum jalkeen
pinnaltaan kivikkoisena ja m olemrnin puolin kivisten sora.kumpujen
ja huuhtoutuneiden kivi kkojen rcunustamana lahcs kahden k ilomet 
rin matkan, min ka jalk een so paiittyy hyvin kivikkoiseen morcni 
maahan. Harju jatkuu kuitenkin vain puol en kilometrin ka tkenman
jalk een. Se on aluksi t all oin y htii kivikkoista knin ennen ki n , mutta
va ihettuu kohta kaid aksi hiekkaharj uksi , joka y ht a ja ksoisena , mut 
kikkaa na harjumuod ostumana jatku u etela kaa.kkoon pain, kunnes
:-:0 lopuksi havHia. kor keaan kallio iseen morenimuisemuan, joka jatkuu
j ok seen kin kat kea matt a n . G km matkan kaakkoa kohti ainoastaan
siella t aiillii p ienenpuoleisten soide n keskey t t ama ua .

Harjun jatko seuraa srtten taas pari k ilometria Rajalammen
pohjoispuolella , missa aluksi Ylimaiseenjar veen laskevun Suur ijocn
lansipuolella olevista soista k ohoaa Iyhyt , matala ja hyvin kivikkoi
nen, vai n parin kolmen sad an as ke leen pi t.uinen harjusel anne . Tiita
lyhyttii selannetta seuraa kuitenkin pian "en lansipuolclla olovan
lammen etelapuolella tunt u vasti pitempi, yli 3 km pitkii harjumainen
somerokerrostuma, Suurijoen harj« , jok a loivana ka arona kulkce
kaakkoa koht i a iva n joen vartta . Kahden ju puolen kil ometrin mat
kalla on harju Suurijoen lansipuolella yleens a hyvin mutkika s, vaikkei
t lit ii seikkaa ole kaan saat u niikyviin kartall a . K esk imnaraiseksi knlku 
su unnaksi void nun sanoa luotcesta kaak koon , ohka vahan poikcten
etelakaak koon . Harjun korkeus ympar oivist a suom aista 0 11 muutarna
met ri, korkeintaan seit sem a n . Harjun korkeimmat paikat ovat sen
pohjoisosas sa, talloin on harju kapoaselkaista . Noin puoli m at.k ussn
Ylimaiselta jarveltb, kohoaa harju pai kotellen vai n I Y2 m y mpa 
roivista, suorn aista ja on t ti,ll Oin kivikkoisempaa pint a. parin kolmen
desirnetrin litpimit taisten sornerokivien peit ossu.
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Harjun Iounaisrinteen jn Riihilammen vii-milt olevassa SUOf-;:--Cl

on harjun rinteen alla useampiu pienia lampia , joit u «i pienuuten su
takia ole voitu saada kartalle .

Kuta Iahemma Ylimiiistiijtirveu, harj u tulee . situ enemmun itii
kaakkoiseen suuntaan se kaantyy j n, saavuttuaun jar velle kay harj u
mu tkikkaammak si kuin mita se t ahan sau kka Oli ollut . Poimutellen
noudattaa se nyt jarven lnnsi- ja etelarnntuu , jolloin ~iita eroaa haa
roja liintcen ja etelaan.

Harjun itakaakkoinon OKa ei ole nii n y ht ajaks oistu, kuin sc Oll

taytynyt merkita kartal le kart.ta-asteikon pienuuden tukia , vaan se-n
muodostavat useam mat vierekkain olcvat tai ha-rjun ku lkusuunnassn
perattuiset harjukummut ja selanteet mat alicn kuoppien ja hnut ojcu
toi sistaan erot tarnina . Harjun eri osat ovat vain 3-4 m korkuisin,
ja kaikkein pintamuodot ovat jo kseenkin yht iila i, iii.•Ionku n scllai
sen poikkileikkauksosta nakyy, et t a harju n selka on jokseenkin
tasainen , mutta rinteet jyrkat.

Someroaines Suurijoen hnrjussa on tavallisest i joko karkeut a
tui hicnoa someroa, mist-a ylee nsa punttuu vierinkivia , joitn on harju 
sorassa vain poikkeustnpauksissa.. Joitakin osin harjun pinnast u
peit tna kuitcnkin joskus s omcropcitc .

Ylimaisen ja r ven pohjoispuolella kulkee joksecnk in pohjoiscsta
etelaan aivan lahekkain k aksi pienta, Iyhytt a ja matal aa , vain muu 
taman metrin korkuista, parinkymmenen metrin levyist a ja parin
kolmon sadan askeleen p it uista hiekkaharjua . E telainen , pitcmpi
naisHi. harjuista, on jonkiri verran mutkikas ja koh oaa ctelttpaassaan .
Ylimaisenj arven rannalla somerokummuksi ,

Vasta mainittujen , kahden lyhycn, joksccnkin koht isuoruan
Suurijoen harjun kaakkois p aiit ii vasten kulkevau someroharjun esiin 
t yminen t odistaa , etta jiiiin reuna on jonkun aikaa ollut pysaht.yneenu
Suurijoen harjun it akaak k oisosun kohdallo.

Noin kilomet ri n verran mainitun Ylim aisenjarvcu reunaharjun
kaakkoispuolella kohoaa Tlomantsin [a Suojarven raj aseudussa mo 
Iemmin puolin Pienen Y Jajarven Pohjoisosaa kaksi yli k ilomot rin
pituista harjua, Y liijiirven r innalckaisluirjut, joit a voidaan pit na alk uua
Tora sjoen. ltarjujaksoon, [o k a kulkee lapi Suojarven pitajan koi llis
osa n, 5-6 peninkulman m at kan molemmin puoJin Tora ... jokea ai nu
Venajan rajalle saakka.

It ainen Ylaj ar ven rin .nakkaisharjui sta, joist a molemmat kulke 
vat pohjoisluoteesta cte liikaakkoon , on vain muutamien metrien
korkuinen. Muutamien sa t ojen askelt en p aa ssa Iannessa kulkevan
rinnakkaisharjun keskikor k eus on lahes 10 m . Taman harjun po hjois
paa kulkee [okseenkin po hjoisesta etelaan ja kaantyy vasta et eIam -
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piiua, kuljettuaan Suojarveu raj an yli, etelakaa kkoon pain, Yliij arv ellc
sa akka., jonka luoteisrantaa sc sit ten kulkec muutamia satoja as kelia,
in havia.a sit ten suomaihin .

Naihin rinnakkaisharjuihin liittyen alkaa kuitenkin jiirven otela
osasta luoteiseen pistavalta pitkalta ja kapealta niem elt a selva Romero
harju, jo ka luotoest n kaakkoon kulkee yli kilometrin matkan, kunnes

:-;0 painuu SHahan kohotakseen kuitonk in lyhycn kat.keuman jalkeen
ylos, nyt vain muutamicn satojen askelten pituisena , kapeana sornero
harj una, kulkien knten aikaisemminkin etelakaakkoa kohti,

Koht a taman harjumuodostuman jalest a seuraa sit ten luhes 2
kill pituincn, loivan kaare va somero harju, Salmijii1'ven harju, joka ,
kup era sivu lanteen pain, kulkee kaakkoa kohti Salmijarvelle saakka ,
jonka pohjo isrant un so sit ten scuraa n . 1 km mat kan, lupi Snlmijtirvcn
kylan, missa se ll leikkaa pohjoisest a Sa lmi jarvecn laskeva joki .
Tum an joen itiipuolella liittyy Salmijarven harju un pohjoislu otcesta
«telakaa kkoon kulkeva , pohjoisp aastaan kaksihaarainen sornero
harj u, ja aivun Salmijarven paan ka akkoispuolella kulkce pitkin
rnutaa muutamieu as kelten pituinen someroharju.

Salmijarven pohjoispuolella Oll somerokerrostumissa suuriu
hnrj ukuoppin.

Parin kolmen k ilomet rin paassa Salmij ar ven kaakkoispuolelln
kohoaa sitten molemmin puolin Alaj arven kaakkoispaata jokseenldn
sn mansuuntaisena kaksi lyh ytta Torasjoen hnrjujaksoon kuuluvaa
harjannetta .

Taman jalkecn on harjujakso havinneena seitsernun kilometrin
matkan, kunnes To rasjoen. harjun pohjoisosa runsaasti 3 km Tshudo
jarven etelakaa kkoispnolalla kohoaa suomaist u Torasj oen lansi
puolella .

N . 3 kill pituinen Torasjoen harju kulkee pohjcislu oteesta et ela 
kaakkoon selvana, 6- 8 m korkeana, hyvin jyrkkarinteisen a somero
harjuna, rinteet hyvin kivikkoiset . N . 2 km paa~sa tekee harju
polventapaisen mutkan it ftkaakkoon . Vlihan matkaa polvek keesta
liittyy harjuun pohjoisest a tuleva , tuskin kilornet rin pit uinen haara ,
minka jalkeou se kaantyy snoraan kaakkoa kohti pa inua kseen tuskin
kilometrin pa.assa suon allc. #

Torasj oen harjun jat ke k ulkce t aman jiilkeen loivassa kaaressa
pohjoisluoteesta etelakaakk oon harjun kulkusuunnassa psrakkain
t oisiaan se uraavien , kapeidcn kannasten toisiaan erotta mien Matka 
lammen, Luovasjarvan ja Loukunj arven itapuolilt a , kauren ku pera
sivu lantt ti. kohdin. Somero muodostaa t assa osassa Torasjoen harju
jaksoa cninn nakseen korkeit a , useimmi ten ylatas ankomai sesti Toras
joest a ja ympar oivi st a soist a kohoavi n so mero kerrost umia . Vain
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pohjoi sosassa on Matkalammon it.aranuu lla kaksi rinnakkaist a , jok
seenkin po hjoisesta etelaa n, kulkeva a selvua someroha rjua , jotka
kuitenkin kulkevat niin la.hekkaiu , et tci nii t a ole voitu eriks een mer
kita kartalle . Niiist a harj u ist a on Iant inen korkeampi kuin it aincu .
Tuskin kilometrin paassa yhtyviit harjut Iaajeten korkeaksi somero
kankaaksi, JOB-sa on har j u kuoppia , minka jalk ccn Jlatkalamm eu
harju. etenee jarven rann a sta ja yh a kuvetcn kulkee etelaa ko hl'
Iapi suomaiden, joihin se lo pu ksi katoaa,

Matkalammen harjun etelaisen, k apeamman osan lansipuolelln
on iVlatkulumpeen pista valla. niem ella kaksi , kartulla y hdeksi mer kit t yli
kumpua, joiden pintaosut ovat karkeata, sorama ist a somerhiekkau.
Pohjoinen naist a harjukummuista on 6-7 Ill , etelainc n 7- 8 m korkea .

Mat kalammen har just.a et eJaii ko hti kuIkeva somerojakso paut 
tyy Leukunjarven kaakkoispaan itapu olella , missii 'I'orusjoki lahdct 
t yaan jarvest a kaaressa kiort aa sita.

Tiihan sornerojaksoon liit tycn koho aa Torusjoen etolapuolellu
Viirunlammesta lanteen , rn oreni - ja suomaiden raj alIa lahes 3 kill
pituinen someroharju, Viirulllanullen liarju, joka on somerhiekk aa .
ainoastaan rinteilla vah an Id via.

Senkaut ta , et ta Viirul amme n ha rjun etelapaahan yhtyy lyhyt .
jokseonkin paaharjnn suu rit.ainen sivu hurju , sua so kurtalln silmukka 
maisen muodon.

Pari kilomet ria Viiru n lammen har jun lounaispuolelln on kcskellit
autiota erarnaata lahes 2 lcm pit uinen , suora ja ympitr isto st aan sel
vast i eroava, ka pea , crill inen someroha rju , kulkien pohjoisluoteest a
«telakaa kkoon . Talla erittttin kauniilla har jumuodostumalla on hy vin
jyrkat , someropeittciset r i n t ect . Muut umin paikoin 011 hnrj un selku
ru nsaasti 10 m ympdro ivion al haisten maiden ylapuolellu. Etclita
kohti paattyy harju kuoppaiseen ja picnten harjusclanteidcn hal ko
maan sornerokanknaseen.

Samaan jiiatikkojo keen kui n tamnkin on uahtavusti kin kerrost u 
nut se pieni , lahes 1 km pit uinen, jyr kast i kuareva, selvitmuotoincn .
paikoin n . 10 III korkuine n someroharju, jo ka kohoaa morenimaist u
keskella kal lioist a l'Uorenimaisem aa pari kol mo kilome triu mainitun
harjumuodostuman eteIapaiin et ela puolclla.

Noin peni nkulrnan ma.t.kan p iHis sa Viirunlammen harjun lausi
luoteispuolella on havait t avissa vielakin pohjoispuoliscn K iilk iij iir ven
it apu olella loivan kaareva , aivan erillinen , lyhyt so rnoro harj u, Kiil 
kiijarven hurju. Tata selva a some roharjua leikkaavat parissa paikassn
pienet Kalkaj ar veen laskevn j, purot, ju se pant t.yy jarvcen pi~tiiYiHil1

jyrk kaan someroniemeen.
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Sua rijarven ja :\Il1rt sakisen ll,jarvcn molennnilla p uolin , joiksi
jarviksi Tora sjok i laajentuu Viirulammen harjun ita- ja kaakkois
puolella , esiintyy Torasjoen harjuj aksossa Iansiluoteesta itiikaakkoon
kulkeva r yhma somero kerrost umia , Saarijiir-ven- llIilrl§akinen
jiirven harj-uryhmii . Tassa harjuryhmassa so rner o muodost aa ositt ain
selvia harjumuodostumia , joissa ovat yl eisia Ryviit harjukuopa t ,
osittain taas korkeita , laakio rnaisia , tasaisia somcrokankaita .

Saarij ~irvcn-:\Iurt sakinen jarven har juryh man kaakkoispuo
lelia kulkee ka ak koa kohti To rasjiirven ha,.j"t Yla- ja Ala-Torasjar vie u
valisen salmen it apuolelln ja viimeksi mainitun jarven eteltiosan
itiipuo lella . .

Pohjoinen T orasjarven harjuist a on hyvin kaunis . 'I'orasjar vien 
salmen puolisella rinteella nakyy ainoa staan somc roainesta sen joh
do st a , et tii Tora sjoki on huuht onut hiekan glasifluviahscsta somer o
kerrost umasta , Mnan puolella on harjuaines sitava stoin norrna lista ,
jiHiknuden jalkeisen jokikulutuksen ko sk ematont a someroa. Su u
ri mmalta osaltaan on harju har jukuop paista . E telaosust a niit ii puut
tuu kuitcnkin kokonaan, ja on tii-rna. osa korkeatn, t as aista somero
kangast a ,

E telainen T orasjarven harju kohoaa Ala -Torasj arveen pistaval t'd
niemelta mista se selvana so mer ohnrj una kulkee etelastit kaakkoon
lnhes kilom etrin matkan, mi n ka jalkeen se paattyy.

Taman harjun lansipuolelt a al kaa Ala -Torasjarvcn it iirant aa
pitkin pohjoisesta etelaan kulkeva , jonkun sudan metri n levyinen ,
u. I ~ km pituiuen, matal a somerovyohyke ja samanlainen , vaikka
jonkun verran lyhyempi somerovyohyke kulkco myoskin harjun
kaakkoispiiiista kaakoa kohti ainu Kaitaj arve n rannalle. Niiiden
pitkien somerokanka ide n valiin j aa T orasjoel t a Kaitajarvcn ra nno ille
ulot tu va suo maa, josta pistn ii useampia matalo ita . pienia somero
- aarekkei t a .

T orasjoen etel ap uolella on muutaman metrin korkuine n, t us k in
;~ km pituincn someroku mp u, joka kuitcnkin painuu suohon . )Iuttn
muutamia sa toja askelia kaakkoon ulkan Kaitaj a rven ju Riuttu
vaaran kyli en valinen polku noudat t aa run,...aasti kilometrin pituista ,
u- 7 m korkuistu, kaarevaa sorneroharjua Riutuniaraan harjua, joka
kul kien lan siluotoesta itaknakkoon seka Ieveammassa pohjoisosas 
saan etta kapeammassn etelaosassa an laajcnee korkeanpuoleiseksi
some ro ka nkaaksj, joihin on muod ostunut harju kuoppia.

Puoli t oista kilometria Riut.t avaaran kylastd it a iin kohoaa sit t r- n
. taas suosta jokseeukin Iuoteesta kaakkoon k ulk eva , yli ki lometrin

pituinen someroharj u , jotu vahan matkan ptiii~:..di seuraa lUbes 2 kin
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pituinen harjumuodostuma , .Nu isjdrven liarju, joka joksoenkin sa maa n
suuntaan kulkee pi tkin Na isja r ven lansirantaa.

Myoskin Na isjarven harju mnodostnn pohjoisosussann korkeaksi
somerokankaaksi, missa esiintyy yleiseen suuria ja syvia harj ukuoppia .
Se jakaantnu taalla kahdeksi va han ma tkan piHissiL toisistaan kulke
vaksi someroy latasangoks i , Kesk iosastaan laht.ien muodostuu somer o
kerrostuma kuite nkin yha selvem maksi harjuksi , jon ka. sclka on ainu
kymmenkunta metria levea ja 11. n m N aisj arvcn pinnan yla puolella .
Parissa paikassa leikkaa harjua vesilasku.

Muut amia k ilomet re j a Ait t ajarven -Siirkkajiirven harjujaksosta
itii iill pain (vert. siv , 90-91 ) ovat kaksi Ponkordnla nnnen harjua , E tc
la inen naista harjuist a kohoaa suosta Ponkorrtnl a mm en pohj ois 
puolel t i. Pohjoisosassaa n t iima harju ku lkce poh joisestn eteHUiu.
kuitenkin vain muutamien satojen askelien matkan, min ks ja lkeen
so kaant yy etelakaa kkoon . Tiissa suunnassa koukuttelee harju hyvin
kapeaua, 4-0 m korkeana, yh tajaksoisena, hyvin mutkikkaana
1 ~ km matkan, kunnes so kohtaa ctclasaa korkcan morenimann,
jo hon se haviiiii.

Muut amia satoja as kel ia ct elaisen Ponkoralammen harjun poh
joispaan itapuolella kohoaa pohjoisempi, Koivujarvien ojan katkai 
serna , loivankaareva Porikoralammcn har ju kulkien jokseenkin
luoteest a kaakkoon .

Piinkoriilammen poikki harju on hyvin siUin nolline ll, ke skimaarin
n . 5 m korkea hiekkaharju muodostuma , jota lounaisosassaan lyhyen
matkan ymparoivat suom a at, mutta muutoin suurim malt a osaltaan
kohoaa verrattain mataloista someroma ista.

P onkoralammen poi lckiharj un suunta, joksecnkin poikittain
muinaista jaan kuIku suu n t aa vastaan, t odistaa etta jaan reuna on
seisahtunut taman harjumuodostuman ko hd alla.

Joutsenlammen. kulmaluirju: J onkun matkaa J outsenlnnuuen
lounaispuolella , TIomantsi n kaakkoisosassa k iinni rtaa huorniot a so
meroharju, joka pohjoispnassann on muodostunut kul man muotoi 
seksi, Harjun lyhcmpi, jon kun verran yli kil ometr in pitui ne n kulmu 
haara ku lkee jokseenkin lounaast a koilliseen . Tiima someroharjun
osa on vai n pari kolmekyrnment a metria lcvea jn korkeimmillu pai 
koillaau 7- 8 m korkuinen . Sen harja on hyviu t eruva ja pinta noin
nyrkin kokoisten somerkivicn peittama,

J outsenlammen luoteesta kaakkoon kulkeva lyhempi haara kul
kec jokseenkin kohtisuoraun jiiiin kulkusuuntaa va staan ja mer kit
see nahtavasri kin, kuten rnuutk in poikkilwTjul , per uy tyvan jiian reu 
nan pysahtymista joksikin aikaa .
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Kuljet tuuan 11. I Y2 km louna asta koil liscen kaant.yy harju tera
yassa kulmas sa mclkei n suoraa etelaa kohti. Kulman karjesta kulkee
harju sitten etelaa ko ht i matomaisesti luikerrellcn rnnsanst.i kahden
kilometrin rnatkan. Talla valin on harju katkennut monessa kohtaa .
~en pinta on nyt pal jon kivisempi kuin ai kaisemmin.

.Mnntamitt satoja askelia Vuokkal ammista kaakkoon painuu
.lout senlammin harju suon alle . Someroharjujakson jatkc ilmaantuu
kuitenkin uudelleen n. 0.5 km Ri ihilammen it apuolclla pohjoisluo
teesta etelakaakkoon kulkevana, noin ki lometrin pituisena , selvan ii
someroha.rjuna, Riiliilammen. harjuma . Morrin paikoin on tassa ly
hyesaa some ro ha rj uss a katkeamia , ja sen molemmin puolin olevi ssa
- uomaissa on pienia so mer osaare kkeita ju pienia hiekkakankaita.
Riihilarnmen harjun pinta ei ole sanot t avas t i kivikkoista.

Noin puolentoi st a k ilometrin Imt keaman ja lkeen jntkuu harju 
jakso taas j011k 11 11 vcrran K oivujar vien lounaispuolella , missa n. O. fl

krn El olammen ctclapuolella kohoaa parin kol rnen kymmenen metrin
levyinen ja 5-7 III karkuinen somero harju, K oiV'ltjiirven, harju,

Koivuj arven harju kulkee ensin pohjoisluot eest a etelftknakkoon.
mutta kaantyy sitton vahitellen yha enemman kaakkoa kohti, kun
nes se lopuksi kulkee suoraan luoteesta kaakkoon. Kuljettuaan mo
nissa mutkissa n . 2 km matkan ja parissa kohdin laajettuaan pienen
puoleisiksi hiekkakankai ksi , kaantyy harju sit t cn itaa k ohti ja haviaii
lopuksi vastassa olevaan suo hon.

Koivujarven harju on usein hyvin t er avaselkainen . Harjuaines
on yleensa karkeatu so mer oa, jossa on r unsaast i somerkivi a . j n.. usein
on harjun pinta kokonaankin vieri vieressa ja piUill ekldi-inkin olevien
<omerkivie n peit ossa .

N . 6 km pitassa Koivujarven harjun kaakkoispaasta kaakkoon
kohoaa suosta Li usvaaran kyl an alueel ta yli kilomctrin pituine n,
jonkun verran mutkainen someroharju, L iu8vaaran J/UTj1l, joka sel
vas t ikin on J autsenlammen-Ko;vujiirz;en hurjujaks on. jatkctta.

Liusvaaran harju kulke e kaaressa , pohjoisosa koillisesta lounaa 
seen , etelaosa taas lansiluoteesta itakankkoon , esiintycn useimmiten
kapeana ja mat alana, korkeintaan :~-4 In korkuisena harjuselan
teena, joka usea sti, vaikkakin lyhyeksi matkaksi katkenneena , ku lkee
lapi Liusvaaran kylan,

Liusvaaran harj uu etelapaasta puolitoista kilornetria kaakkoa
kohti on Ylajarvan lansipuolella , sornerojakson jatkumista t alle
suunnalle osottava , matala somerokerrostuma, joka paikoin ko hoaa
pieniksi , mataloiksi , harjumaisiksi kummuiksi,

Tasta somerokerrost u masta kaakkoon pain jatkuu sit.ten
morenimaisemin harjun kulkusuunnassa n . (i km matkan aina

:!6 i O- 2i 13
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Suojarven rajalle saak ku , minka jalkeen vastu kil ometrin paa:-;:-- ii
ra jasta kohoaa Miintiij arven pohjois- ja itapuolellu kolme Iyhycmpiiii.
mataloiden somerokerros t umien ymparoimaa somero ha rjua .

Miintiijiirven harjujen. pintamuodot ovat a ina epas aannollisia.
silloin talloin kumpuisia , ja har jukuoppia siella t iiiiIlii. Miint iijarven
itiipuolella olevista kahdest u harjusta cteliiisempi kulkce useammissa
mutkissa , vaihdellen su u n nast a N 30' \V su untaan N 20° E.

nIiintiij iirvcn harjuista kaakkoon pain on noin peninkulman
matkalla , nina molemmin puolin valtakunnan raj aa olevi l1e Valkia 
lammelle ja Mustalammelle saa kka jo ukko suure mpia ja pienempia
suomaide n ymparoi rnia so merokerrost umia , j ot.ka ovat epa ilem atta
glasifluvi alisia ja kcrrostuncct samaan jii<itikkojokeen, johon Miinti i
jarven harjutkin ovat muodostuneet.

Naiden somerokerrostumien joukosta kahana n . 7 km etelaisim 
man Miint ajarven po hjoispaasta kaakkoon n . 2 km pitka, loivast i
kaareva, tyypiIIincn som er oharju , Harju kulkee jokseenkin luoteest a
kaakkoon, kohoten molc mminpuolisista soista 5-7 Ill . Se on pohjois 
ORaSSaal1 kapea vain kym menkunta metria Ievea, cteHipiUi~:;; tHin ku i
tenkin jonkun verran Iev eampi .

N . 1 y" peninkulman paassa Miintajar ven har juist a kaakkoon
on muutamien sat ojen as kelt cn piUissa Samsananla mmen Iansipuo 
Iella , molem min puolin Samsanan jokea , ~fantajarvcn hurjujakson
kulkusuunnassa Samsananjoen. someroharju , T ama harjumuodostuma
on tosin kapea ja mata.la, vain muut uman kymm enkunnan mctrin
lcvyinen ja 3-.5 m korku inon, mut t a sit a voi seurutu sclvana, jokseon
kin luoteest a kaakkoon kulkevana harjuselantecna n. 2 kill matkan .
Noin puolimatkassa leikkaa sen Samsananjo ki, joka on syovyt t anyt
soraan levean, turvekerroksien peittaman u oma n,

Sarnsanjoen harjusta itaan jonkun mut kaa Samsananlammen it it
puolella kohoaa suosta kaksi aivan lahokkain lu otcesta ka akkoon
kulkevaa pienta, pitkulaista harjukumpua, korkeintuan 5 m korkui
sia, jot ka on lucttava Nlantajarven ha rj ujaksoon kuuluviksi .

Samsanjoen harjusta kaakkoon pain on glasifluvialist a someroa
sitte n t avattavissa vasta runsa as t i kahden pcninkulman paiis~it

Venajdn raj an lahella, T aalla on Vihtimo-ojan Hi ntshinojan valilln
kymme n kunta pienemptta ja suurcmpaa, soista vahftn kohoavaa
somerokenttaa, jotka Icasit tavat kymmenkunnan nolio kilomctrin
laa juisen alan . Tiihiin s o meroaluecsecn liittyy Vihti rno-ojan alajuok 
sun varrelta n. 1 km pitka Vihi imo-ojan. harju , joka lu oteest a kankkoon
kulkee Vihtimo-ojan oikcaHe reunaHe.

Huolimatta siita, e t ta se on vuin 2-4 In kor kea . on Vih ti mo 
ojan harju hyvin tyypi ll inen someroharju.
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Vihti mo-ojan vasemmalta rannalta alk au sit.ten Vihtirno-ojan
harjun val ittomana jatkeena n . 2 km pitldi somorokangas . joka kaa
reutuu Peittolammen etelaosan ympari knlkien onsin ctela kaakkoou .
mutt a Iopu ksi koiIIisccn .

l lomantsi n. kaakkoisoean. ja S'uojiirven koillisk'lllman someroharjut ,
Suojarven karttalehden pohjoisosassa , I lomau t sin pitajan kuakkoi- 
kuhnalla csiintyy Ven iijiin rajan lah eisyydessd, vain muut amicn kilo
met rien p aassii siita, kahdeksan verrattain vahaist~i som eroharjua .
Huomat t avin naista on pohjoisin , K ivisiiyniiiin hurju, jo ka kuvattu 
koon tassa tarkemmin . Muu t vahnisemmtit harju t jiiiik60t t ans
vahaisella maininnalla .

Kivisaynaanh ar ju kulkec lansiluoteestn itakuakkoon noin 2 kilt
matkrin molemmin pu olin vultakunnnn rajaa sijait scva n Saynasjarveu
etelapuolella. Har jumuo dostuman lansipaa m uodostua suoranaiscu
jat keen korkealle moreni maallc . Somerokerrostumn jakaantuu kol 
meen rinnakkaiseen , kapeaan harjuun, [ot.ka mat aloina ja hyvin
kivikkoisina aivan Iahekknin jat kuvat itaknnkl..:oon pain useampiu
sat oja askclia . Vielakin idernpana laajenevat nlirn ii rinnakkaisharjut
ja muodostavat kumpuisen someromaisema n, kumpujen valilHi
hsrjukuoppia ja harj uhautoja . Pi nt aa peittuvat so mer kivet ,
lapimitaltaan aina 5 dm, Usein ka tkeaa har ju aivan iikkiti , mut tu
jat.kun cnnen pit kaa korkeanpuolcisena kumpuna , [oka on hyvin
kivikkoinon. H ar ju n it aosassa yhtyvat kum mut y htalaiscksi, pari n
kolmcn. metrin korkuiseksi har juselanteeksi, joku penkercen tapaisenn
kulkee itaa kohti moreni- ja suomaa n raj aIIa, kunnes sc lopuk-i
piiattyy Saynasj arven etelaisimmun lahden luo. Kivet ovut harjussa
melkein yksi nomaan punaistu granlittigneissia, jota on seud un kii n 
tea kallioperakin. Kivien joukossa tapaa vain muutaman »muuku 
la.isen».

Noin kiloruetrin pit uincn. Sieraknnmen. hari« kohoaa Sieralammcn
Iansipuolclta, 7- 8 Inn Kivisaynasn harjun kaakkoispuolelta , noi u
kilometrin paassa Venajan rajasta , Tamil pohjoispaastaan kaksi
haarai nen harju on matala, kcsk irnaarin vaan n . :l 111 korkea.

M eqrin. har ju , joka on ctclukaakkoon vi imeksimainitusta har
just a , n. }~ peninkulrnan paassa sHU", on jonk unverran korkeampi
.kuin t ama, mutta ei missaan kohoa kuitenkaan ene mpaa kuin 5 m
matalan ymparistonsa ylapuolelle . H arju kulkee Megrin lansipuolit sc.
~[egrij a,rven pituussuuntaan selvana, tcravaha rjaiscnn, ll . 10 III levyi 
sena sel anteena.

L ahes 2 km Megristu kaa kkoon kulkee n. 1 km pituinen hickkai
nen K u ismaln» harju pitkin K uoliolammin it tirantna , H ar ju on t aval-
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lisesti matalan puoleinen ju t asaiscsti pyore u, pai koin sen pinta 
mnodot ovat pienikumpuisi a.

Il omantsin kaa kkoiskulmassa. kohoavat Jlaja~~enjiirve'll harju!
~Iajasenj arven pohjois- ja et cldpuolelta jar ven ymparilla olevista
suomaista matalina, vain parin metrin korkuisinn , mutta knitenkin
selvina, tu sapintaisina, kauniin pyoreamuo toisina harjuina . Pohj oi
nen, noin I km pituinen harjumuodostuma kulkee pohjoispaassaim
luotcesta kaakkoon , mut.tu kaautyy eteHip iUi~;.; iHin loivasti ete lu
kaakkoiseksi pitkin jarvcn poh joisrnntaa . •Iarven etelapuolella oleva ,
vain muut aman sadan askeleen pit uincn harju kulkce melkein poh joi
scs tn ctelaan poik eten pohjoispaassaan vahan pohjoisluotceseen.

Suojarven koilliskulma ssa oleva somero kcrrostumn on mu odost u 
Hut kahdesta lahek kdises t a , luoteeata kaakkoon kul kevast a , pinnal
t aan ki vettomasta hiekka harjustu. , jotka kohoavat 8-fJ III ymparoi
vista snomaista.

Vain pu olon kilomet r i n pituinen T'erlckiilii n hnrj« on Terkkalan
talon etelakaakkoispuole lla Ylaj ar ven pohj oispaassa . Harj u on
matala kohoten ympar oivi st a suomaista va in pari met riu . Sen a ine-,
on sorner hiekkaa .

E della olevasta paaa s iallisesti st rat igrafis-t opcgra fisest a HOJnCrO~

harj uj en kuva uksesta n alcyy , etta niideu keskikorkeu den niita ym pa
roivista, verrattain tasaisistu mat ali sta maista voidaan sa noa olevan
kymmenen [a kahden k y rn rnenen metrin valilla, [oskus , vaikkakin
jotenki n harvoin , aina ao In ja siita yli. Useimruiten kuitenkin va 
hemman, valista vaan muutaman metrin. Ri nteidcn kcskim aaritisen
kaltevuuden voi maaritella pariksi koh neksi kymmeneksi as teeksi .
vaikkakin se silloin tallOin on joko picnempi t ai suurempi, ylcn har
voin ku itenkaan nousten 40°_45° vaakasuorast u t asosta mit attuna.

Someroharjut kulke vat useirnmiten pi tkin jo kien ja jar vien
rantoja , valista, myosk in muo dostaen kapeita vedonjakajia jar vien
valille. Monast i ku.lkevat ne jarvien halk i pitkin saaria ja luotoj a.

Useista harjuista er oaa pit empia ja Iyhempia sivuhaarojn, tai
haaraantuvat ne niin , ettci voi ptHittaa ku mpi on panhar ju ja. kumpi
sivu ha r ju .

Milloin har ju t eivat r a joitu vesistoihin ymparoiviit niita kuivah 
kot suomaat eli kovaripuoleiset turvekerrostumat. H arvemmin
koskettavat ne morenimajj n tai ovat niiden ymparoimi ii. Saannollecn
ovat harjusoran Hihinl p i na maina enemman tu i vahemman sornero
sckaiset hiekkakerrostlllnat, jot .ka ovat m uodost uneet it se har ju -
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niaau yht eydessa sek a huuhtoutuneet ja kerrnstuueet pit k in harjujeu
sivuja enemmau t ni vahemman tasaisiksi, sa ngen usein aaltomaisiksi
hiekkakankaiksi.

Someroharjut kulkevat yleensa suurin piirtcin sa maa n suunt aau
kui n j uan Hike harjusoran kerrostuessa, vaikkakin yksityiskohdissa
tapahtuu poikkeuksiakin , er it .tain sivu har juihin nuhden , vaikkakin
jokseenkin liikcsuuntaan . Taman jo hdosta on jaan liikesuuntaau
kuIkevien somer oharjujen merkitys sangen su uri jtUin kulkusuuntna
maarattiiessa sellaisissa seu duissa , mista uurtcita pu uttun .

Esimerkkia sellaisis ta somer ohar juist a , [otka poikkcavat 8C1I 

dulla olevien uurtciden su unnasta , on t avattnvissa K orpisclan itii
osassa Suojarven lehden lounaiskulmall a. Niinpa .J'UllTikkajiir'1!en
- Hirrasjiirven harjun. keskimaaraisen kulkusuuunan voidaan sa noa
olevan N 22' 'V [a K uonajiiruen-s-Pnastouiroen. luirju. lahen ee vielakiu
enemman pohjcis-etelasuuntan nimittain noin N 15° ' V: kun tn u
Sarlinin. t ekemat uurrehavainnot Hirvasj arven ja .Ifuiisjar ven luoua ,
molempien mainittujen harjujen viililla ovat N :l5' W ja N :lG' \Y.

Paikoin on uurteide n osottamasta muinaisen j aall kulkusuun
nasta poikkeaminen niinkin suuri, et ta· harjut kulkevat melkcin
kohtisuoraan sitii vastaan . Tat on synt yy n . k . poikkihn rju ja eli reul/a
lIarjuja, jotka ruerkitsevat j ii-an reunan liikkeen hidastumista sora 
kerrostuman ko hdal la. Kart talehdilla on t avattu kuitenkin ainoas
taan vahan ja pienia t allai sia harj uja. Ne ova! mainitut sivu illu
,)4. 80 , 8-1- 85, 88, 92 ja 96.

Someroharjujen pintamuodot vaihtelcva t paljon . •Aina ovut Ill'

kuitenkin peh mean pyorcahkoja, mutt a ovat ne milloin Ieve an
laaki ornaisia , hyvin loivarinteisia, milloin ne taas kapenevat terava 
harjaisiksi selanteiksi, 't;"1WhelUieliksi, joidcn rinteiden kaltevuus 0 11

aina 40- 50°. L\rilloin niiden pinta on tasainen ku in lattia , milloin
harj ut jakaantuvat hajauaiseksi kumpu- ja selunnorykclmaksi .
vtirlissa, syvempia t ai matalampia har jukuoppia tai hnrjuhnutoja ..

Harjuai nes on samoin kuin harjujen rake nnekin kuikkialla sa 
manlaiata. Aina puhtaaksi huuhtontunu!' irtonaine n hiek ka- ju
sor a-aines on osittain suoraan kallioperan piUi.1Hi osittain moren i
kerro stumion.

)Iita so merossa olcvien sornerk ivien petrografiscen laatuun tulce,
niin on se paaasiass« samanlaist a kuin aikaisemmin esit etyt moren i
k ivet. P aa9.sia ssa on se naet. ymparoivissa seuduissa kiinteana kal
Iiona tavattavia kivilajeja mutta »muukalaiset » ovat kuit enk in taval
lisempia so merossa kuin morenissa , luonnollincn seikka muutoin,
johtuen so meron syntymistava sta.
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On muu ten mainittuv u, et t a sivul lu 54 mainitt u Brofeldt iu suo
ri ttama lukeminen Ilaytttia, todi stavun , etta gla sifluvialisessa some
rossa somer ki vien mukana es iiut yvat muuk ala iset vnhenevat nopeasti
ja lop uks i kai kokonaan h avi iivatkill somero harjun ku lkiessa verra t 
tain lyhyenkin matkan y ht aliiisellii kullioper alltt .

Useiu nakee somcro har juissa huomattavan eron ai neksen Iaa 
dussa harjun sisa- ja pintao sissa.

H arjun sisaosien nin es, se n ~'iydiin, on yksinomaan hi ekkaist u .
sora ista t ai kivista, joko yksinomaan taikka se kaisin , Aines on t al 
loin ha rvoin jarjest ynyt p ainon mukaan, n ak eepa painvastoin usein 
kin , ett a hienompihiekkaista kerrosta kat tna ka rk eampi 801'<1 - tai
kivikerros .

Sydanosat ovat , m illoin lie ovnt mu odost unect yksiuomaan
somero pit oises t a hiekastn. tai sorns ta mill oin aivan sekaisin , milloin
cri karkeina kerroksina, mutta ni issa ci ole mi lloinkaa n KelviiiL
j yrkkarajaist a kerrollisu u t ta .

J OR t aas harjusyd an on j oko yksinomaan hiekkaa tui hienoa soraa .
eli se n mukana somerop rtoista hickk a - ja soraker ro ksia , niinkuin
usein tapa a kauniin ositta.in konkord anttisen, osit t a in diskordanttisen .
jyrkkarajaisen kerro ksellisuudon .

Lahempitna pintaa olevat, harjun eai ppan« eli ku orena es iinty
viit kcrroksct ovat tava.llisesti vnippamaisesti sydan.tii verhoavia
hiekka- ja somerokerros t .umia .

Vaippa verhoaa viilistii pehmeasti sydanosia, vaikkakin tavalli
-du t apaus on, et ta vaippa koskettan syd anosaa dlskordanttisest i .

Harjuvaippana olevi s sn hiekka- ja so rnerokerroksissa on saa n 
nollisesti selva kerroksel fisuus . Varsinkin on nain la it a aikoinaan
mcren alla olleissa seudu is sa Salmin kart.t alehdella, missa siella on
harj usoramuodost umia . T avalliscmmin on harjuvaippa-aineksessa
konkordanttinen kerrnlli s un s. muttu myosk in d iskordnut t is t n on
havait tavissa.

II JE KKAKEI\I(l) ;;TC)[AT.

Snlrnin ja Suojarveri kar ttnl chd illa hiekuksi varitetyt maalaji t
ovat se ka laadultaan etta synnylt aan, kerrostumissu hte ilt aan ja geo
logiselta iult.aan hyvin cri.lu isia, lenten nakyy seuruavasta kuvauksesta .

S 0 mer 0 s e k a i s e t hi e k k a k e r r 0 s tu III a t ym pa-
r6ivat tavallisesti harj u i n u esiiut yvaa som eroa eli muodost av at
pit kin jaksoja somerohar j ujen jat.keeksi . Luonnolliscst ik in on naita
hiekkakerrostu mia niideri Jaheisen yhteydcn takia harjumuodostu 
mien kanssa , ninakin sum -im mal ta osalt aan ju varsi nk in ylapuolella
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meren pinnan olleissa seuduissa pidet.tava glasifluviulisina mucdostu
min a ja alkujaan kerrostuneina samalla kertaa harjuaineksen kanssa
j aatikkojokiin , joihin harjutkin ovat muodostuneet, vaikkakin ne
myohemmin ovat huuhtoutuneet alas harjujen sivuilt a ja nykyj aan
muodostavat -angen laajoja, milloin tasaisia , millo iu aaltoavia kent 
tHi harjujen rinteid en alle .

Se seikka, ctta somerosekaiset hiekkukerrost umut todcllakin ovat
y leensa kasitet tavut. syntyneiksi yhdessa somerohar jujen kans sa ,
nakyy selvas t i siitakin, etta useat harjujaksot kulkevat somero 
se kaisista hlckkakerrostumist a kohoavina somercselanne- ja kumpu
sarjoina , toisin sanoen usein piUittyvat sella isiin kankaihin, mi ka
seikka kohta pist aa silmaan somcro- ja hiekkakerrostumia kartalta
pikaisestikin eilmatessa .

Kuitenkin esiintyy somerosekaisiak in, pienempi- ja suurempi
a laisia somerokerrostu mia erillaankin selvan harjun muotoisestu
scmeromuodostumasta . N li,ma somerokerrostu mat ovat muodost u 
neet miIIoin mat aliksi t asangoiksi, millo in korkeiksi Iaakioiksi .
Uudenkylau ja .Iera sken valilla, jonkun matkaa Laatokan rannikolta
sisamaaha n pain, olevat Iaajat enemman tai vahem man somerosekai
:-;et hickkakerrostumat esiintyvat esim, sellaisina korkeina somero
Iaakioina Iaskeutucn jyrkasti Laat okkaa kohden, mutta sitavastoin
loivasti sisamaahan pain. Jonkun matkan .Ierasken eteliipuolella
ko hoaa Ailion mukaan sclla inon somerolaakio n. 30 m Laatokan
pinnan yliipuolelle .

T a s a r a k e i s e t hi e k k a k e r r 0 s t u In a t esiin t yvat yleensa
kurttaleh don alucella osittain somerosekaist en hiekkakerrostumicn
y hteydossa, osittain taas itsenai sina, pienempin a t ai suure rnpinn
kcrrostumina, ta vnllisemmin alavissa seuduissa v Lautokan rannikolla
ja saarilla, muinaisen Litorina - eli kivikauden meren korkeimman
rajan ala puololla (vert. k appalet ta K orkensvaih telu t ). Naissakin
hiekkakerrostumissa t avataan tosin siella tiUilla someroa , rantakivii(
yleensa ci ku iten kau n niin r unsaasti kuin glas ifluvialiscn harjusor an
vhteydessa kerrostuneissa somerosekaisissa hiekkakerrosturnissa .

Rant a kivipitoiset hiekka kerrostumat ovat uscin ka saantuneet
vullisarjoiksi, var sinkin Laatokan rannikkoscu dui ssa . Seur. SlY. oleva
k uv, GesittiUi Ailion mu kaan sellaisesta rantnkivisckaiscsta hiekasta
muodostunutta valli sarjaa La atokan rannan Iaheltu Mant sinsaaren
Ittnsio sassa olevan Longoinlahden luota.

Tasarakeisot hiekkakerrost urnat ovat milloin hienoa, milloin
kes ki ka rke nta, mill oin karkeat a hiekkaa. ViiIista voivat ne kuitenkin
ka.yda niinkin karkeiksi, etta. ni ita nykyisen kielenkayt on mukaan olis i
nimitettava oikeast aan somerornuodost umiks i . Va1i ~ta t aas kay hiekan
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1'<.WsuurUU8 niin vahaiseksi , etta synt yy t omu n hieno hict amau. jo~ta

voi epailla nimit t aisiko sit a hietamaaksi tai savirna aksi . .Ntim:i
tomu nhienot hict amaa t csiintyvat tava llisesti pitkin jokien varsia
ja niiden suistoissa . Nama tu.l·vahiet amuodostullla t si~alUivat usein
enem man tai vahemrnan lahon ei t a kasvijdtteitn se ka ovat sen jo h
dosta joksecnkin humuspitoisia .

Tulvah iet akerrostuma t ovat saannollisesti hy vanlaa tuisia , vil jn
via maita . Nain on varsinkin lait a niiden t ulvahietakerrostumicn.
jotka Salmin etelaosassa esiintyvat 7\Iiinnlanjoen snun ym parilln
sekaant uneena lictepitoiseen tulvasaveen.

Laaji mm at tul va,hieta k errostumat ovat 'I'ulomajoeu a laj uo ksu u
varsi lla seka molemmin puolin sit a n iemeket ta, joua Suoj arven pit iija
kaakkoiskulmassaan pist rta Venaj an sisallc .

:C' . . " ,:'>,,-": :. . .....: '. ':: ::.: .: . . " ... .... ,... r
), 15 · E

~I '"
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Kuve G. Le ikk aus rantalcivisekaiscst u r unt.ahi ekka kcrrost ruu ust a Lon 

goin la b clen lu ot u jfanrsinsanrolr e .

L e n t o h i e k k a . Tusarakeiset , hienommat hickkakerrost u 
mat ovat viilist ii niin t ay dolleen puhtai t a t omumaisestu aine ksest .i
ja niin kui via , ettei ni ille ole voinut kiinnit tyn miHUln knsvulli su ut t a .
minks t ahden tuuli on n i ita pannut monessakin paikassu liikkeell..,
synnyttaen leutohiek kaker-rostumia , joita on tavat.ta vi ssn La.ntoknn
saarilla ja muutamia kilo rnet reja sisamaa han pain ulott uvall a ran-
nikkovyohykkeella. .

Lentohi ekka esiintyy ainoastaan poikkeustapauksissa tasais iua
hiekkakenttina, jotka knitenkin, aina ovat heikosti aa ltoilevia ,

Useimmiten on lcnto hiekka kasaantunut knar eviksi , pehmcan 
pyiircahkiiiksi selanteiksi j a pltkulaisiksi kummuiksi n . k . dyyneilcsi .
jotka perat tain souraa va .t to isiaan n ykyisclta rantaviivaltn knua s
sisamaahan, valista pad ote n keskeensa lagu nimaisia lnmmikoita .

Osa lentohiekkad yy n e ja kulkee enemrnan t ai vahcnunan mut 
kikkaana jaksona suurin piir t ein Laatokan rann ikon su unt aise n u.
minka johdosta on syy t a ota ksua, ett a nii den sydamme nu on r antu
hiekkamuodostumi a . Muut a misaa A ilion n . 1 m syvyyteen suoritta 
missa kaivau ksissa craiissa U usikylan luoteispu ololla Salmissa olevas sa .
25-60 m leveassa ja n . 5 In korkeassa lentohiekkaj a ksossa ali kuiten
kin kaikkialla t aydellee n kivet onta hiekkaa .
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)fOllill a rnuil le paikoin on kuitenk in to dettu d yynien olevan r autu
sora ja rantakivipengermien paaH a, seka alhaisemmilla paikoin etti\
va rsinki n erailla rnuinaisen kioiktnulen. meren. korkeimmille ranta
viivoill e muodostuneilla kerrostumilla , joiden lu ona dyynit joskus
kohoa va t monien metrien korkeutcen runtaviivasta.

Suuremmoisim pia lentohiekkud yynej a on Mantsinsa ar elln
Laatokassa, missa 111. m. Ail ion mukaan l.ongoinlahdclla saare n lansi
rannalla er as dyynisarj a kohoaa lahella rantaa aina 11. " m Laatokan
pinnan ylapuolelle (vert. A ilion karttaa Mant sinsunresta siv. 135 ).

Pal jaat dyynimuodostumat Mant sinsaarella ovat vaeston kerto
must-en mukaan kulkcrnassa rannikolta sisamnahan pain, mika tu
pahtunee varsinkin pitkallisilla loun aistuulilla syksyisin , jolloin
dyyuien liikkumincn valistii voi kayda sangen nopeasti ki n. Saaren
lan tison ranuan asukkuat kertoivat nii nmuodoin, etta Langoinlahdcn
pohjukassa ali naht ykin, kuinka muuan t uores nii t t y vain muutami cn
paivien kul uessa hautaantui kymmenia metreju sisamuata kohti
siir t yvan lentohiekan alle , joka uloim massa osassaan oli t1illa lyhyell a
siir tymismatkallaan kohonnut useampien metrien korkui seksi . Syynri.
hiekan liikkeell e Iahtoon oli , etta oli ymmart.amattomasti hakattu
paljaaksi pienenpuoleinen metsikko, joka paikoilleen jat ett:p,1i ep ai
Iernattit olisi estanyt hiekan siir t ymisen.

Len tohiekkakumpujen ja sela nteiden rinteistit on maanpuoleineu
nina jyrkempi ja valista niist n ulottuu samalle suunnalle k iilamaisia
haarakkeita , K un tuuli a jaa hiekkaa yht amit t aa maulle pain, kasaan
t uu sit a dyyniharjan maunpuoli selle sivulle niin palj on, et ta se lopuksi
kay nii n jyr kaksi , etta harj a valahta u alas haudateu allensa ka iken,
joka joutuu sen eteen kuteu aidat, pen saat, punt j. m. s.

R annan ja siita rnaalle pain kasa antuneiden lentohiokkadyynien
valilla on tuvallisesti tnsai sia , hyvin kivikkoisia maitu, joista pista:i
esiin r unsaasti ki via ja useinki n sangcn suur iu lohkareita . TuUnista..
on maa myoskin Longoiulahdelt n maallc pain .

Laatokan veden korkeu svuihtelut (vert. si v . I S) ova t luonnolli
sestikin suurena syyna pal ja id en lent ohi ekkadyynien synt ymiseeu
yleensa matalia rannikkoja pitkin, ei ai ncn stuan Mantsinsaurella jn
niista pistavilla ni emi lla ja maa kielekkeilla .

Kor keanun alla Laatokan pinuasta ovat lent ohiekkadyyni t .va rsin 
kin rannikolta sisama ihin pain ulottu vat t nvallisesti kasvipeittoisio
kasvaen kanervaa ja havup uuta. Edellinen muodostumistape ilmenee
nai ssakin kasvipeitt oisissa dyyneissa niidcn samanlaisessa muodostu
misessa perattaisiksi, pehmednpyoreiksi kummui ksi ja ka aroviksi ,
pitkiksi selnn te iks i, joiden valissa on turvepeitt oisia kuoppia ja hautoja

:!li70- · ~7 14
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(uahtavaatikin soistuneita muinaisia lagunimaisia lammikoita ), kuten
lahemp ana rantaa olevissa palj aissakin dyynimai ssa ,

Hi e k k a m aid e n i k a s u h t e e t . K art talehdilla esiint y
viit hiekkalajit ovat hyvin eri ikaisia. Vanhimpi a oval. luonnollisest i
ne , jotka ovat kerrostuneet glasifluvinlisesti, liittycn harjujalc..sojen
syntymiseen. Niit a on seka vede npinnan yHi- et tn alapuolella , mutta
jalk imaiset ovat luonnollis estiki n enemrnan tai va hem man uudcstanu
kerrostuneita laineiden h u uht elun vaikutuksesta .

Veden pinnan yliipuolella syntyneet hiekat, ovat kaikki kerros
tuneet myohaisglasia lissn Y oldiameren korkeimman rant aviivan ylft
puolelle .

Veden pinnan alapuolella syntyneet ovat sit iivast oin ka ikilla ko r 
keuksilla Yoldiameren ko rkeimman rajun alapuolella , aina Laatnkan
nykyiseen vedenpintaan saakka .

Alemmi lla kor keu ksilla esiirrtyvien, meron pinnan alaisten hick ka 
kerrosten muodostumisa ika on saat u selville paleontologisten tutki
rnusten kautta Mantsinsaa. rella Laat okassa , jonka Ailio on t utkinut
yksityisk ohtaisesti julkaisten sarjassa Bulletin de la Commission
geologiq'Ue de la Finlamde (N:o 7): U&er S trandbi lilunqen. des L iiorina 
meeres au] der I nsel Muntsinsaar i. P rofessori P . T . Cleven ja tohtori
Harald Lindberqin. suorit t a mien tutkimnsten kantta Ailion kokoa 
mista ja heille liihettiimistii hickknnaytteistu mainitulta saarelt a
on saatu todet uksi, etta a inakin HUHIa. on olema ssa postgla sia lisia
hiekkakerrostumia. Kun kummiukin kavisi liian pi tkaksi tassa
edes jossain maarin tar k kaan seloste lla mainittuja t utkimuksia
viitattakoon t assa, asiaarr encnunan innostunutta lu kijau varten ,
ainoastaan mainittuun t e okseen , missa kaikki het teo ssa loydetyt
diatomaceet ja korkeim p ien ka svien jiitteet ovat lueteltuina seku
kas vipaleontologisista t ut.lci rnuks ista johtnvat . hiekkojen ikiin koske
vat johtopaatokset t ar kemmi n peru stellut .

SA YIKERROSTmIAT.

Saoikerrostumia 011 k a.ikista kart.tnlehdilla olevist a maulajeistn
verrattomasti vahiten . Ainoastaan Salmin kar tt alehden et elaosassa
esiint y y niit a suurernpina k artoitettavina alueina I..aatokan saar illa
ja rannikoilla Impilahden. j a Salmin pi t ajis sa, missa niiden yhteeu
lasket tu pinta-ala nousee p a riin kohnecn neliopeninkulmaan saakka .
Kuitenkin on useissa paik o in , varsinkin Sal min pit.ajassa viljeltavia
hiekkamaita ojitottaessa t odet t n hiekkakerrostumien alia olevan savi 
maita eri syvyyksissa, vn.lista vain pari kolme , useasti kuitenkin
useampia desimet rej a ::-yva.IHi.. Samateu on suo rnaita ojit ettu essa usein
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loydett y savi t urvekerrostcn alt a , tavallisesti kuiteukin sy vemmalt a,
viilisUi ain a pariu kohnen metrin syvyydelta. 'I'aysin varmasti voinee
sentahden ot aksua, ctta. varsinkin Salmin cte laosassu on maan pinnalle
mu odostuneiden t ur ve- ja hiekkakerrostu mien alia laaj al t ikin savi
kerrostumia , joten ne todellisuu dessa verrat en mataloissa maaker
ro ksissa laaj entavat t untuvast i ka rtalle merkittyja pinnallis ia savi 
kerrostumia.

Suojarven kar tt alehdella ei ole t avattavissa missaan niin suur ia
sa.vikerrost umia , etta niita olisi odes voitu merkita retkeilijOiden
kartoille, jotka ovat as teikossa 1 : 100000, siis vielakin vahemman sel 
laiselle kartalle kuin geologinen yleiskar t t a , ast eikko 1: 400000.
Taman karttalehden alueella tavataankin muut oin savi kerrost umia
vain muut amin paikoin jar vicn ja jokien rannoilla , missa niitit ei
kuitenkaan koskaan n dy maan piunalla vaan ovat peittyneet paksum
piin tai ohuempiin t urvekerrostumiin . Kama sa ngcn va haiset Suo
jarven lehdolla esiint.yvat savimaat ovat kaikkialla , missa nii t a on
havaittu , hyvin hietaisia ja nii tu on nahtavast'ikin pidett.ava alluvia 
lisina tulvamuodostumina, jo tka on t uonut nykyisille esiint ymis
pai koilleen juo kseva vesi .

T"lvasavia, [otka muutoin ovat geologiselta ijaltiian nuorimpia
savikerrost umia, tavataan ei ainoastaan Su ojarven ka rttalehdella
vaan myo skin Salmin Ichdclla muutamien jarvien rannoilla ja jokien
xuis toissa , minne ni it a muodostuu viela.. nykydankin . Miinalanjoen
a lajuoksun varrella pari n kolmen kilometrin matkalla esiintyvat
savi kerrost u mat ovat niini kaan n ykyaikuisia muodostumia enemman
ta i vahemman kasvijatesekaisia tulva savia, jotka jokiveteen sekaa n
t uneena Iiettcena ovat kulkeutuneet ja. kerrostuneet jokiuomaan.

Miinalankylan savimuodost u mat ovat muutoin, kuten nyky
aika iset t ulvasavikerrostumat yleensakin , jokseenkin hyvia viljelys
mait a . P ait si naitii nykyaikaisia t ulvasavia tapaa Salmin karttaleh 
dell a kartalle mer kitt yjen, pinnallisten savi kerrost u mien joukossn
' eka g!asiali"ia etta postolasiulisia: savia, joista edellisia kuitenkin
s iHinIlollises t i t avataan va sta sy vemmalla, usein jalkimaisten alla.

Glasial isavikerr ost umia on Salmi ssa Laat okan rannalta pitkalle
sisamaa han , Ailio mainitscc glasialistu sa vea esiint y van valtion
metennvur t .ija n mautilalla Kovcron kylassd se ka K asnasclan kylassa
Salmin pohjoisosassa eraaRsa korvessa l ahcllb Venajan raja-a.

Pinnalla esiint yy glasia lisavea m . m . Pit kanrannnn tehtaalla
Im pilahden pitaj a~"a vaikkaki n nii n vahissa miHirin . ettei Rita ole
voitu mer ki ta kurtalle Rekii parissa paikussa ~aln\in kirkonkylalla.
myoskin t iiiill ii eri t tain vahi ssa maarin.
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G la sial isavi , j a a m e r e n s u v i eli y c Ld i a s a v i ,
kute n sit a rnyoskin kutsutaan on j tHit ikkovi r t ojen tuomaa , jaan reunan
edus talla olevaan Yoldiamereen , jon ka po hjalle saven aincsosnt ,
lietchiukkaset laskeutuivat jokseeukin kauas jaan reunasta .

Glasialisavi on muodo stunut enemrnan tai vahemman hietu
pitoisista lietekerroksista, jonka lietteen jaatikkojoet ovat ku ljettn 
ueet suuri mmaksi osa .ksi kevtHUla ju syksylla suistoilrinsa, iiiiif.ikk(j ~

portteihin, joidcn ed ustalla ne ovat pi temman ta i Ivhyeru rnan ajan
pysyneet liettynein a jaan reunan ulkopuolella Yoldi anmeressd.
llietaisin aines on Bitten vajonnut pohjaan Iahemma j iUin reunaa, hie
noin liete on taas vajonnut hitaammin ja kauemmus sii ta. JiHin
reu nan peraantyesse, hiljallecn sulaessaan taka isi n pain, tulivnt siten
crilailla hietapitoiset liet ek err oksct peittarnaan toisian n jok seenkin
lmttotiilien tapaan, [otcnka glasia lisavi m uodostui kerralliseksi.
niin etta siina vaaloat ja tummemmat kerrokset vuorott elevat vai 
hettuen vahitellen toisikseen, joten sen lapileikkau ksella on niin
luonteenomainen ulkonako, etta se helpo sti voidaa n tuntea nuorem
mista savista, vaikkei sii ria t apaisikaan Skandinaaviassa [okse enkin
yleista johtofossilia, napaseudun simpukkaa , Yoldia arcticaa, jota
ei maassamrne ole koskaa n tavattu .

Glasialisavi on jaykkau, milloin loyhaa , milloin puhdasta ja plus 
tillista ja milloin enemman t ai vahemman hietapitoist a . Sen vans,"
vaihtelevat melkein ka ikki mahdolliset vivahdu ksct: kellanruskea t ,
harrnaanruskeat, ruskeanvioletit, harmaansiniset , sirrihnr maa t j. 11. c .
Saantona on , etta ruskeita vareja esiint.yy ylenunissn, hnr mabta vin
syvemmalla olevissa kerroksissa. Syvemmalta on glasialisavi muu 
toi n aina siniharrnaa ta tai harmaansinist a, usei mmiten loyhaii., tava l
lisesti hyytelomaista. H apet ut t uaan ilmassa tulee syv alla ollut savi
kuitenkin aina vaalean h arm aaksi , pinnalt.ann melkein puhtnan
valkoiseksi .

Jaiikallden saven kerroste n paksuus vaihtelee Salmin karttalohd eu
alueella muutamista millirnetreistn parlin kolmecn sentt iin niissa leik 
kauksissa , jOiSSfL sita on p aljastettu jn havaittu. Kerrost en olmns
viittaa siihen, etta saven laskeutu minen on tapahtunnt verrattain
kaukana muinaisesta jtUin reunasta , jonka aareen jaatikkojoet
jattivat t uomansa ainekao ri.

Jaatikkosavea tavataa n kuitenkin kut cn sa nott u , hyvin har voi n
pinnalla . Suurimmasta osasta savea puuttuu nimittain jtLiikaudcn
savion luonteenomaincn kerrallisuus. Ne ovat useimmiten t aydellecn
kcrroksettomia, taikka jos kerralli suu tta jos kus ilmaantuu, all :,W

enemman tai vahem rna n epaselvat; ja epasaannollist.a.
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Kerrok settomat sa vet esiint yvat yleisimmin pinnalla Salmin
karttalehden savikerrostu missa. K aikki Impilahden (K it elan ) seku
Laatokassa olevien )[untsinsaarcn ja Lun kulnnsa areu savikerros tumnt
ovat kerroksettomia, ainakin pintaosist aan ,

Kerroksettomia savia ulottuu Laatokan n ykyisen pinnan tasalta
nina useampia metre ja Lit orinameren korkeimman rajaviivnn ylii
puolelle ja ku ulunevat ne sent ahden molempiin jiiiikauden jalkeisten
savien paarybmiin, seka a-ncylussaveen etta litorinasaoeen:

Kcrroksettomat jiiiikauden jii-lkeiset savet ovat r uskeita , aiua
kuitenkin enemman tai vahcmman harmaht avia. Pintakerroksessaan
ovat ne saannallisest i j aykkia, syvemmiillii jonkun verran loyhemp ia .
..Uelkein aina ovat ne enemman tai viihcmln ull plast illisia . Nais~a

sa vissa on yleisesti epasaa nnollisia , t ummanrus kei ta, picnempia jn
suurempia r uostelaikkia.

Kerroksell isnudcn puuttumisen saven pin t aosista ei luonnolli
sesti tarvitso kuitenkaan varrnasti t odistaa, etta savi on kerrost unut
jaakauden j alkeisena aikana, vaan voi sen hyvinkin otaksua olevan
myohaisglasialiseua ai ka na kcrr ostun utta jaamcrcn suvea, [osta on
kerrallisuus syy~tiit tai t oisesta havinnyt pintaosista . K oska n yt
kuitenkin kaikki Salmin karttaleh dell ii osiintyvut savi kerro ksct ovat
alemmilla t asoilla kuin mi hin AncyZnsjiirvi ja j iUikauden jal keinen
Litorina meri ovat ulottuneet laajimmilla ollessaan, ruin voidaan niit~t

ka iki ssa t apauksissa jossain merkityksessa kutsua ja~i.1muden jalkci
siks i, koska no aina.kin pintaosistaan ovat kerrostuncet uudellecn
jaakauden jalkeisiua aikoina .

Vurmast i jaakaudon jalkeisten savien esiiut ymi nen ::\Iantsill
-aa rella on muutoin t uJlut t odis tctuksikin Cleven ja L indberqin. suo
rit tamilla paleontologisilla t utkimuksilla A ilion ottamista hcille
liihetetyista savinaytteista. Tut kimusten t ulokset ovat esitet t yinii
taydellisesti ...·l ilion ai kaisemmin (siv. 106 ) mainitussa cri koisteok
:-:CR5Ia Mant.sinsaarosta .

TVRVEKERROSTmIAT.

T'l£1'vekerrostumat ovu.t Salmi n ja Suojarven kart taleht ien alueellu
maa -alal t aan v ahint aa n yhta laajoja kuin morenikerro stumat . Lien e
viit pii jalki maisella karttalchdella turvemaat se maalaji, jo ka kaikist u
irtonaisista maalaj eist a klisittiHi laajimpia aloja . Vars inkin Suojar
vella ovat turvemaat t avattoman laajoja , seikka joka ihnenee pi
tajan nimest.u.kin.

Turvem aat ovat kahta p aalajia : rahkaturoeua ja ]J lltk ilokasvitur 
oetta , Useimmnt karttale hdilla esiintyvat tur ve maat ovnt edellista,
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kun taas put kilokasviturvetta tavataa n a inoastuan hyvin hurvoin.
ta valliscsti soist uneilla , vetisilla luonnonnii t yi lla .

Rahkatur vem aat ovat sn ur imma lta osaltaan val kosammalta
(Spltagn",nf1£rvelta) . Va hemlllassa maarassa on knr t t aleh di lla muita
rahkalajeja, ruskosammalturoetta, missd ruskosammale et (Am1JlY8
teqium} muodost avat paao san t urveaineksesta.

Rahkamaat ovat kaikkialla jokscenkin lahonei tn , kuitenkin
harvoin pintaan saak ka, k oska niiden pin t akerrokset ainaki n parin
kolmen desimetrin syvyy delta, useim miten paljon syv omm alt.akin
yleisest i ovat va in vaha'u lahonnutt a tai kokonaan lahom atontn.
tai vahemman huokoista r nhkaturvet t a .

Turvemaat ovat osit t.a in verraten kuivia osit t uin one m man tui
vahernman markia ja vet is iii . Kuivat turvemn at kas vavat tavallisest i
kuus ta ja lehtipuuta , ;\[ariit rahkasuo t ovat melkein kokonaan kas
vu ttomia, ja usein na kee k ilomet reja pit k ia , laajoja aukeita rahka
soit a, [oissa on hyvin vahtt n korkcampaa kasvullisuutta . Ainoast aan
yksinaisia , kuivuneit a peta jia torrottaa siella l aaIla .

Turvekerroksien suur i n vahvuus on t unte rnaton, samaten nii
den pohj akin, koska ei ole llli fls iHin turvemailla :-;uorit ettukaivauki..ia
pohjaan saakka .

Mantsinsanrella Laato k assa ei ole kuitcnkaan usukasten kerto
man mu kaan mitattaessa viiden venalaisen sus hen in (Iahes 11 m)
pituisella tangolla t ava t tu pohjaa Suurisuon kcskelt a , vai kkei tlimit
ole mikaan laaja suo . I'CUll ei kuitenka an suoturvetutk imuksissa
maassarnme ole missaa n. tavattu, vah vempia t urvckerrostu mia
kuin 8- 10 m, johon on mukaan Iuettu alimrnat Iiejumaisct kerrostu 
matkin, lienee tanka pohja.Il a t unkeut unut veteliin savi kerr oksiinkin .

Mainitun Suurensuo n etelaosassa lienee m uu toin Oriselankyl an
lahella miesmuistiin ollut avonainen lampikin, missa on vcdotty
nuottaa. Tat a vahvist aa s e k in soikka, ett a er,iiiltii suost a ko hoavalta
saarelta on loydet t y nuota.n k ivia, ehka siltakin ajaltn pera isin, joIIoin
koko suo oli avo imcna jarvena.

l\Iita turvemaide n pohj a an t ulec, nii n lienee tam;i, todennakdiscsti
yleensa t urvem aita ym par oi vi a t ah i se n keskella koh oavia manlajeja .
useimmiten siis morenia , h iekkaa . ja so meroa, pien emmilla alucilla
Salmissa ja ImpiJahdella rnyoskin savi kerros t umia .

Turvekerrostumien sis a.ltamat~ aika isommilta kasvukausilta ole
vat kas vijatteet, jotka aeuranvat paallekkain toisiaan, Jien eviit
lu onnollisesti olleet hyvin e r ilaatuisia, kiln ottaa huomioon ne monet
korkeuserot Laatokan laheiayydost a aina n . 300 m mer en pinnast u.
missa ne esiintyvat ulott u en etela..ta pohj oiseen vahan vaill e kales!
leveysasle tta eli Iahes 20 peninkulmaa.
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Kaikista kivikauden meren korkeinunan rajaviivan (vert. kap.
Korkousvaihtelut ) ylapuolella olevi sta ja myoskin useimmista alem
pana olevista turvekerrostumista puuttuu kuitenkin tarkernpau
tietoa ka svija t teiden laadusta . Ainoastaan kaksi kivikauden meren
rantavii van ala puololla olevaa suota, Suurisuo ja Hiirldimiiensuo
Jfantsinsaaren keskiosissa ovat naet tu t kitu t t arke mmin kasvipaleon
tologisest i, minka on suorit tan ut Harald L indberg A ilion pyynnostu.
joka taas on yksityiskoht aisest i kartoittanut ja kuvannut tiilIit saa 
rella olevat ranta.rnuodostumat., Alia scuraa lyhyt, suppea kuvaus
mainitt ujen ka hdon suon turvckcrrost umien kasvipalcontologisesta
laadusta , Se, [oka haluaa lahempaa ti etoa mainittujen soide n rakcn
teesta saa taydellisempia t ietoja tiistii Ailion aikaisemmin (siv . 106 )
mainitusta teoksesta , missb han siv, 28-38 tokee hyvin yksityis
kohtaisesti selvaa naiden kahdcn suon fossilisen kasvist on luontecsta .

:\Iolcmmat turvekerrostumat tiiytt iiv1it alkujaan lagunimaisesti
muo dostuneita Iammikoitn . Su uree nsuohcn nahdcn todistaa tfi,tii·
se, etta Lindberg on turvemuodostuman pohjukerroksi ssa runsaasti
t nvannut Comarum, palustren piihkyloita seka muut.amia. ..ll enyanfhe,.,·
trifoliatan ja Iris pseudacoruksen siemcnia. )Iit ii H ar kam aen suon
turvemuodostumaan tulee, n akyy sen kerrostumincn sulkeutunee
seen lagunimaiseen lammikkoon jo hiekkapohjan pintamuodostakin
tur vet t a vasten (vert. kuv, 10 siv. 127 ), mutts myoskin siit a, ettii tur 
peen paalle muodost uneen rantapcngerman alaraj alla on tavat tu
Illenyanthes tri foliatan sie me n seka useitu Carex liliforllla'sen siemen 
koppeja , mika viittaa siihen, etta turve on muodostunut muinaisen
avoimen rannan Iaheiseen laguniin. Samaan suuntaan viittaa sekiu
seikka, etta turpcescen ra ntapenger man mann puoleisella sivulla on
sekaant unut hienoa hickkaa, jota siina on puhtaampina kcrrostumina
kin , scka myoskin, et ta Ailio on criiiilla paikalla havainnut yhdcn
dm paksui sen lentohiekka linssi n turpeen sisalln.

Samaan aikaan lagunim aisten lnmmikoitten umpeenkasvamisen
kanssa kohosi maa vahitellcn , jolloin lagunit kuivuiva t yha enernman
ja muuttuivat suo maiks i kovettucn va hitcllen, ni in etta vihdoin
kasvisukujen Sphagnu", ja Andromeda edust njia, joista turvemn iden
ylernmissa osissa on tavat t u runsait a Iossilisia jaannoksia, alkol
juurtua rit llleikiin mutaan. T al loin Sp/my"",,,, syntyi t odcnnftkoisest.i
uluksi muutarniin mattaihin, j oissa kasvoi A ndromedua, Kauan ei
lieno kuitenkaan vii pynyt enncnkuin rameikko peittyi ylrtalaiseen,
nopeas t i kasvavaan, valkosammalpeittoon. Lopuksi kovettuivat
turvekerrokset nii n, etta suur ern mat puulajit voivat niihin juurtua .
Molemmissa soissa on Lindberg nimittain loytanyt r un saasti fossilisia
jnannoksifi koi vusta Betula. alba , josta on tavattu sc kK kokonai~ia
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oksia etta oksan ka ppaleit.a , kuten myoskin kuoren palasia ja siivet 
tomia siemenia. Niinikaau on loydet t y (kuitenkin vain H arkamaen
suosta ) pienia petaj an oksia , P in118 siluestris, ja t er valeppaa Aln1~8

glntinosu.
A lnus glut ilW8u-lOyto fossilina Harkamaen suost a toke" mahdolli 

seks i paatella taman rantasoran peittaman turvemuodosturnan ikaa .
Lindberqin mukaan 0 11 naet tervaloppa todennakoisest.i tnllut Suo 
meen sarnaan aikaan kuin R uot siinkin, eli ancylusajan loppupuolella .
)[ainitut Harkamaen SU Oll turvekerrostumat tulivat taten ottamaan
osaa Iitorinavajoamiseen , joHoin ne painuivat Litorinamercen . Va 
joamism aksimin jalkeen t apaht uneen maan kohoamiscn yht eydessa
muodost ui sit t en turvekor rostuman paall ti. olevat r ant npengermat
mui naisen Litorinarneren (kiv ikwnden meren } entis ille rannoille (ver t .
jalempana kap. K or keus vaiht elut j.

Tervalepasta, ku ten a i kaisemmin mai nitt iin , ei ole tavuttu fossi
lisia jaanncksia , Suuressasuossa , Tiista suosta lOydetyt I ris -psendu 
coru ksen. fossiliset j iiiinnok sct, mika kasvi on nykyaan levinneeua
sa moille paikoille kuin ter va loppakin, niiyttiivat kui tcnkin, cttn t aiillii
kin on turpeen kerrostuminen t apahtunut anoyl usajan loppupuolella .
Lindberqin. mukaan saa p u i tamakin kas vi todennakoisesti tahull
aikaan Suomeen kuten Ruot siinkin .

Mainitut Suureusuon j a H arkamaens uon rantup engerrn icn peittn
mat osat ovat erittain hyvin Iah oneita, suureksi osaksi maamaisiu
ja rakeisia , seka niin t iiviisti puristuneita, etta niissa esiintyvat
kovatkin kasviosat, kutcn esimerkiksi puun osat, ovat li t istyneet
puoleen alkuperaisesta mitastaan. Naita ran tasora n peitt.amia turve
muodostumia kaivettaessa on niiden vari tuoreeltaan syviin turnman
ru skea, [oka kuitenkin auringon val on vaikutuksesta ai na nopeast i
munttnu syvan mustaksi ,

.JAR VI- .]A S UOMAL~IIT.

Usei mpien jarvien po h jalla , monissa soissa ja nykyaan kuivatuissa
suo niityissa on melkein ka.ikkialla Salmi n ja Suojarven kart t aleh ti eu
alueella raut-amahnikasvet t ulllia , 11. k . jiirvi- ja suomalme]a, jot.ka
ovett muodostuneet maan alaisist a Iahdesuonist a liuenneidcn rauta
suolojen saost uessa ja Ia.s keu tuessa jarvien tahi soide n pohjalle ,
mihin lahdesuoni paatt yy ,

Rautamalmi esiintyy useissa m uunnoksissa . rnilloin her ne- eli
haulirnalmi na, milloin raharnalmina , korumalmi na , viikunamal mina
y. m . Nimit ykset johtuva t malmikasvettumien muodoista.
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Tavalliscsti on rantao ksidi laskeutunut samankeskisiksi renkaiksi
jonkun suuremman sora jyvasen tai pienemman kiven ymparille, j a
voipa t alloin useimmissa tapauksissa t odeta, et t a kivisydamen taikka
hiekkajyvasen muoto on ollut maaraava malmikasvettuman muo
d osturnistavalle .

E rikoisen runsaasti esiintyy jarvi- ja suomalmeja. Niiiden pit a
jien viiesto kertoo , etta herncmalmia esiintyy yleensa vain jarvien
matalammissa paikoissa . Syvemmilla paikoin sit avast oin on tavalli
sest i korumalmia pyorcina 3--5 em ldpi mit taisina levyina. Kerro
tuanpa syvi mmiltn paikoiu usein mnlminnost aj an haavissa no uscvan
ni na 5 desimetrin laajuisia ja 3 sen tin paksuisia mahnilevyj ii.

Suuri mmista suomalmipaikoista on mainittavn usoampia kym
mern a hehtareja laajat raut ama lmiesiint ymat, joit a on Vehkaojan
s uon nii t yill ii, Uudcnkylttn itapuolella , Salmi n luoteiskul mall a , joten 
ki n liihell ii Lant okan ranni kkoa . Malmi esiintyy kau empana ja lahcm
pana toisiaan olevi na, hajanaisina kasaantumina, joiden laajuus on
pari kohne nelibmetria ju paksuus pari kolme metria . lIIalmika ppaleet
ovat pie nempia ja suurem pia, aina parl in kolmeen kymmeneen kiloon
suakka . Suurimmat ma lrnipalat ovat useinki n hcinasuovan muot ois
t en malmi kasojen kcskiosissa vaihettnen viihitellen sckit ylos- ettii
al aspain samoin kuin sivu illeki n yha pienemmiksi ja piene m miksi .

Runsaita suomalmiesiint ymia mainitaan olevan vanhoissa 8U O

nii tyissa Alhon jn Man ililun kylien valillii Salmin etela osissa .
Perr on soisilla niitt ymailla , Salmin kirkonkylan Inoteispuolella

un runsaasti raut amultaa- maalimaata, kuten sita -vaest o kutsuu .
:.\Iaata ei kuitenkaan tii altii liene kuljet ettu myyt nvaksi , kun tans
sarnanla ista ra ut amult aa on kertoman mukaan satojatuhansia kiloj a
n ostet t u lahell a olevasta Ruos mesu ost a ja viety Pitkanrannan teh
taalle punamullnn valmistumista varten, jonka kerrotaankin tullecn
hyvalaatuist a ,

Jarvi - ja suo malmeista on sulatettu takkirau taa Lupikon raut a
tehtaalla Impilahdolla , Viirtsil iissii Tohmajarvell a ja Annan teh t aassa
Suojarvella, jo ihin rautatehtaihi n mal mia viime vuos isadan lopnlla
on kuljetettu su uriukin mthiria usein useampicn peni nkul mien piUist ii.
Niiist a teht aist a on eniia jaljelht vain Vartsila , Lupikon raut utehdas
Iakkautti toimintansa jo 1870 lu vu lln ja Annan t eh t .aassa lopete ttiin
masu uni nka.ytto vuo nna 1802.

SIMPUl\ KAMAA.

Ailio maimt see mui st iinpanoissaan , ett a. hall ~IansilankyJ asta ,

Venajan r aj aseuduist a on tavannut kal kkisekaista ma nlajia , jota han
pitaa kot ilomaanu . Ott amnssaan n ftytt eessd ei hiiu sano kuitenkaan

267u - 2' 1(1
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palj ail la silmilla v OinCeUHU havai t a kotilon kuoria . Koska nayte 0 11

kuitenkin joutunut hukkaan ei voida mikroskooppista tutkimust akaan
suorit taa, joten eh ka olisi voitu maar at IL maalajin geolog inen ker 
rost umisaika.

Mit aan tietoa ka lkkipitoi sen maala jin m iiiiriistii ja lua ju udest a
ei ole. J os maalajeja on suuremmissa maari n voi silla luonnollisest i
olla suurikin arvo mannpararmusaincena.

YIVlANJlTTIMAA.

"Alansilan kylan suon iit yilla 011 Ailio ta vannut myoskin vi via
niitfi maata r unsaasti useampien neli6kilometrien Iaa juisella ala lia .
Vivianiit ti a esiintyy osaksi suornstaan sekaant uncena rurvemnahnn.
osaksi pie uempma ja snurompina sulkeumina tnrpcen seassa olevissa
hietaisissa savipaikoissa, joita on kerroksina turpeessa . Jiilkimti i
sessa tapauksessa 011 helppoa poimia vivianiittia [okseenkin puh
t aina kin paloina, Viviuniittia kuuluu vaesto kaytt.aneen maalauk
siinsa. Suurcmpi merkitys on vivianlitilla , r uutafosfaat illa , kui tenkiu
maanparannusaineena .

Vivianiittimaa ulott.uu Venajan puolelle, toiselle puolcn valta 
kuunan rajaa, Situ. ker rotaan viedyn Venajalle laivula sti t tain, et u 
paassa P ietari in , Rnjakonnun seudusta ,

MAAN KOHOAMISET JA VAJOAM ISET.

Karttalehtien alucilla on tapahtunnt useampia kertoja muun
kohoa mista ja vajoamista kvartarikauden aikana, k oska nluect oval
olleet mukana seka jiiiiJmuden loppupuolella tapa htuncessa myiihais 
glasialisessa mann vajoam iseasa ett u sen jalkeen seura rmeessa n . k.
ancyluskohoamisessa ja y hdessa sen jalkcen tapahtuneessa mann
vajoamisessa, n. k , Iit oririavajoami sessa , seka myiis yhat! jut.kuvassa
jaakauden ja lkeisc:o-sa m aan kohoamisessn ,

MYOHAISGLASIALlNEN MAAN VAJOAM INEN.

YOlJ)IAMEREN )IAKSn nLAAJUUS.

Myohaisglasialinen maan va joaminen johtui t odermakoisest i
mui naisen maajaan painosta , Kun jaakauden Joppupuolella jiHi. alkoi
sulaa ja j aapeite tuli yh ii ohuemmaksi ja hiljallecn vetaytyi taakse
pain , peit ti kylma jaameri lopuksi suur ia aloj n Salmin karttalehden
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etela- ja itaosistu sekii pienernpia nluei ta Suojarven Lehden luoteis 
osasta. Tata merta on nimitetty myohiiisgiasialiseksi jiiiimereksi .
myoskin Yoldiamereksi, sen Icerrostumissn , kuten aikaiscmmin mai 
nittu, Skandinaaviassa sa ngen yleiscsti ravntun , mutt.a meil tn punt
tuvan napaseutuisen sirnpukan, Yold ia arctican mukaan .

Vaikkei mydhaisglasiali sen Yold iameren uikaisissa manssarnme

olevissa kerroksissa olekaan fossil eja, on kuitenkin useissa kohdin
maamm c eri osissa onnistuttu loytamaan mu inaisen meren vanhoju
rantaviivoja sell suurimman laajuuden ajoilta. Yold iumcren ranto
jen huuhtelut ovat useirnmissa tupauksissu , missit taman meren ent i 
set rannat ovat olleet aukealla paikalla ja maiseman viot t avyys ollut
sopiva , jattaneet, selvia j tUkia aina sen korkeimmille ascmillc saa kka ,
jo iden ylapuolelta niita tavullisesti puut t uu . Varsinkin on rutin
Iai t.a, missa mninaisen Yoldiamcren yHipuolelIe juJinect maat ovut
olleet morenia, jolloiu croava.isuus meren pinnan yHipuolclla olleen ,
rantakuohuilta kos kematta jaaneen, moronin jn ene mmassa tui
vahemmassa maaragsa r untakuohuj en huuhteleman, meren pinna n
a lia oUeen morenimaan va..lill ti. on enemman tai vah cmman selva .

Vaikka Salmin ja Suojar ven lehdilta ou innok ka asti et sitt y
myohaisglasiali sen Yoldiamcrcn kcrkeint a rajuu silt ft ajalt a, jolloiu
Himii meri oli laa jimmalle levinneens , sella isist a seuduis ta, mista
oli si voinut otaksua taman meri rajan pit avan lOytYli sen mu kaan ,
mita Yoldiameren kor keist a rajoista t unnetaan Iahiseudu ist u, ci
se olc onnistunut sopimatt omien maisemasuhteiden takia mu uta
kuin ka hdessa paikassa , nimittnin Salmin lchden etelao sassa 01'\1;-; 
jarven kylassa etela Sa lm issa , t uskin peninkulma lantecn Vcn ajan
rajalta seka . Suojarven lehden lu ot eisosass a Ku olismaan kylasf'ii
kaakkois I loma nt sissa .

Yold iaraja, kutcn ly hyyden vuoksi tulem me nimitt.amaitn
Yoldiameren korkeinta rajaa, ilmenee Orusj arvell a kylan talojen
Iausipuolella kulkevana , morenisoraan leikkautuneena pcngermltnu ,
jota selvemmin tai epaselvemmin muodostuneena voidaan seurata
n . I km melkein pohjoisesta etelaan . P engorman paiilla , itapuolella
olevalla moreni soramaalla sijaitsevat viljelysmaat OVl1t suprarnar ini
sella , tomunhicnoa ainesta sisaltavalla morenilla , jossa ci nay mcrkkia
kaan meren aaltojen huuhtelusta. Pengerman alapu olella taas sijait 
see n . I neliokilomet rin laajuinen hiokkakangus , jossa hiekka nahtu
vastikin on n . k , hyokyhickkaa t . s. kaikestu tomu nhieu csta ainek
sesta huuht outunuttn morenia , mika nakyy siit ukin, et t a ~ii tii pistaa.
esiin joukko pienempia ja suuremp ia paljastuneita kivia ja lohkareitn
seka rnyos, ett a hiekka kaikkiall a n ayttaa lllatalana kerroksena peit
tavan 8orama at a . Tavallisest i loivan pengertormiin a lia olcva pcngrr-
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Kuva 7. K art.t ap iirro s Ynld.inmereu runtu,
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tasanne ei ole koskaan jyrkkaraj a inen vaau kai kkialla niin sanoa k
semme enemman t ni vahcmman syOpynyt . Otaksuttu Yoldi ara ja
on tekijan ilmapuntarilla suorit tarn an mittauksen mukaan D . 64 m
merenpinnan ylapuolella , ehka jonkun metrin alempana , mutt.a var
maankaan ei ylempana.

Kuolismaassa on Katila mlHirannyt Yoldiarajan n. 178 m Ill . y .
Kuolismaan kyla on pie

nen K ylaj ar ven lansipnolella .
lahes 40 m jarvest a kohoa
valla morenikukkulalla . Ta
man moreniku kkulan rin
teilla , jotka suurimmalt a osal
taan laskeut uvat y mparoiviin
suomaihin, paitsi kaakossa ,
Kylaj arven pu olella, jossa on
paksu kerrullinen glasiali
hiekkakcrrost um a , on siella
tiialla t a vattavissa selvia ran 
t nviivoja , joita esittiHi ohei 
nen, KaWa" piir t.a rna kartta 
I uonnos Kuolismaasta [a sen
lahimmast it vmparistostn .
(K uv. 7.)

Liintecn nu merost n I kart
taluonnoksessn on moreniin
uurtunut kaksi pcn gormad,
joista ylcmman t as antcet on
K otila maaranny t · olevan n.
17." m Kylajarven ylapuo
lelia eli lahes 170 m m. y.
Yoldiar aja ei ole kuiten 
kaan Katilan mukaan t all .
kor kcud ella , vuan lahes 8 m

korkeammalla morenikukkul ulla , jolle tasa lle numeroiden 2, :~

ju 4 kohdal le on muodostunut selvempia tai epaselvcrnpia ranta 
viivoj a . Numcro 2 m er kit sco morenista nakyvaa , nithtavastiki n
mui naist en meren hyu kyjen huuhtomaa kalliot a , jonka n . 177.5 m m .y .
olevalle juurelle ulottuu loivast i kohoava, pienenpuoleinen hiekka
kentta. Numero n 3 lu o Oil yoldiaraja uurtunut selviks i pengorrniksi .
Numeron 4 luona, joka on lahe s 200 m luotecsecn Prokko H at t.usen
t alosta, osiintyy hyvin muodostunut yoldiaraja. 'ItUiJI a ilmenee
yoldia~aja ll . 30 m pitkana puoliympyr an muot oisena rantapenke -
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reena eli paremminkin 2-:~ In korkuisenn akkumulatiopcnkercena,
jonka alapuol ella on laajahko kivikko . Rantapengerman alla on
moreni huuhtoutunutta, hyokysuoran tapaista tai hiekkaista, sen
y liipuolella sit avas toin mercnhyokyjen koskematontn siihen hautau
t nneine, sarrnikkainc morenikivinccn .

Ka tila on miiariinnyt Yoldi araj an aklcumula tiopenqermdn jw"rella
n . 178 m :ksi m . y . Hyokyrajr.t eli korkein r aja, mi nne muinaisct
meren hyoyt. ulottuiva t olisi siis ollut 2-~J III kor kcan pe nkere en
piiiillii .

Naidcn toi sistu au n . 14 peninkulman piUi:;;sii pohjoi sluotcestu
«telftkankkoiscen suunt aan olevien Yold ia rajamuodostu mien valil la ,
kuten edella mainittiin, ei ole Salmin ja Suojarvcn karttalehdilla ta 
va t t u mitaan muita yoldiaraj an merkkeja. K uit enk in esiintyy
Savonlinnan kar t talehdella vain vah aisen matkan p tUiss a Salm in
lehden Iansirnj ast a todennakoinen yo ld iarajamuodostnmu, jonka
korkeuden Brojeldt on maiiriinnyt n. I Iii m:ksi . Kun paikka on
cpahuomiossa jaanyt pois Sa vonlinnan karttalehdcn kuvauksest u
saakoon se t assa Iyhycn sclost uksen .

Kysymyksessa oleva pa ikka on n . pcninkulmun matkan paassii
Leppasyrjan I<ylastii lansilouuaasecn Suistamon pitiijiissii, Iiihell ii
Kokkosolan ky la" ii olevaa K innarin taloa Jmpilahdella . Broieldi
mainitsee, etta, otaksuttu yol d iaraj a on hyvin hickkaisen moreni
pengerrnan juurella . Ar vo 115 m m , y. kay aika hyvin yht cen yoldia
r aja-aryan 117 m m . y . kanssa , minka t ekij a on saanut lantecn
Kinnarista, Savonlinnnn kar ttnlehdell u S ortacalan. pitaj ii'S li olevallo
yo ldiarajamuodostumallc. ' )

K utcn nakyy ovat cdclla mainitut yoldiaraj at hyvin erikor keuk
«Illa meren pinnasta , Ryy t ahan on SC , etta maan kohoaminen, jokn
se urasi myoh aisglasialistn mann vajoamista taman saavutet t ua su n
rimman m aiirans a : ci ollut yhta su uri kaikkialla , yuan erilaincn ,
p ienin reuna osissa jiUi.tymi~aluetia ja su urin sen kesk iosissn , Viivoja
jot ka ajatellaa n vedetyksi sella isten paikkojen kaut ta , jossa maan
ko hoarninen on ollut yhtalaistn, nimitet aan isobaseiks i. Ainoastaan
naitii pit k in on mann koh oamisen ll . ~ . qrad ient ti. suma, muut oin
jatk uvasti muuttuva .

Vai kkakin, yoldiarajat on Sal min ja Suo jarveu karttalohtien
ulueella voit u luonnossa Inaarata suorunaisilla havainnoill a vai n
kahdessa paikassa, voidaan kuit cnkin , kun t unnet aan yoldiarajan
arvot Laat okan lansi -, pohjois - ja itapuolisissa seuduissa scka yoldia -

1) Vert , aiv, loa, -'laahljika r tt al C'lult·n kuvuus D 2 Savonlinn u. Geol .
kumiss. y lei s ka r t t II .
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rajan isobasien kulku sie lla , lahimailleen Iuskea mill ii korkcuksilla
voldiaraj a on otaksuttavasti kar tt alehden eri osiss a ja sen porustcella
maarat a isobasien suu nnit t ainen ku lku (vert . karttoja siv . 120
ja 121),

Kuteu nakyy on tekija katsonut voivansa pii rtaa isoha sit , jotka
osottavat :~ O m.n korkouseroja m yoh aisj att kaut isessa mann kohoami 
sessa . Tarkastellessnmme naiden isobasien aSCl1UHl toisiinsa nahden ,
naemme, et ta nii den keskinaiset etaisyydet lisaant.yvat vujoarnisaluoen
rc unoilta keskust aa koht i , missa juuri ihnencekin mainit tu cpatasai
nen maan kohoaminen reunaosista keskust aan vahcnevine kohoamis
gradicntteinecn. E simerkkina siita, millu luotcttavuudella yoldia 
rajam aaraykset, uvut suor 'it et.t a .vissa ja isobasit laadittavissa on syyt a
e:-;ittaa seur aavaa .

Pi ir tdessaan 120 metrin isobasia on t ekijii kayttanyt lahtdkohtana
Potsonva aran erinomaista yoldiarajamuodost urnan, [oka on u. 14
km pohjoiskoillisecn Sor tavalau kaupungista ju on t ama kiistama
ton yoldiaraja maiiratty 117 m .ksi in . y . Kun isobasien kul ku Laato
ka lta Valkeamerelle on todettu Ianailounaast n it .akoillisccn kayvaksi ,
taytyy 120 met ri n isoba si n tulla kulkemaan va hun yli peninkulm an
Suoj ar vcn cte lapuolitse j n 150 met rin isobasin nii nikaun jonkun
verran yli peninkulman sen poh joispuoli tse, ettii I SO metrin iso
basi tulisi , huomioonottaen kohournisgradient in jatkuvan vithenemi
sen pohjoista kohti , saarnaan luonnollisen ascman Kuolism aan myos 
kin kiistamu,ttomaan yoldiarajaan nahdeu. Taten olisi yold iamereu
pit anyt pcitt aa eraitii seu tuja Suojarven ympiirillii, jos vain se n kor 
keus merenpinnasta on todellakin 130 m, kutcn Be on merkitty Suo
men kartastossa 1910. K uit enkaun ci morecnikerrostumissa jurven
ymparilla nay mitftan m er kkeja mere n vaikutuksesta. P ainvastoin
ovat vielapu jyrkiitkin kalliorinteet useim miten ohuen morcniker 
roksen peitossa. .Iarven on siis taytyn yt epailemat t a olla moreu
ylapuolella ja sen korkcuden t aytyy olla tuntuvasti yli l :l0 m .

Met eorologisen hava.in t oaseman perustamisen jalkeen Suojarvelle
muutamia vuosia sitten on jarven korkeus m yoskin nykjyaan suorit
t amalla t ar kkoja samana .ik aisia nor ma li-ilmapuntariha vai ntoja tii a]]a
ja Sortuvalassa maaratt y 139 m .ksi Ill. y ., jote n uusi Ioistava todis 
t us yoldiarajaisobasie n su urin piirt cin s~UinnolJi~est a kulusta on sautu
monien ennen tunnettujen lisaksi .

Thfit iL maan ja meren jakaantumisccn Yoldi ameren suurhnman
Iaajuuden aikana t ulee , on kohta myonnettava, etta on. tuottanut
~aIlgen suuria vaikeu ksia. jotens akaan tasmallceu csitettaessa, mista.
muinaisen Yoldiameren vanhn rant aviiva on kulkenut Salrnin ja
Suojarven kart talehdilla . T am a ei jo hdu ainoast aan siita, etta kartta-
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lehticn alucellu on tehty suorunaisia ha va int oja vain kahdesta yoldia
rajapa ikasta, vaan paremminkin siit a, ku t cn jo aikaisem mi n mainittiin ,
dtii. ono m man tui vahcmmdn epatnrkkoihin , ilmapuntareilla SU Ol·j 

t cf.tuihin ko rkeusmaarayksiin perust u vat korkeuskartat ovat sungcn
epavarmoj a . Seuraavalla sivulla olcvissa karttapiir r oksissa on kui
t cnk in koet et t u csittaa Yoldiamcren maksimilaaj uu tta , vaikkaki n
niiit a kar t t oja on pidet.tava vain lnonnok sina , joiden t a rkoituksen a
OIl ant aa ka uvamainen yleiskuva rnaan ja veden [ukaant umisc st u
Yoldia meressa .

Kart t apiirr oksist a uakyy, etta Yoldiameri peit t i suuri mman osan
~al min karttalehden alueest a . Kai kki La atokan suarct oliva t siis
syvalla, Yold iameren alla, ja se n kuohut hu uht eliva t Iaajoja aloja ,
usea mpia pcuinkulmia, J..aat okan nykyiselta rannikolta siaamnata
kohti.

Kui vana Iienee ollut vain viihii isiii saaristoja Sal min kartta
lehden etelaosassa paitsi suurimman osan Suojar ven loht ea ja Salrnin
lchden pohjoisosan kaut ta etelaa koht i m olermuin puoli n Venajan
rajaa pistavaa maan kaistaletta . Taman maankaist al een ctcltikarjestu
deHi.a n ali aititvastoin to dcnn akoisest .i luaja saarist o.

Yoldi ameren Icvencmisen todella kin Suornen ja Venajau raj a
seut uihin todi st an siv . 107 m ai ni t t u Kiisniise!all kyliistii Ven iijiin
ra jau laheltn loydct t y Yoldiasavi .

Kuitenkin on siv. 120 olevassa karttapiirroksessu csii nt yvien
:...nurien Juku , paikut ja suur uu det luonnollisestikin pi det t nva joukun
verran epavarrnoi na korkeuskartan epaluotet t avuude n t nkia . Var
sinkin on mai nit t nva , et ta m uutamat Kaunosclan ja K antosel an
ky lien valille Halmin kaakkoisosaan morkit yt, joksecnki n lahekkai n
olevat, piencmmat ja suurem mat sa..n et voivat m a hdollisesti kun lun
vlrteeu.

Salmin pitiijiiiin merkityt , aina pen inkulman pit uiset poh joisesta
etelaan ja Iuoteest a kaakkoon kulkevat saaret ilmaisevat totuu den
mukaisesti niit a osia Saa ri jarven-i-Uuksunjoen harjusta ja Uu ksun
joen-Tulomajocn- Virteliin harju ja ksostn, jotka ova t olleet kui 
villa Yoldiamcl'css ii.

Salmin lehden ko illiskul m assa eleva Vcn ajan sisalle pistiivii
:--iuojar ven pltajan itaisin niemekc lienee suurj m malt .a osalt uan ollut
Yoldium ercn peit ossa , josta ainoastaan pisti esi in muutarnia piencm
piu ja suurcm pia saaria .

Suoj arven lehd en kasit tarnast.a m aa-al asta on suurin osa ollut
kui villa , Ainoast aan kart t alehden lu oteiskulrual la lienee pari
kyrn mcnta pienempaa ja suurem paa saa rta m uodostnnu t muut amia
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neliopeninkulmia kasittuvan saarist on leveassa Iulrtirna isassa pohj u
kassa , joka Yoldiamerest.a pisti taalHt itaa kohti.

R antavi iva kulki t atill ii todennakoisesti pohjoiskoillista kohti
muodostaen pienia pohj ukoita itaan pain , ja pienempia lahtia ja
poukamia pisti todennakoises ti Yoldiamerest u Suojarven lehden
la nsiosassa oIevien kuivien maiden kcskeen mi ka m yoski n nakyy
kart talehdelt a siv. 12l.

Yoldiameren ulottumista Suojurven Iehdcn lu oteisosuan aiua kin
niin kauas itaan, kuin on karttaluonnoksella siv. 121 merkitty, to 
distua so seikka, etta kuton aikaisemmin on muinitt u , selvastikin
Yoldi amcren huuhtornia ju rannoille kn saamia rantakivikoitu
esiint yy pi tkin seka Pit.kajarvcn so meroylatasangon (vert. siv , 90
"tta Aittajarven harj un (vert. siv . 91) sivuja .

Yoldiameren laajimmillaan ollessa oJi Laat okun all as suoranai
sessa yhteydcssa ci ainoastaan Yoldiamcren balttilal sen osun vnau
myos kin, ku ten nykyasn on varrnasti snatu t odistet uksi, itapuo]clla
Valkcarneren kanssa Aa.nisjal'ven etcla osan kautt a kul kevun, joski n
kapoan salrnen kautta ,

MYOHAISGLASIALlNEN MAAN KOHOAMINEN.

ANCYLUSJARVEN JlIAKSIMILAA.JUUS.

Yoldi ameren pinta pysyi pitkan aikaa paikoillaan sen saavu tettun
laajim rnan ulottuvaisuutensa. Lopuksi alkol mall. ku it enkin, kutcn
sanot tu, hilj aJIeen taas kohota . So ma an kohoaminen , joka nyt alkoi
kylrnan ja suurin piirtein m yoskin jokseenkin suoluisen Yoldiameren
-aavutett ua suurimman Ia aj uutensu, oli niin suuri, etta katkcsi se kit
cdella mainittu yhteys »Liinsimeren» (Pohjanmere n ja Atlantiu 
valtarneren j kanssa yli keski-Ruotsin, Venneriu [a Vetterin kautta ,
muinaincn niin kutsuttu R uotsin. Jiiiirnerisalrni etta myoskin Ven n
jalla olevan Aanisjiirven k aut tn Jiiilmcreen yhdistftva n . k. K arjala1/

J iidmerisalmi . Entisen Y oldiameren balttilai nen osa muuttui t . s .
lopuksi eri stetyksi valtavan kokoiseksi sisajarvialtaa ksi , yhdeksi
suurimpia sisajarvia rnita milloinkaan on oIIut . Aluksi jtii vesi tas sa
valt amerest a erist et yssa , v altnva ssa sisajarvessa edcllcen suoluiseksi ,
mutta suolapitoisuus vahoni vahitellen sit amukuan , kuin laskukyn 
nykset edella mainit t ujen muinaisten jaamerisalmien paikaJIa kohosi
vat ulkopuolella olevien m er ien pinnasta ja kut a r un saammaksi kavi
jarvesta knivilla olevilta rnail ta laskevan suolat toman veden milar ii.
Lopu ksi kavikin vesi kokonuan suolattomaksi . Nain oli muodostunut
AncyZ1lsjiirvi, joka on saarmt. nimensa johtofossilista Ancyl-u8 fZuviati-
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l iksesta, joka on suolat toma n veden kotilo, jota knlkkiseuduissa on
yleiseen tuvuttu taman jarven rantakerrostumist u.

Rantaviivoja , jot.ka muodostuivat muinaiseu An cy lusjarveu
ru nnoille sen ollessu laajimrnillaan, on Iuonnollisesti kin vielakln vai
keampi seurata kuin muinaisen Yoldiamere n rant am uodostumia , koska
aina Yoldiarajalle saakka voi seur ata moreenisoramuodostumicn
yleensa huuht out uneit a pintamuotoja meren al la olleissa , a voimiss a
pnikoissa. Aika isemmin mainitut epasuotuisct m aisemasuht ect , jotka
ovat vaikeuttaneet Yoldiarajan miUiraamista Salmin ja Suo jan Tcn
karttalehdilla, ovat luonnollisesti t ehnect vielakiu encmman hait.ta.
a.ncylusrajojen hakcmisessa.

Suojarvon Ichdel1e ci Ancylnsmeri ole nlottu nnt , vaan on peit 
t anyt ainoas t aan asia Salmin lchdest a , vaikka siellakin on vain yh
della kohtaa tavattu ja maiir iitty todcllinen ancylusraja , Lantokan
lansipuolella. K arj alan kannaksella ovat Ailio ' ) j a t ck ija maiirun
ncet joukon ancylusr aj oja , joist a voi joh t aa t odennakoisia ancylus
rajoja myoskin Salmin lehdella. Karjalan kannaksella suori tc t t ujeu
nncylusraju maarayks ien mukaan on t odenuakoista, et ta ancylus 
ra jan isohasit kulkevat K aa kkois -Suomessa jokseenkin yhdcnsuuntai
sest i yoldiaraja-isobasien kanssa jokseenkin it.akoilliseen, hajaantueu
Laatokan all ast a kohti. Naiden Iansipuolella suoritctt ujcn a ncylus
ra jamaaruyston mukaan voi siis piUitta a , etta uncylusraja Sal min
lehden kuakkoisosassa , Ven ajan rajan vasten. on todennakoisest i
n. 35-40 III m . y. , mntta kohoaa yht iimit taa pohjoista kohti eli
oikeammin Iuo tciscen suuntaan, kohtisuoruan is obasej u vastaan .
niin et t a a nc ylusraja Kit clan kirkon pohj oispuolclla. min ne Ancylus 
jarvi on todcnnakoiseati kauimmas ulottunut lienee kai n . 70-75 111.

l\Iainittu t odennakoinen ane ylusrajam uodostumu on t uvattavissa
uoin puoli pcninkulmaa kaakkoon Pera lam mist a , joka on pari kolm e
kilom ctri a koilliseen P it.karannan tchtaultn. Tiiiil1 ii on B rojeldtin
mukaan cr uun kallion kaakkoisr int eella suurcnpnoleincn kasa antuma
puhtaita, »sarmikkaita kivia la pi mitaltaan 3-5 dm m uodostaen
rn nta vallin», jonka korkeudcn vu ori-insinoori Otto Triistedi on ilrnn
puntarilla nliUirannyt 58.8 rniksi Laatokan pinnasta eli siis n . (-)4
III ID . y. Ta ma arvo on [okseonkin sellainen, mita voi Laatokan Iansi 
puolella t un nettujen anoylus rajakorkeuksien per ustcel la olctt aa ole 
van P it kan rannan seudussa , jonka tahden lienee hyvinldn t oden
nakoist a, etta tassii on kysymyksessa todellakin ancylus ra ja.

1) Julius A il io: Die gl·t)f!rap hischc Entwicklung des L ud ogu•sees III
p ostgluaialer 7.t'it unci. ihro Heziehung zu r st eiuzeit.lich cn Hes iedehmg. Fenn iu
.18, N :o :1.
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Vaikkakin pohjana oleva korkeuskartt a on jokseenkin epaluote i 
t uva, on tekija koettanut piirtaa kuiten kin muinaisen ancylusrajan .
~e lienee suuri n piirtein ku lkenut joksenkin luoteest a ka akkoon,
jonkun matkaa Yoldiameren muinais en rajaviivnn ulkop uolella .
Todennakoisesti ali t assakin val t avassa sisaj arvess a Salmin leh den
aJueella suuria saaristoja . K un korkeus kartal la Iuonnollisestikin
nivan kaavamaisesti pii rretyn Ancylusjarven rantaviivan alapuolella
esiin t yy erittii in vahan vaihteluita, ei tekija ole kuitenkaan uskaltanut
merki t a mitdan saaria tti,hiin sisamereen, paitsi Ki t elan kirkon poh 
joispuoJella olovia YoJdiamerestiikin kuivilla olleit a saa ria, jotka
lucnnollisestikin olivat Jaaj empia An cylusjarvcssa kuin Yoldia
meressa.

Mainittava on kuitenkin, etta Peralammen kaakko ispuolella ,
missa edella rnainit tu to dennakoinen ancylusrajamuodostuma sijait 
see, on ainakin taytynyt l uonnollisesti olla saari, va ikkakin toden 
nakoisesti ala ltaan aivan vahainen .

jAAKAUDEN j ALKEINEN MAAN V AjOA MJNEN.

LITORINAMEREN (!{IVIKAUDEN )rERENJ )L\ KSD lII. \ A.JUUS.

Senjalkeen kun Anoylusjarvi ali sa a vuttanut suurirnman laaju u
tcnsa, t apaht ui uusi maan vajoaminen, mika ali niin suuri, et tu :-'t.'

aiheutti uuden meren synt ymisen , n . k . Litorinameren, jaka on san 
nut nimensa johtofossilistaan, kotilosta Litorina litorea, jota pi
kui tenkaan ole t avattu Laatokan a ltaan ym paristosta . Tiimitn meren
vesi, jonka rannikon sis apuolella n . k. neoliiit ine n »myohaisen»
kivi kaudcn ihminen asui Skandinaviassa, ja jo ta sen takia yleeusa
nimitetaan kiuikauden mereksi, oli suurim rnalt a osaltuan t un tuvast i
suo laisernpaa ja mydskin jonkun verran lampimamp.u; kuin nyk yiscn
bal tilaiscn meren vesi .

Laatokan alt aan ymp uri lla olevissa Litorinameren osissa oli
kuitenkin vesi aivan suolat onta, mikali sclviaa siihen kerrostuneidcn
savi- [a hiekkamaidcn kasvipaleontologisesta tutkimuksestn, Tamii
jo ht ui naht avasti kahdesta seikas t a, osaksi sii t a, ettii t ama ka ua 
it aa ll pistava meren haarake oli Litorinam ercn kanssa yhtoydessa
it apuoleltaan verrattain ma.talan , korkeintaan 16 III syvan [a jokseen
kin saariston t ayttaman sal men, n. k , Viipu.n n sa hnen: kautta , osuksi
~iita seika st n, et t a tahttn L it orinumeren kaukaisimpaan lahdekkee
see n virtasi t ahan aikaan tavattomasti suolat on ta Yetta sekit Laatokan
etta Saimaan vesialueelta , m ika kaikki suunt autui muinitun ahtann
sa lmen kaut t a Lit orinamer e en, Laat okan nykyi sta la skujokea Neva"
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ei ollut naet viela siihen aikaan, vaan uurs i 8C uo mansa vasta paljon
myohemmin (vert. kaue mpana siv, 139).

Litorinameren korkeirnman rajan sen suurimman laa juuden
aikana rnaardsi teki ja 1890 luvun alussa useissa paikoin Suomen
lahden sisaosiasa seka kymmenessa pa ikassa Laatokan Suomen
pu oleisella r annikolla .t) lahtien Vernitsastu P yhajarven pitajiisti'
Laatokan lansipuolelta, rnissa tekij an kasit.yksen mukaa n litorina
rajamuo dostumana on turvekerrostuman p aalle muodostunut ran tn
valli , mika turve on kasvipaleonto logisten t ut.k imusten kautt a t odettn
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nces ta a b rus iopcn kr -reest .it Seu kk asen kylitn pohjoispu olol lu Ma ut sin 
sanrella (Ailion muk an.n) .

sy ntyneen a ncyluskaudcn loppupuol ella ja sitcn luonnollisost i joutu
nut litorinatransgression alaiseksi,

Nelj a naista litorinarajamuodostumista on La atokun koil lis 
rannikolla Salmin karttalehden alueella , nimitt ain Lysi nvaara , Pi t.ka 
ranta, .Iera ske ja Onatsu.

Seura a va ssa t ulcmme lahemmin kasittclem aan rantamuodostu 
mien laatua ja korkeuksia mere n pin nast a ci ainoastaan edella mai
uituissa pai koissa , vaa n myoskin muutarnissa muissa Laatokan ran
nikolla ja Lu nkula n ja }Iantsinsaarill a Salmin pitajassa,olovi a , selvast i
kin samaa n aikaan syntyneit a ran tamuodostumia , joita on tutkiuut
ju korkeudelleen milar annyt Ailio , joka ai ka isemmin sivuilla 106 ja
123 mainit.uissa kahdes sa julkaisussaan Mantsi nsaarcsta ja Laato
kasta on k asi t ellyt kysymyst a Laatokan altnan ymparist on jaakaudeu
jalkeisista rantavi ivois ta.

1) H ugo Berg hc ll: Bidrng t ill kaun ed om ou r Bodl'u Finla ud s kvart.iiru
lli vluorandrin gar. Fen nie 13 >;:0 2 j n Gull. de lu Com m iseion gt"'{l] op:i qu e 11 (·
Pi nlande, N :o ;) "(Iol . :l;;-;)O.
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Salmin lehden ulueellu olevat lit orinarajamuodostumat ovat
milloin morenikukkuloidcn juureen , vielupa p arissa puikassa kallioon
kin (kuv. 8) uurtuneita penkereita, milloin niita taa s osoittavat hie 

kasta, sorasta ja runtukivista muodos
tuneet akkumulatiovallit, joi den yla
puolella Lit orinameren ku ohujeu
huuhteluvuikut ukset usoimrniten ak 
ki a Iakkaavat , kiln taas alaspai u
niita saannolli~csti voi seurata porak 
kaisena sarjana rant apcn germi ii ainu
Laatokan rautaan snakka . •Io se, ett ii
ne ovat t asaisia , seku etta t iiIna,perak
kainen sarja muinaisten merenhyfi
kyjen merkkeju paut t yy Snlmin kart 
talehdclla maar at ylle kor kcudellc .
2:l. o II I Suomenlahden pinnasta , (vert .
siv, 131) viit.taa siihcn, ett a on kysy
myksessa t arkea jakso Laat okan mu i
naisesta vesikor keudesta. Tahan ai 
kaan L aat okan yrn parille ja taman
valt avan sisameren saari lle muodos
t uneiden, Sa lmi n leh den ulucella esiin 
tyvien rant amuodost.u mion kuulumi ~

n en muinaisen Dito!i1lfl merCn ra nt a 
muodostumiin selviaa siita, etta kah
den sella isen Laatokan rannastu ylos
pain t oisiaan seuraavan rantapengor
man ylinunat osat ovat kerro stunect
aikaisennuin sivuilla 111-112 knvat 
tujen, Mantsinsanrella olcvien Suuren
suo n ja H arkamaensuon turvemuo
dosturnicn paalle , joiden taas Oil

todettu jontuneeo Iit orinat ransgre- 
sian aile, kuten nikaisemmin mai 
nitut , rantusoran peit tumat t nrv« 
mu odostumat Vernitsassakin , Laatn 
kan lansipuolella .

,
~ ~ ~............

Ailion t ekemat leikkauspiirrokset naista t ur pee n piiiille synty 
neista rantapcngermista j a t urvcmuodostumicn ulla olevistn muu
lajeista esitetaan kuv. f) ja 10 t alla ja seurauvalla sivulla .

Seuraavassa kasitellaan ensiu vahan t ar kc mrnin naitii pengermin,
ennenkuin kaydtUin kuvaamaan t ai ainakin Iyh yesti mainitsemaan
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muut amia muita Salmi n kart.talehdclla esiintyvia, korkcudclleen
maariitt yj a li t or inarajamuodostumia .

Suurensuon paalla oleva litorinaraj an rantavalli kulkee Ioivassa
kaaressa jokseenkin lu oteesta kaakkoon, t

Suu rupellosta Mur un taloon yli turvemuo- , - - - •
dostuman Iansiosun (vert . kart t aa siv , 1 ~5 ) .

Rantavallin aines on hienora keist a hiekkau,
jossa on siella t aall a rantakivijuovia, kivet
lapimitatcn korkeintaan 4-5 scnt t ime tria .
Senjalkeen kun pcnger ma on kaakossa paat
tynyt Murun talon luo , on k ivi kauden meren
rantaviiva na parin kilometrin piUissa kaak
knon pain moreniin uurtunnt penger , jonka
tasanne aluksi on kui tenkin muodostunut
liian epatasaiseksi , ettti siita voisi lahimain
kaan maarata kuinka korkea lle tall a penger
t asanteella kivikauden meri on ulottunut .
Myoskin tama morenipenger jatkuu kaa re-
vana vaikknkin loivem pana kuin rant a valli
Suurensuon etelaosan Iansipuolelta kaakkoon
pain lahes 2 km Oriselankylan ohi, jonka
etelapuolella Harkamaensuo on, minka paallo
on kerrostunut niinikaan litorinarantavalli .

Oriselankylan luona kaantyy penger
jyrkanpuoleisesti Iounaaseen, jolloin penger
tasanne kay hyvin tasaiseksi , Penger on
t iHilla muodostunut varsi n selvaksi, var sinkin
kylan pelt ojen lounaispuolella , missa penger 
toyras kohoaa 30'-~5' k altevana lah es 7 III

korkuisena sen al apuolella olevasta ala nk o
maasta [a vaikuttaa katsojuan nurmit.tuncclta
linuanvallllt a (ks . kay. 11).

Louuast a koh ti matalenee toyry vahi
t ellen vaihettuen lopuksi lit orinarajan rantn
val liksi, [oka peit taa Harkarnaen suon lansi
osan. Taman rantavallin korkeimman pai kan
on Ailio vaakitt anut 20.2 m.ksi m . y . pari
sataa metria Prookinin talon etelapuolella . Tama arvo merkinnee
kuitenkin kuten useirnmiten on rantnvallien harjan Iaita , n. k .
hyokyrajaa, kun taas Iit orinaraju on [onkun verran alempana.

Varrnimmi n on rantaviivau korkeus ainu maiirattavi ssa [yrkasti
muodostuneon abras iopen keren juuressa , )Iui naisesta Li t orinu-
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merest a kuivilla olleita mait a yrnparoivat Mantsinsaar ellakin suurim 
maksi osaksi abrasiopenkereet, kuten nakyy siv . 135 olevast s kartasta .

Kuusi tai seitsernbnsat aa askelta Harkam s ensuon a kkumulat io
va llin vaakitetust a harjasta etelakaakkocn ja nelja- tai viisisataa
askelta Iutalan t aloista lounaaseen on A ilio maartinnyt eraan ter a 
vast i uurtuneen abrasiopenkereen t asanteen 20 .03 m:ksi m. y .,
jonka ar von pitaisi ilmaista Lit orinameren korkeinta korkeutta
talla paikalla t arkalleenki n . Tata vahvist aa viela se seikka, ett ii
Ailio on n. 1.2, km etelakaakkoon mainitusta lit ori narajapaikasta .

.K uva 11. Lit.orin nrajapen ger Oriselitnkylan Iu on a Man t sinsaarella.

Akiman talon lah ella Ty ompasen kylassa vaakittanut toisen litorinn 
ra jan, [oka t arnakin on hyvin jyrkan abrasiopenkereen juuressn.
UJ.93 m.k si m . y.

K uv. 12 seuraavalla sivulla on Ailion piirt ftma Icikkauspiirros
Iut alan penkeresta suunnassa po hjoi sesta etelaan. Sen johdo sta, et tii
korkeusasteikko 0 11 piirroksessa otettu kolrne kertaa suuremmaksi
kuin pituusasteikko on penkereen t orma lu onuollisest ik in t .untu vast i
jyrke mpi ku viossa kuin luonnossa .

Ailion mukaa n on Iutalan litori naraj an penkereen kalto vu us
:12., ° ja sen korkeus 6.9 metri a . Penkereen juu re lla on kaikkialla
puhtaaksi huuht outuneita suurempia ja pienempia kivi ii ja lohkareit a
aivan vierekkain ,

1) K aikissa korkeusm a ta-dyksi ssd on ktiytett.y Iuhtokohtunu Laet okn n
p int.aa, jonka korkeus heva int op aivena on saat u Tie- ja Yesir akennust en
Yl ihalfituksen hydrogr afisest e t oim istostn.
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Vahiiisen matkaa kirkon ita kaak koispuolella . ~IalltRinsaaren

pohjoisosassa , all moreniin uurtuneen, 2 m korkuisen runtatorrn an
juuri Ailion mu kaan 20. 1 m m. y. TOTman junren pi t aisi olla niin
jyrkan, etta ci voi muinaisen r antaviivan korkeudessa ere hty a muut n
kuin »kor keintna n muutamilla sontt ime t re illae .

Hiivan kylassa , Lunkulansa aren etelaosa ssa on A ilio miiu.rannyt
ra ntaviivan korkeudeksi 14.5 3 m Laatokan plnnast n eli 1!1. 6 3 m m. y .
eraan {l . 5 korkean , :13' kalteva n terra ssin juurella . Vilj elysten takia
ei penkcreen junri ole kaikkialla t aysin [yrkka, mntta A ilion mielestii
ei voi ereht ya veden korkeudesta tiilla hanen vaakitt umallnan rant a 
viivalla . Ain a Laatokan rannasta penkere en juurelle saakka ulo ttuu
kivikko, vieri vieressaan puhtaaksi huuhtoutuneita.. kiviu niin suuria ,
cttei nii t a voi nostaa , ja on siis penkereen juure ssa t ii.s~i:i ta pa uksessn
rransgressiora]a .

,..-'.. t ..- -.J:--- - -- --- - -
.

r
• A IJ

Kuvu 12. Leikkuue pohjoisest.a et elaan Iut ulun Iitorinnrajupenkereest ii .

Use immat korkeudeltuan ma aratyist.I. lit orinurajamuodostu
mist-a ovat aivan Hibella Laat ok an rantna . Suurenunoisimma t naistii
rantam uodostumista sijait sevat Uuksunjo en suun tienoi lla , missa
litori naraj a on muodostunut osittain rantavalleiksi , ositta in penger
muodost umi ksi , joist n rannikon lah elta kulkevaa maantieta knlkies 
saan erikoisest i ki intyy cr uaseen paikkaan, joka sija it sec Lysinvaaran
luona U nksunjoen liihellii . Naidcn erikoisen k auniist i mnodostnnei 
de n, harvinai sen suuremmoist en rantamuodostumien paikka on
kaava maiscst i esitettyna kartt apiirroksessa knv. l:-l seuruavalla
si vulla.

Lysinvaarassa sija it see lit orinaraja [yrkan ja korkean penkereen
j uurella , P enger ei ole selva" vaan jokseenkin syopynyt , Penkereen
tUrman on tekij a vaakitt anut yhdesta kohti likimain 1* met riksi,
sen kaltevuus 0 11 paikoin aina 4Q':l tusapinnast a. ,

Pengermuodostuma ymparoi suur imman osan siitii, alusta mika
Lysinvaaran lu ona oli Lit orinameren laajimmillaan ollessa kuivi lla .
Penkereen ulapuolella knlkee kukkulan ympari somerovyohyke .
Tam a so me rovyohyke on kukkulan pohjoisrinteellii peittynyt parin
kolmen desimetrin syvalt a hiekkaan ja soraau . Vyuhykkeen
korkein paikka on kukkulan it.apuolella, se alenee li\ntta ja luodett a

:16 70- - 2; 17
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kohden l ..ysinvnaran se ka p oh jois- ett.a eteliipuolella. mikii vi it t a u
siihen , etta kivet ovat kasaantuneet kaakosta pain.

Maan pinnan kaItevuus penkcreen [uurella on a luksi jokseenkin
loiva , mutta kay sitU. viettavammuksi , kuta cnomman Iahestytaan
Laat okan rantaa. ..Aines on t iUi Il a yksinomaan ru ntasoraa ja ranta 
hie kkaa, use in koho illen ualtomaisiksi valle iksi . Pintaosissa on ylc ens.i
paljon ki via ja lohkareita . Luonnollisesti tiiytyy olettaa, etta pen ko-
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Kuva 13. Rantam u od ost 'urn ia Lysinvaaran ymparilbt .1,\ Uukeunjocn

alaju oksun varrella Sulmisea.

reen juuri on leikkautunut Lysivaaran siv me enncnkuin so mero
vyohyke muodostni.

Sen paikan Lysivaaran penkereen juurella, joka tekija..n mielesta
vustau lit orinarajaa on han vaakittanut 22 .02 m.ksi m . y. T iim ii
karttapiirroksessa kuv. 13 pienell a kolmiolla merkitt.y paikka an
Lysivaaran juurella, sen kaakkoispuolella .

Ailio on taas Lysivaaran abrasiopenkereen juuren korkeuden
maarannyt 22 .38 m:ksi m , y . Meid au lllaarayk·demme v ali lla on siis
:l6 sm erotus, mika ei k uitenkaan kummastuta, koska penkerecn
juuri , kuten aikaisemmin mainittiin on syopynyt, ja mui naisen raja
viivan k orkcuden m aaraamiscn taytyy aina jaada riippuvaiseksi
henkilokohtaisest a kasitylcscsta.

Kuitenkin on tekija Iahes 2 km pohjoiskoilliseen mainitustn
Iit orinara japaikast a suor i t t anu t t oisen Iitorinarajamaaravkscn ve r -
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rattnin mat alan , nmttu jyrkasti uur t uneen. km-tt upiirroksellu kuv. I :J
lanteen Uuksunjoesta merkityn pen k crecn juurel la, jonka alapuolella
llaky,Y mo reenisoran pinnasta palj naksi huu htoutuneit a Iohkareitu
soka ra ntasora - ja kivikasautumia , Lit orinar ujau a rvoksi saut iin
taalla 22.1 m m , y ., mikii- arvo todonnhkoi-ost i luotctt avampa na
on mer kitty siv. 120 olevalle ka rtaJle.

Kurttapiirr oksen itaosaau mcr kitt y abrusioterrassi on erittuin
kaunis, kaakkoisosassaan useampia metreja korkea , mutta luote o
seen pain yha madaltuva, kunnes penger lopuksi kokonaan patittyy
ja jatkun sitten rantasorasta muodostuneena a kkumula t iopenkeree na .
joka yhtajaksoisena vallisarjana kah ana Laat oknst a nina aii.5 m m , y .,
Ail1'on kesalla Ul1:3 su ori t t.aman vaakitnksen mukaau, ottaen lahto
kohdaksi Helsingin meren pinnan nollakorkeuden . Tam a korkeu-,
merkitsee kuitenkin hyok yr aj aa eika litorinar ajaa , [okn on alempnna ,
ylinna olevan vallin (akkumulat iopenkereen) juurella.

Lysinvaaran luotei spuolella voidaan li tori nar aj a e~ ittiUi suunnil
leen Pitkiirannan tehtaan lu ona I mpilahdell a , Triistedt on naot
t",~lla kaivoskonttorin lahellii 18no luvun alulla vaakitt nnut. kerrnlli
sen ja,ameren sa ven panlla. ole-can rnntasoravallin korkeimrnan p ai 
kan 2 1.G m.ksi m . y .

Rant asorasta ja runtakivista muodostuneita ukkumulutioi t u
esiintyy muutoin useissa paikoin Pitkarannan y rnparistossa ko hoteu
Laatokan pinnast a ai na 21.5-2:1. 0 m suakka In . y . sen m ukaan ,
mita te kijii on E lv ingin peili llii ja numcroi dulla Iatalla 1890 luvun
keskipaikoilla suorit .tamillaa n vaakituksilla saanut selville . Vaiklm
morenin pint a kylla onkin korkeammaltakin enemman tai vahem 
miin huuhtoutunutta, niin korkeuden 2:l.0 m m . y. , jolla kor keudella
kai hyokyraja on, ylapuolelle pa at .tyvat. hy vin yhtiikkiii rantasora
ja rantakiviakku mulutiot .

Edella esitetyn perusteella finance litorinarajau korkouden P itkan
rannan luona ar vioida mu utami a desimetreja 24 m:n alapuolelle .
todennakoisesti n . 2:l . :J III m . Y>

Se seikka, et t u Iit oriuaraj un korkeus Pit.karannan luona ilmais
taan vain Ia himailleen , ei johdu y ksi nomaan siit a , etta taalla on kysy
myksessa hyokyraja, vaan osaksi myoskin siit n, etttt ;;;;ekii 'I'riistedtin
etta teki jan p unnituspdytakirj a t ovat havinneet , mi nka t~"i,hdcn

meidan va ald tuk siamme ei ole voitu saadu verrutuksi Laat okan
veden pint aa n nii na paivina, joll oin vaakitus a ll t apahtunut, vaan
ovat csitety t 1. 5 m nlhaisemmiksi kuin HmO luvulla , mikn tuskin
senttirnetrin tar kkuudella vast aa keskiarvoa uiista hvvin lahekkai
sif'tii maarista, milla Laat oka n keski- , matala- ja korIH~; veden kor kcus
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arvioitiin yli maaransa,l) kunnes Sortavalan pcegelin korkeus v . IUO:!
koko maamme yli suorit et un tarkkavaa kituksen yhteyd essa tuli
turkasti maaratyksi Helsingi ssa olevaan K at.ajanokan peegeliin
nahden,

Sittt seikkaa , et ta otaksutt u la himainen lit.orinaruj akorkeus
Pit karannan luona jokseeukin vast aa todellista arvoa vahvi staa Sf' .

etta Ailio on maar ann yt n. ij km Pit karannnst a Koirinojan luona
rantalinjan korkcuden 2:t s m.ksi In . y. , joka korke us hanen mieles
t AAIl vastaa eriko isest .i Laatokan transgres sion ylint a r aj aa (vert.
taman johdosta kauempana siv, 137 ja seur. ) sen jalkeen kuin Lau 
t okka eristyi Litorinumerest a , mut ta jota taman kirjoittaja t aus
pitiHi Iitorinarajana,

Lysinvaarasta kuakkoon ku lk ee lahes s Jcm pituisen mat.kan
vahan matkan paassa Laatokan r annasta , korkcintaan pari-kolme
sataa as kelt a siita, Tunnisen - ja J erasken kylien valilla koko matkan
solvasti muodostunut , osaksi moreniin osaksi hiekkaa n uurtu nut
penger . Penger pysyt t elee melkein koko matkan maanti en lans i
pu olella , vain yhdessa p aikassa J era sken lu ona tekee se pienen kaan
noksen itaan pain ma a ntien toisclle puolelIc palata kseen kui teukin
pian takaisin lausipuolelle, minka jalkecn :=-;c piiiittyy noin puoli
kilometria Jerasken et.elapuolelle .

.Jerasken tienoilla selvasti muodostunut torman juuri on 20.\) 1
III m . y . Penkereen piiatyttya ei aluksi nay jalkeakaan Litorina
meren vanhasta rantav iivast a, joka kuite nkin il mnantuu tails sa ngen
pian pari kolme sata a askelta etelampana, nyt Tjerohalan taloja
kohti kulkevana 6-7 km pit kana, rantasorasta , rantahie kasta ja
rantakivista muodostu n eenn akkumulatiovallina, joka on rnuodos
tunut vahan ka uemmas Laat okan rannast a keskimaarin runsaasti
kilomet rin paahan siit.a, milloin morenimaalle milloin hickalle t ai
tur peen paalle . Vahan matkaa Tj erohalan taloista pohj oiseen tekee
tama akkumulat iovalli p olvekkeen sisamaahan pain, mutt a muutnmia
sato ja metreja polvekkeesta on laheIla t al oja runsaast i pu olen kilo
metrin pituinen , puolentoista motrin kor kuincn ja 11. 30') kaltcva
abrasiopen kere, jonka hyvin jyrkas ti mu odost uneella juurella Ailiow
mielesta litorinarajan v oi maarat ii »melkein sent illeen».

Ailion vaakitus on antanut taman muinaisen r unta vii vau korkeu
deksi taWi kertaa 20 .G7 m ITI. y.

1) Niima ihuoit ett .iirr v. 1890 'f ie- ja Vcsirakcunustcn Ylihullitu ksest u
6. 6... 5. 81 j a 7. 8.. m k-ai 111 . y ., kun t iim iln v iroston v . 190R p crus telust.a hydr o
grafisestu toimistost a sa-a u nt t nr kat a rvot tnns ovot. j iirjestyk~essi lti.n s.ro,
4. ~ 5 j a 6 . -:1: 0 111 In . y.
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Noin 4 km Tjerohalast a etelak aakkoon on neljas t ekijan Salmin
lehdella korkeudelleeu maar aama·li torinaraj apaikka abrasiopenkereen
juurella . Onatsun talojcu la hella )I1ikip iian kylass ii korkeudelln
20 .'1 m ill. y .

Kauimpana kaakossa Sa lmin lehdell ii oleva litor inaraja muod os 
tuma on Nurmosenoj an (Parikansuon ) lahella noin kil ometrin p;Hi~oii

Veniijiin rajalta , 'riillii paikalla on A ilio miiiiriinuyt Litorinarajan
19.01 m:ksi m, y . tavattoman kauniin akkumulatioval lin harj alla .
mika valli on muodostunut melkein yksinomaan kiimmenen kokoi
sist a rantakivistti.

Seuraavassa t aulussa on yhdistetty selvyyde n vuoksi kaikki
odella esitetyt litormaraj apaikat m ainitcn eri r antnmuodost umicu
Iaadun seka vaakitcttujen mui naisten rant aviivojen korkeudet hn
vaintohotkclla seka Laatokast a et t ii merestii (Sllomenlahdeola )
ni lssa tapauksissa, jolloin havaint opaiva on tnnnettu .

Korkeus

P a ikk a Rautnmnodos
tuman lautu

I HavaintuI piiiv ii . Lucto
knstn

Suomen
lahdcsta

.. ~ll~~l tsins(lllfel1fl . 1 . .
1. Hnrkumaensuo IAkkumulatiova lli
~ . IU~~la .." 1 Ahmsioterrass i
3. Tydmp anen ,
..t" .Kiskon ESE.p nolell:t '

I
LunkulmlSllm elln. I

5. Hiiva " :

18 2/ 10 !l5
18 1/ 10 gr,

18 28/ , g;;

14.94
!-l .s;;

l-l. 53

20.'(- )
20.03
19.H:)
20.1

HI. G:~

· 18 27
; 7 H:l

· 18 ':jj/7!);)

: 18 2
:'/ 7 95

· 18 9lto H;)

L aalokan munikof1f1 .
Ii. Lyslnvanra » 18 2S/ 7 nr:.
7. Pitkilrant a Akkumnlatiovalli :
8. Koirinoja " .
9. Je ruske ' . . . . . Ahrusioterm ssi

10. Tjerohala _ .
11. Ona.t~u .
12. Nurmoseuoja (Purikausum

W .5(j

19.01 1)

15.45
15.21
14...
1:J.93

22.o:!
~il.5 1 (? )

23.S 1)

20.11 1
20.6i
20.4
10.111

Verrat essaau nii t u tu .ulu kossa olevia litorinarujan korkouk sia ,
joiden havaint opaiva on tunnct tu, n iihin , joita Al:UO ja t ckij a ovat
aikaisernmin julkaisseet siv . 106 ja 123 mainituissa t eoksissa, her a tt iiii
huorniot a kohta , ett~i n iiiden ja ai kaisempien m iHirii)'-:t cn valilla on
va kinaine n erot us ainoas t aan Ailion. maara.'yk ~issa ~ j a 3 l\'Tantsin ~

sa-arelIa sek a t okijan maariiy ksiss a 5, Vja I I. Erot us dole kuitcnkaa n

I) .Juh us Aifio . Di e geogr. E nt w lck lun rr des Ln dognsees, siv. 48.
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sania mo lcmpieu ruaarayksissn, vuan 1.0 III A ilio lla ja 2.3 taax t eki
jiillii . Tum a johtuu siita, cttit Ailio 011 oika issut a ikaisempia litorina 
raja-arvojaan l\fulltsins.aarcHa vain 1 m.Ilft (vert. si v . 45 hanen teok
sessaan Laatokan kehityksestn), mika ei voi olla oik ein. koska han
muinitsee, ettii hanen l\Tantsinsaarella suo ri t tn miensu vnakitust cn
illahtBkohtana oli luonnollisest i Laatoka u silloi ncn veden pinta il
(Iuonnollisest ikin ha vaintopaivunn, vert , huo muutusta siv . () hanen
J[antsinsaari teoksessaa n j. •l os Ailion sa arn ia rantaviivojen korkeuk
sin. Laat ok asta , jotka k orkeu det han 0 11 Iaskcnut Sorta.vala n vcden
korkeuden mukaan ha v aint op a ivina 1805. vcrrataun Laat okan v.
IH02 Iuht ien varrnasti t.u unettuuu korkeu t cen absoluutt isesta moron 
pitman nella pisteest a , eli Snomenlahdestu (Kat ajauokan ved en
korkeud esta HeIRingiioisa),l ) ni in saudaan tek ijan korjaamat arvot
Iit ori nar ajakor kouksille 2 ja :;. jot ka on m er kit ty taulu kkoon ja kutcn
na kyy, croavat Ailion ui kaisemmin julkai semist a lit or iuarujakorkeuk
sist a sama lla vakinaisella. virheelHi 2.3, jokn on synt.ynyt .tekijan ja
Ailion aikaiscnunin jul k aisern iin li torinuraja maiirayk siin.

Paikoissa 10, Tjer o hala ja 12, Nu rm osenoj u (Parikans uo j eroa
vat AHion arvot ja tekijd» vastaaville havail1tojJiUvillem'll:utetnt uroot
edelliscssa tapauksessa p yorein Iuvuin viidella, jalkimmiiiscssii yhdek
siill ii. desimetrilla . E rilai n cn eroitus niibsa tapauksi-sa on selit ett uvissa
-it en, etta Ailio tiilloin )011 ottun ut Laut okan korkeuden arviolta
Ii rn.k si» (ver t. taas siv, 4 5 hanen teoksessaan Laat okau kehi t yksest.a ).

Sen seikan, etta tn.ulukossn oleva korjattu litorinarajan arvo
Lysiuvaarulla (paikka U) eroan aikaisemrnin julkaistusta urvosta
vain 2.:.dla eika 2.3:11a, t iiyty nahtavas t.ikin joht ua jostain vali t et 
tuvasta lasku - tai k ir joitusvir heest a ar vo u ai kaisem min otet t aessa
vaakituspoytakirjasta ja pyoristett nessa tasaisiksi desimetreiksi .

Sivulle 120 otcttuun karttaan m . m . Lit ori namercu suurim mast a
laajuude sta on mer kitt y useim mat tuulukkoon otctuist a litor ina 
r ajan korkeuksista, vai k k akin pyori stett.yiuu t asaisiksi desimetrciksi,
koska kuitenkin lienee haa veilua us koa voi va usa maariit it muinnisen
rantaviivan korkeu deu niin t-arkkaan kuin mu ut nrnien senttirnetrien
tarkkuu della, vaikkakin se n kaytannoll isista syista on tiiytynyt.
t apa htua arvoja Iasket.t.aossa vaakituspoy takirjustc .

Se se ikka, etta lit or-i naraja-ar vo 'I'yompasen Iuota Mant sinsua
relta on jatetty pois kar t .ast a , jo htuu osaksi tilusyista, osa ks i sen vdh ai 
scstd poikkeamisesta Hihella olcvastu Iu ta lan litorinaraj a-arvost a .
Lysi nvaaran Iitorinaraja -a rvo on taas jatet t.y pais, koska sit u on ollut
vaikea maiirat H edes de s.imetri lleen (vert. siv. 130 ). Ben sija an on

1) Yt.r t-. "j,+. 131- .t :I :! .
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ot et t u kartull e sel vds t ikin luotettavampi <1.1'YO Uuksunjocn ula juo ksun
lansip uolclt a ,

Ver ra t taessa l\Iulltsin snaren ja Lunkulausaaren scka mantercellu
olevien lit orinarajojen korkeuksia t oisii nsa ilmenec , etta yhttt suur t a
maan kohoamistu vastaavab litorinarajojen isobasit kulkcvat Salmin
lohdella Laatokan it arannikolla itakoillist a kohti. Laat okau lansi
rannikoJla ja siit a Iantecn pain Karj al an kanna ksella suoritet t u jen
lukuist en li torinuraj nmaarayksien mukaan on niiis8u paikoin isob asien
kulku ku itenkin cne mm an koiJliseen osittain vielapa pohjoiskoilli
-ecnkin. Isob asien taytyy si is Laatokan tienoilla crkaantua t oisistaun,
toist en kulkicssa pohjoiskoil liseen, toisten taas it akoilliseen suun t aan,
asian laita, joka on ilmaant un ut useampi a kcrtoja tutkittaessa ranta
viivoja muidenkin suur ten F ennoskandiun sisavesistojen ymparis 
toilla . Tama er kaant umiuen nayttaa osiintyvan erik oisen selvas t i
Laatokan altaan pohj oisosassa , nahtavast ik in johtuen niistu syvista
hau t alaskeumistu, jo it a on t odettu jfirven pohjamuodoissa (vert.
viittaa siv . :10).

Litorinamercn ollessa laa jimmillaan olivat kaikki Salmin kartta
lehdella es iintyviit Laat okan saaret ja siihe n pist iiviit niemet suurim
maksi osaksi va jonneet sen pinnan allc , kuten pari kolme kilometria
levea ra ntnvyohy kekin pitkin Laatokan rannikkoa oli Lit orinameren
hunhtelemana.

Suunnitta inen Litorinameren laajuus Salmin lehdell ii nakyy ko
kona isuudessan si v. 120 olevall a kartall a asteikossa I: 800000, milla
te kija on antanut Litorinameren rantaviivan joutua yht een Loatokan
Icivika:utismeren r ant aviivan kanssa (vert. siv. 1:16 ja seur .), sellaisena
kuin sen on A ilio esittanyt karttaliittccssa I ja si v. 123 mainitussa
teoksessaan Laatokan kehit t ymlsest a j aak audcn jal kcen . On kylla 
kin totta , etta .Ierasken luota luoteeseen pain pitaisi litorinarajan jn
Laatokan kivikaut ismercn korkeimpien rajojen valisen er otuksen
yhati lisaantya.Kuitenkill ovat maiseman korkeussnhteet melkein
koko Hilla rannikko kaistaleella , missa molcmpien rant aviivojen pititisi
kulkea , sella isiu, etta ne tuskin nakyisivat kartalla , joka on t eht y
niin pieneen a stcikkoon kuin 1 : 800 000 , vaikkapa ne olisi voitu
eroit t aak in t.oisistaan.

Viereisella sivullu eleva , monin verroin suuremmas sa astei kossa
AiJion kartoituksen mukaan t eht y kartta La a tokan kivi ka ut ismeren
runtam uodost u mistu Mantsiusaurelta antaa lukijalle hyvan kusityk
sen sii t a , kuinka t avattoman kauniit a ja hyvin muodost uneita r ant a 
viivat taalla o vat.

Kutcn t ekij a , niin Ailiokin alkujaan otaksui ; etta kaikki yllakuvn
tu t rantnmuodostumnt olivat syntyneet Litorinarneren , rannoille sen
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ollessa laajimmillaan . Suor 'itt aessaan vuo sina l!H a- l H15 arkeologisi a..
ja geologisia tutkirnuksia L aat okan ymparistossa, on han kuitenkiu
jar ven nykyisen rannikon sisaBit, ympari jarven cteluosaa , seurannut
selvastikin yhtalaistii rantaviivaa korkeudella 18, 20 ja 21 m m. y .
ylrtamittaa usearnpia kyru m enia pcninkulmia pit.kitlta , Salmin kirkon
Iansi - ja luoteispuotisista seuduista nina Vernit saan saakka , Taysin
patevista seka ar keologlsista etta geologisista syista paattclee nyt
Ailio taman rantaviivan merkiteevan erikoista Laatokan rantaviivaa ,
job on alkanut muodostua p alj on my6hemmin ku in litorinaraja, vnst u
sit t en kun jaakauden jalkeinen maan kohoaminen hii nen. ot aksurnansu
mukaan on saavut t anut rumsaasti 50 t}{, nykyisesta ar vost aa n ju
Laatokka eristynyt Litoririamerest a (vert . si v . 137 ja seur.). Ranta 
muodostumat, jotlm ovat s yntyneet talle verrattain nuorelle rantu 
viivalle, mika on muodostunut erikoisen Laatokan transgression
kautta , ovat nyt usein turvekerrostumien ptitilHi , joissn Laatokan
kanavan Juona Laatok an otelapuolella on runsaita neoli ittisia kivi 
kauden lOyt6ja, joiden alkuperan Ailio on kat sonnt voivansa roaariit ii
suunnillecn vuodeksi 2500, mahdollisesti osittai n aina 3 000 e . Kr.
Taua kaukai sena aikana , v aikkakin kuitenkin paljon lnyohenlmill
kuin Skandinaviassa, on neoliittisen eli myohaisemman »kivikauden
ihmisen» tiiytynyt eliiii Laatokan rannikoilla sisarne re n rannoilla .
jota mer ta voidaan sopivast i kutsua Laalokan kivikuuti.,nereksi .

Sivulla 132 kuvatun, Koirin ojan luona olevan rant avallin pa iUtii
ja edesta on Ailio tavannut my6skin laajan, esihistoriallisen, neoliitti 
sen Jeiripaikan, jossa oli paljon kulttuurin jalkia, knten palaneit a
nokisia kivia, saviast ian pala s ia , joissa ali koverrettuja koristekuvioitu 
hakattuja kivi- , kvartsi- j a limsi6siruj a y . m ., joiden i ka arvostel 
laan sarnaksi kuin Laatokan kanavan kivikauden loytoje n .

K uit enkaan ei Juonnollisesti voi Koirinojan loydoille antaa mit aa u
todistusvoimaa rantavallin ikaa ar vioitaessa, koska loydot ovat t eh 
dyt sen pintaosista .

Litorinameren laajimmitluan ollessa Laa tokan etelao~Hn ympu 
rille muodostuneit a rantaviivoja, jot.ka mann eri t a valla kohotessa
ovat jaaneet sita matalamm alle kuta etelarnpana no ovat, ja jo t.ka
tckij ii on otaksunut Laatok an aJt aan ctelaisimmassa pohjukassa.
noin peni nkulma Pahkinali'rmasta pohjoiseen olevan n . 5 m m. y ..
siis vahan alempana Laatokan nykyista keskivcsikor keu tta, ei Ailio
oJe voinut tavata misbaan L aat okan etelaosan ympariltn. Tamii OIl

kuitenkin helposti selitettav issa, kun t ayt yy ot nksua niiden havin 
neen viimeisessa Laatokan t.ransgressiossa .

Kuitenkin taytyy selv a.s t ikin Litorinamcren ja Lnutokan kivi
kautismeren pintojen leikata t oisiaan pitkin viivaa , joka kulk ee Laa -
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t okan pohjoisosan yli , todenuakoisest.i jokseenkin Iit orinaraja
isobasien suuntaiscsti. K un nyt molernmin puolin tatii. viivaa on
mahdoton t a odo t taa voivansa Iitorinaraj aa ja Laatokan rajaa erot 
taa t oisistaan melkoisella mat kalla , tii.ytyy viilt t iimatta pi taa niita
t iiallii jonkun matkaa yhtyneina .

Siv. 140 mainitussa teoksessaan Laatokan kehit yksesta on A ilio
kuavam aisessn leikkauksessa merkinnyt mainitun leikkausviivan
aseman oman ota ksumans a mukaan, j a pi t aisi sen t aman profilin
mu kaan kul kea Laatokan poikki jok scenkin K akisalmest a Pitkaan
ranta an . Taman tekija ot aksuu t aa s puolest aan mainitun viivan kuJke
neen n . 3 peninkulma a etelampaa Verni tsan t ienoilta Laat ok an lansi
puol elt a Mantslnsaaren ja Lunkulansaaren t ienoille, Salmin pit a jaan ,
jarven it dpuolelle . Taman otaksuman to dermakoisyytta tu kee teki 
jan mielest a se, etta rantaviivamaaraykset Lunkulansaarella , Mantsin
saarella ja Muntsin kirkon t ienoilla Iahes kahden pcninkulman mat
kalla kohtisuoraan litorinarajaisobaseja vastaan, eroavat toisistaan
vain noin metrilla, Kauempana luoteessa Salmin lehdella olevat
rantaviivat ovat taa s niin korkealla, etta ne sen kasvavan arvon
mukaan, mik a kokoamisgradientilla Laatokan pohjoi sosassa on ollut
tekijan mielesta hyvin voidaan pitaa litorinarajoina.

jAAKAUDEN jALKEINEN MAAN KOHOAMINEN.

L U TllKAN ERISTY111NEN LITORTXAMERESTA.

Litorinameren ollessa Iaaj immillaan on sen rantaviivau luonnolli 
sest ikin ta.ytynyt pysya jonkun aikaa paikall aan, Ainoastaan taten
on naet mahdollista selit t aa kaikkialla Fennoskaudiassa pitkin
Litorinameren rantoja sen Iaajimmillaan ollessa esiint yvien, suurem
moisten r unt am uodostumien syntya. Lop uksi alkoi maa kuitenkin
tu ns kohota .

Kun tiima. suur im ma ssa osa ssa Fenuosknndina yha jatkuva
maan ko hoam ineu ali ehtinyt noin 50 ~ ·:l : i in nykyisest a kokonais
ur vostaan , jiii teki jan kasitykse n mukaan Yiipurin salmi 1) kui 
ville ja Laa tokan alue eristaytyi Lit orinamerest a n . 2 peninkuJmaa
Viipurin it apuolella , Vetokallion pa ikkeillu Heinj oen pit aj assa .2 )

Viipurin salmi oli nyt supist unut yh akin kapeammaksi sulmeksi

I) Ve-rt, m uin it tua t costu siv . ;14 .
~ ) 50 %A ilion 32 1lI:1l Lit o rin ara jakor keu d e-st u K iihiirilu!"sii luhcs p errin

k ulm uu Vet oknlliostu Iansll ounuu scen, ju uu-rcn pinnnn vastauvn korkeus
Vet ok al lion seud u issn t.ulisi 16 m .

:!G70 - :H lK
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Vet okullion seud ulla , ja kun t dnutu pohja oli kohonnut mer en pinnau
ylftpuolclle, muodostu i kynnys, jun ket. yli Litorinamerest a irti ku
ro utuneen Laat okkaosan seka siihe n t ulevnf Sa imaa n altaan vedot
.virt.a sivut aluksi baltilaiscen mereen .

Veto kallion kynnyksen kohot tua mer cn pinna n yl upuolello jat
kui j aakauden jalkeinen m a<111 kohoam inen . jol lcin Laat okan altauu
vesi , se ll [ohdosta, ettii m ua n kohoaminen oli suurcm pi pohjoisessa
ku in etc lassa, t youty i yhtiimittaa altaan etelaosaan. missa se ll pint a
luonnollisesti yh tarnittaa kohosi . Sitavastoin on vcde n pinnan kyn
nyksen kohdalla Vet okall ion seud ussa , missa myohemrn in mai nittu
La at okun rajapenger on , taytynyt pysya sa mallu pai ka lla koko
I...aatokan trausgressioajan. Ennenkuin Laat okan vedcn pint a kohosi
niin kor kcalle, etta se al koi virrata siihcn aikaun Laatokan et ela 
osasta ete lalounaaseen Nevajoen Inaksoa pitkin pist avan lahdekkeen
ja knakosta luoteeseen vi r taavau , »vanhan Nevan» (Ncvajoen lansi 
osan, vert. kartt aliit et ta 11 siv , 120 A ilion t eokscssa Laatoka n
kohit yksesta jaakaud en jalkeen ] valisen ka nnuksen yli t iiytyi kuiten
kin, kuten Litorinamerenk in laajimmillaan ollessa , veden pinnan
pysya jonkun aikaa paika llann , ett a m yosk in pitkin Laat okan kivi
kauti smeren ran toja sen luajimmillaan ollessa hyvin kauniisti ll1UO

do stuneita rantamuodostumia voi syntya, Tayt yy siis ota ksua
t apahtuneen jaakauden jalkeisen ma an kohoam iscn pysahtyminen
ja synt yncen tusapa ino t ila n maan kUOl'C8Sa joksikin uikua.

•Ailio on nyt maaralllly t La atokau rajan Survclau lu ona edella
muin itun, Laat okan etelaosas t u Nevalaakeoa pitkin pist uvan lahden
sisaos assa. lahes 4 km p itkan pengerrnuodostuman juurella 18. :.?
m.ksi m, y . Kosk a nyt 50 ~/;) pohjoiseen pain kasvavasta , jaakauden
ja lkeisesta maa n kohoamisest a , sen mukaun , mit-a siit a tuunetann
Laatokan etelaisirnmassa ja Suomenlahden it ai simmitsse osassa.
pita-nee arvioi da Sar vela u t ienoissa n. 2 m.ksi ja kohoaminen tuskin
voinee nousta yli 2.2 III Laatokan kivikautismeren Iaajimmilluau
olon jal keen , tultanee k ai t otuutta hyvin lahelle, jos otaksutaan
Laat okan kivikan t ismeren muinai sen suurimman kor keud cn Sarvelan
t .ienoissa n. Hi m:ksi nykyi sesta meren pinnastu, eli siis sama ksi,
j onka teki ja on otaksun ut veden pinnau korkeudeksi Vet okalli on
salrnessa Laat okan el'ist a y t yess fi, Lito r inameresta .

Tar vinnee tuskin ma .init a, et ta. Laatokan k ivika ut ismeren pint a .
sen ollessa laajimmillaan , ali luonnollisest.i sa rnalla kor keudella pit kin
koko sen rantaviivaa, ja siis Laatokan raja-ur vcjeu kohoaminen
~arvcIasta pohjoiseen pai n jnhtuu maan kaltcva st u kohoamiscstn
j aakallden jalkeen .
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A ilio otaksuu mann koboamisen «htineen .3:J l ~ ~J 1) nykyiscsta
UlaaTa~taan, silloin kun Laatokkn eri st.yi Li t or iuum erest a . .Ios
titma hanen otaksumansa olisi oikea olisi sen jokseenkin luoteest a
kaakkoon kulkevan, parin kil ometrin pituisen, lanteen pain viettavan
penkercen juuri , [ossa han Vetokal lion Iuona , Iahella Heinjocn kirkkoa
on lllaarannyt Laat okan raj an 20." m:ksi lll . y., ollut lahes 6 m silloi
-en meren pinnun ylapuolella . Koska kuitenkin t itman Laatokan
rajnn luoteinen osa 011 vain noin kilometrin paa~s~i. hanen piirta 
mastaan Laatokan kivikautismereu Iansirajasta , ruin all mahdotonta
ajatella t allaisen rant aviivapenkereen muodosturnista niin Hi-helle
Laatokan kiv ik au t ismeren laskusal mea mainitullc korkeudellc Veto
kallion ulko puo lella olevast a merest a.

Senjalkeen kuin l ..aatokan kivikautismcren Iaaj im millaan ollessa
esiintynyt m aan ku oren tnsapainot ila oli lopuksikin paattynyt. ,
jatkui maan kohoamin on uudelleen , Vetokall iokynnys kohosi vuhi
t ellen , ja Laa t okan kivikautismeren vedet tyont.y ivat sen johdosta
yha enemm an Laatokan altaall et elaosaa n , kunnes ne lopuksi saavut 
tivat ylivirtauspa ikan virraten Ncvan Iaakso on. Aluksi juoksi
vesi taman Ailion mu kaa n n . :l km Ievyisen kynnyks en yli (vert.
mainittua karttaliitetta 11), jolloin syntyi »van hun Nevan» Iauksossa
melkoinen tulviminen yli ayraitten, mutt a vahitellcn t aytyi vcden
kuitenkin uurtaa itselleen noma kynnykseen, mika vahitollen kului
yha syvem miik si, kunnes Laat okan pi nt a lopuksi vajosi nykyisellc
tnsalleen, ja Nevajoki oli muodostunut.

Luonnollisest i kin on vaikea maaratii, milia nopeudella Nevun
ku lut us on tapahtunut . Ailio otaksuu kuiten kin, et t a Nevan mur 
taut uminen kynnyksen sa ylaosan lap i, joka on hiek kaa , on t apahtunut
nopeasti, mutta sydamen lapi taas, mika on morenia , hitaasti .2}

Ailio ei m ainitse, ku in ka 8yvalla ylivir tauspaikan alla moreni
alkaa, ja muutoinkin , onhan moreni ylim missa kerroksissaan lUU\! 

tamia metrej a Ryvii Jta voinut ollak in loyhempaa , N ah t avdsti nakyy
kuitenkin es iintyucen kul ut ukselle niin suuri vastus, ja syntyneen
pitkaupuolei non pysahdys , k uten A ilio esittaa,3) Nevajoen uomaa n
kulumise- su. scnjdlkecn , kiln se on 'paassyt niin pitkulle , etta Laato-

1) Vert. »iv. 132- 133 h anen muinitussu t eokeessu...m Lu at okan kehityk
seet u, 'l'iissi:i. 0 11 A ili olla k uiten kin se lvast.i virhe, t a ikka h bn OIl lasken ut vaarin ,
liilla. 53 % koko [u ukauden jalkeisest a mean kohoarul scst u talla eeudulla , 32
mctc-ista, t ek ee va in 16. :)0, kun t aus 04 % aiitll, kuten m ninit tu, tuns n ousce
au m m aan 17. us ja. ai is yhdessu y fivirt.aamispaikan nykyisen korke uden 14... III

(ver-t. eiv . 140 ) knn ssa t ekce 31.9 8 eli lahimuilleen Iit o rinuruja-urvon :12 III m.y.
:!) \ ·c rt. ~h-. 143 Ailion teokse F.s l'l L a-at okan kehi ty k l""f':<ti.i .
J) Vf'l't. ~ i '\- . 1:16 main. teaks.
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kan veden pinta 0 11 laskeutunut () III La a t okun ki vi kaut .i sm eren kor 
keimman rajan alapuoiellc. Tahan viit taa usearnmissa paikoin
Laatokan etelaosan ymparilla esiintyvat, n . 6 m Lautoknn raj an ala 
puoiella olevat hyvin muodostnnect rant aviivat.

Kuitenkin on lnonnollisesti Vetokallionkin kynnyksen t ayt y
nyt kul ua jokseenkin yhta syvalle kuin Nevan uoman, cnnenkuin
mainitut rantamuodostumat voivat alkaa muodostua . On luonnolli 
sesti vaikeata sa noa , t apahtuiko Nevan kynnyk sen ja VetokaIlio
kynnyksen kuluminen yhta ri ntaa . Ei ole ku ite nk aan todennakoista.
etta. molemmat kynnykset olisivat samaan aik aan kuluneet yhta.
syvalle .

Ai/io otaksuu luonnollisesti, et tei Vet okalliokynuyksen kulu 
minen ole ollut ollenkaan valttamatonta. Kut en jo on mai nit tu
otaksuu han nimittain, etta tama kynnys jo Laatokan eristyessa
Litori namerest a oli uu rtunut korkeuteen 14. 7 m m. y ., joksi han
on maarannyt nykyisen v irtauspaikau Vetokallion seudussa. J)

Tam an kir joittaj a on kuitenkin sit a mielt.a , etta Vetokallio
kynnys, joka nyt Ailion m iHiraanlassa korkeudessa 14. 7' m olevassa
ylivirtauspaikassa on kiint eata kalliot a. , on syvcntynyt ja osittain
palj astunut nykyiseen korkeuteensa vasta kauan Laatokan kivi 
kauti smeren laajimmillaan olon pcrast a, ja myoskin jal keen Nevan
kynnyksen kulumisen t ahan tasoon. Vetokallion yrnparist on maa
lajitkin ovat sellaisia, etta ne tekevat tama.n ot aksuman oikeute 
tuksi . Nyt ovat kyllakin m aalajit Vet okallion ympsrilla, kuten A ili»
esittaa, ja lahimmassa yrnparistossa enimmaksoen vahvasti ki vist u
morenia. Mut ta tallahan ei ole suinkaau sanottu , etta nain on
oIlnt lait a silloin, kun Vet okalli okynnys kohosi meren pinnan yla
puolcIle. Useampien neli6kilometricn laajuisten savikerrostumien
csiintymincn Vet okallion etela-, it a - ja kaakkoispuolella saatt au
painvast oin varsin kin tod en nakoiseksi sen seikan, etta naissa se u
duissa oli esiintynyt laajoja , yhtaja ksoisia savikorrostumia Veto
kalliokynnyksen kohotessa meren pinnan ylapuolelle, jotka kerros
tumat ulot tuivat myoskin Vet okaIlion seudulle ja joist a nyky jaan
esiintyvat savet ovat vain viimeisia jaaunoksia. N~i.ma Nevan kyn
uyksen ylimpiin hieklmkerrostum iin nahden verrattain luj at saviker
rokset estivat luonno llisest i ku lumiscn Vet okalliokynnyksessa sillu
aikaa , kun kuluminen edis t.yi Nevan kynnyksen ylimmissa osissa .
}Iutta senjalkeen kuin hiekka kerroksct olivat uurtunoet lap i ja Neva n
kynnyksen morcninen syda n teki kovempaa vast arin taa ku lutukselle.
oli Laatokan nltaan ja. siihen Sai maan vesistosttt virtaav ien vesist o-

1) Ve rt , eiv. 76 mnin. t.eoksessu.
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jen pakko uur t aa myoskin Vet okalliokynuys snmaten 0 III Laatokan
rajaa alemma, mille korkeudelle edella mainitut alemmat ranta
viivat ovat muo dostuneet ,

Ku n Nevan kulutus ali joutunut niin sy valle, ettii J....aatokan
veden pinta oli laskeutunut alem rnaksi nykyjaan Vet okallion seud ussa
oIcvaa ylivirtaus kohtaa , lakkasi Laat okan vesi juoksemasta Veto
knlliokynnykson yli . Se juoksi taman [alkeen Suomeulahteen a inoas-
t nan Nevan kautta. :

Kohne n. 6 m Luutokun rajaa alemm a syntynytta ranta muodoatu 
rna" esiintyy Mantsinsaarella ja. ovat ne merkityt sivullu 135 ole 
vaan karttaan Laat okan kivikautismeren laajuudest a talln saarella ,
Mainittakoon tassa Iahcmmin naista p aikoista .

Peipposenkylan luoteispuolelle merki tty paikk a on kolmesta
rantapenkereesta mnodostunut vall isarja sisaltaen somer kivia, jotka
vai htelevat kananmunan kokoisista nina nyrkin kokoisiin . Kauneim
man ja saarmollisimmin muodostuneen, ylimm an vallin har ja on
Ailion mukaan 14. 2 m m . y. (16.5 -2. 3 vert . siv , 134).

Sarnan kylau lounaispuolella olev a a kkumulntiovalli on diabasi
penkereen juurella . Sen ainekse na ovat p dan ko koiset somerkivet.
Vallin harj an on Ailio miiar annyt 16. 9 m.ksi m. y ., mika kor jat t una
:? 3 m.lla antau 14 .6 III m . y.

Iutalnn kylan etelapuolella sijaitseva , 5." m Laat.okan rajan
alapuolella oleva rantavalli , joka A ilion mukaan ehka on jonkun
verran rikkoutuuut , on korkeu della 14.1 (10.4-2.3) m m. y .

Niin suuren erotuksen kui n 4 elm esiintymisen kahden ensin 
mai nitun, va in 11. 700 m:n etuisyydclla t oisistaan olevan, sa man
vcdenkorkcuden ai kana muodostuneen rantaviivan valilla, ei saa
knmmastuttaa , kun on kysymyksessa ranta -okkumulatiot, jotka
yleensakin kasaantuvat eri korkeiksi , riippucn paikallisista ~yjsta ~

kuten m ai sema suht eist a , tuuIien suunnastu, voi masta j . n. c .

N aidon Laatokan rajan alapuolelle muodostuneiden rautaviivo
jen yht eydessa mainittakoon K oirinojan lu ona litorinar ajan alapuo 
lella esiin tyva rantavalli, jon ka harj an Ailio on vaakittanut 17. 0
m:ksi In. y. Tassa tapau ksessa nousee erot us Iit orinaraj astu, 2:J. s
III m. y., niin suureksi kuin 6.2 In.



142

Saimaan altaau vedet purka ut uivat Suo me nla hteen VetokalJion
ylitse viela kauan aikaa N evajoen synty rnisen jal keen . Bifurkatio
oli Vuoksen ylaosassa . Vasta nii n m y6h aiin kuin Y . 1857 tukkeutui
laskuvayla Vetokalli on yli tse, sen jalkeen ku'in Vuoksen vesi Kivi 
niemell a Sakkolassa toimitetu n lasku n jalkeeu alcni Vetokallion
seudussa nykyj aan olevaa ylivirtauspaikkan alcmma.

Nevajoen Rynny n sijoitr.aa A ilio urkeologisil la perusteill a to iscn
vuosituhuunen alkuun cn nen ajanlaskumme a lkua , siis Il . 500 v .
aikaisernmaksi kuin Laatoknn eristyminen Litorinam crcst.a tapahtui ,
ja Laatokan kivi ka ut ismeri syntyi.

K vartarik auden eri j aksoill a mu odostuneid en rantaviivojcu
jarkipera ist a tutkimista on edellisen vuosisadan lopusta eli 188h
luvun alusta laht ien harjoitettu yha ka svavalla innolla ja yhat i kc
hit t yvall a suunn itehnallisuudella kaik issa F ennoskandian osissa .
Naiden tutkimusten alkuunpanija on ruotsalainen ge ologi, professori
Gerard De Geer, uran uurtaj a talla geologia n alalla , jota on pidcttav a
suomalaiste nk in geologien oppi-isana .

De Geerin kayt ya Suornessu 1893, joll oin tekijallu oli onni hanen
seurassaan suorit t aa rantaviivat ut kimuksia E teHi- ja K aakkois 
Suomessa, lausui han hanclle omin aisella teravand ko isyyde lla ju
johtelukyvylla , nojaut ue n teoriaansa rantaviivo jen siirtymiscst a
sisavesien ymparilla.J] sen otaksuman, etta He 11. () III litorinarajan
ala puo lella olevat runtapenkerct, jo it a han s illoin hava.it si
muutarnill a paikoin Vuoksen laaksossu, merkit sisivat Laatokan alku
peraist a korkeut t a , silloin kun Viip uri nsal mi ko hosi mer cn ylapuolelle.
Tekija omaksui tli·man sel i t yksen , samat en Ailiolcin. julkaistessa un
Mantsinsaartteoksensa v. 1897, ja ul oitirnme me sen pltavaisyydeu
myiiskin Laatokan rann.ikollc. Tiita selitysta void nan kuitenkin
nyt, mita edellisella sivulla mainittuihiu alhaisempiin rantaviivoihin
tulee, sovellut t aa ninoasta u n K oir inojan luona A ilion vnakittama nn
17.G m :n akkumula t ioon, jolloin luonnollisest i kuite nkin, kuten
De Geerin t eoria va atiik in , t aiilJa taytyy edellyt taa a lkuaan tapahtu
neen Laatokan regression , vaikkakin todermakoi sesti vahiipatoisen,
rantavalleissa tuskin hu oma.ttavan, kun t aa s rantaviiva vasta myo
hemmin j aak auden jal keiseri mann kohoamiscn jatkuessa on saavut
tanut nykyisen korkeu tensu . K olmen Mant.sinsaurella , a lhaisemrnallu
korkeudella, olevan r ante .viivun subt een taytyy lu on nollisesti situ 
vastoin , nykyiiiin A ilion t o dett ua De Geeri n. cdellyt.taman Laat okan

1) Vprt . Ce ol. FOrt 'H. i St -ockholm F orh. 1893 ss. :178- ·-;WO.
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tran sgressio n etelaa kohti . hylata aikuiscrupi kasit ys jn h y vak:-:yii
Ailt"on edella esitett.y, hyvi n pcr usteltu selit.ysta pa .

LAATOKAN NYKYISEN RANNIKON LAHEISYYDESSA
OLEVATRANTA MUODOST UMA T .

Ha vainnollisina todist us ka ppalcina siitu, kuin ka suuremmoisia
rantnmuodo stumia syntyy veden pi nnan ollessu pai koillaan pitempia

KU\"H 1·1,. K tvikko, kasuutuuut hlhes 4. HI L e ut okau uykyiseu ru nnnn ylii .
• puolelle Purmonniemen ] 110 :\lant sill~aa rf' l lt· .

aikoja , ovat ne usein muhk easti muodostuneet pe nge rm uod ost um nt
ja ranta-akkumulatiot , joi t a ta paa sielltt tiHillii. Laa tokan nykyisen
rannikon liihei syydessa, joka epailcmatt a jar ven sautua nykyiseu
ase mansa, on pit.kan ai kau pysynyt sama na , cllemme eta huornioon
se n nykyist en a lluvioiden ja maatumien ai hcuttfin"lin. mu utoksia.

Erikoisen kaunii ta rantaviivapenkereita tavataan Mantsin
saaren luo t eisosassa Aittolahden ja Taivatlahden luana . P enkerect
ovat mer kityt Mant sinsaaren kartalIe siv. 135.

Taivatlahden luana on penger toyras n . (j III korkea, va ikkakin
...-l ilian mu kaan vierimiseu takia aivan epatasainen. Tanlan penger 
muodostuinan juuri on t avattoman teruva. Sen alapuolella aukeua
t avallinen kivi ., ja loh karepeit t.oinen rantavyohyke .
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Useissa paikoin kohoun Laat okan ru n tavi ivas t a mu u t nuian metrin
sen nykyisen korkeim man veden pinnan ylapuolellc rantaosasta ,
rantnhiekasta jn ranta.kivista muodost u neit a akkumulatiovalleja ,
osoit t ae n nykyisen Laatokanmeren ' ) hyokyrajaa , Yhdessa pa ik assa
on Ailio maarannytkin sellais en Laat okan rannasta kohoavan »kivi
leon» harjan korkeudeksi »melkein 4 III kor kei mman vedenpin na n
ylapuolella», mit a kuitenki n lienee pi dettnva har vi naiscna , t odenna
kois esti ainoana t apauksena. P aikka all Mantsinsauren luotcisosassa
l'ur monniemen ja Peipposenkylan valilla, lahella edel lista, »ranta
kaistalet t a», alt t iina lanst tuulille , joiden voimasta Laato kan suurt en
myrskyjen aikana hurjassa ra ivo ssaan sano t aan pais kaa van vesiaan
manta met ri a ylos rannikollc . Taman, kuv . 14 k uvutu n kivi kon
nines on paaasiallis osti rant a kivia ja lo hkareit.a n yrkinkokoisi st a
paan kokoisiin , vaikka kylHi, tavatuan :-;ekii pienempia ettii
suurempiaki n .

LAHTEET.

Siella t iHilla maanpirmasta pulppuavat ldhteensi luuit ovat melkcin
kaikkialla seka maalajeissa etta kalliossa kierteleviin maannlaisen
pohjaoede». luonnollisia laskupaikkoja .

Maahan Iaskeutuneesta sadevedest a juoksee ainoastaan DSH

pitkin maan pintaa joki in , jarviin jn soihin. Suuri osa siit a imeytyy
knitenkin irtonaisiin maa la jeihin, joille se Oil sat a nut t a i joiden yli
se [uoksee, suuremmassa t ai vahe rnmassa ma tiriissa , riippucn maa
laj ien suurernmasta t ai pienemmast alapaisemiskyvyst a , taikka tihkun
kalli on r akoihin, joten son maanala inen kier toku lk u alkaa. Pyrkicn
yha syvern malle t assa maanalaisessa kier to kulussaan , muodost au
vesi aluksi su urempia t ai p ieue rupia vesisu onia , jotka vuhitellcn ko
koontuvat runsaammi ksi v.itroiksi . [otka yha vain. kocttavat tunkeu
t .na syvernmalle, - niin kauan kuin vaan on mabdollisuut t ak nnn
siihen . Ennemmin tai m y o hemmin kohtaa maanala inen vesi kuite n 
kin vettapitavan kivilaj in t ai Iapaisemattoman maalajin, jotka tuk
keavat silt a tien , ja sit en a iheut tavat maanalaisten vesi kokoumien
syntymisen, jos va in ves i ri aet. ei voi piiast a enaa syvcm malle , pitkin
lata vedenpitnvaa a lustaa , K oska veden t uloa jatkuu la kkaamat t a
ylhaa lta pain , on pohjave d en luonnollisest i lopuksi kin pakko yhati
ylhaalt a pain virtaavan veden paineen vaikutuksesta vahitellen

1) Nimit yst a meri kiiyttaii yii estO yleisest i L uut ok an nlltavAsta sislt
[arvest a, Euroopan sunrirum a .st n.,
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uoust u yloto' pain ja ihnaantuu se lopuksi mann pintaun maa- t.ai
ki vilajeista pul ppuavina Jahteensilmina.

Lah te it u esiintyy jokseenkin yleise sti yltym piir i karttalehtiii .
Nc civat liity ruihinkaiin er ikoiseen m aulnji in , va an pulppuava t
esiin kaikista manlajeista , voiva tpa ne joskus suihk ut u kiinteist rt
kal lioistakin . Kuitenkin Hipaisev iit eri maal aji t hyvin eri taval la
niil le joutunutta sade vett.a. Pa r ha itcn lupa isevin ovat so mero - jn
hiekkakerrostumat jn knikkeiu vahiten savi ke rroksct , jot kn viimeksi 
mainit ut yleensa ovut pohjavet t a Hipaisemiittomat . Ta man johdosta
esiintyyk in lahteita ylcisimmin somero harj uje n ja hiekkakukkuloi
den rintcill a tai niid en juurella , ja situpaits i myoskill sa ngcn 118ei11
pulppua a n iita morenisorakumpujen ja se lltnt eiden siv uilt a tai nii de n
<lIt:l. Snven Iapi pur kautuvat taus Iah teet hyvin hur voin .

Ret keilijat ovat mi t un nee t. uscnmpicn kynunenieu lahtciden
lampot ilnn , jo lloin au snmalla ha va itt n myoskin ilmnn lampotila .

Lab t een Iampotilat ovat yleensa vaihdeJIeet 4°_70 C' ilma.n
Hitnpotilan ollessa 14°_:Wo C. Alempia ja korkeampin lampotiloju
all Iahteissa todettn vain hnrvoin. Alhaisin ha vni ttu lnmpotila on
luhteessa ollut 2. 7° C, mutt.a silloin ali linva innon hetkella ilman lampe
t ila niin a lha ine n kuin 7. r/' ( ' . Korkeiu muist.iinpaut u lahdclmupotiln
on oUut lO'j C, m ika on kuiton kin havaittn va in muut umissu laht eissa ,

Lah teiden Iampot ilut ci vlit mu ut oin luonnoll ises t i olckan u riip
pu via.. vain ilman la mpotilan vai hteluistu , vauu inyiiskin siit ii , onko
Iah de ko honnut s yvennn nltu t ai mata la m maltn . Syviunualla olevis tu
pohjavesikokoumista t ulovicn la ht eiden lttmpotiln Oll luonnollises t i
alhaisin.

Kuteu t u n net.tua on lahdeves! cnem man tai vahenunun »kovaa».
Sell kovuus johtun siit a , et ta sa d cvesi maannlai sell a ki ertomat.kallaan
011 lavistamistaan m aa- ja ld vilaj cist.a liuott anut [oukon aineitu, etu
pii.'issa ra uta- j a kalkkisu oloj a .

•Iouk ko enem m an tni va he mman nuuupitoisia liihteitii onkiu
tavattavis sa siella taiiIlii yrn pari karttalehtia. Yleisimmin osiintyy
niita nii ssa seu duissa , missa on tavat tavissa jar vi- ja suomalmeja
mike on kin helpost i selitett avissa.

R~\tltap itoistcn Hi,hteiden y m parille 0 11 usein luskenut ene mmau
t.a i vahemman rautaokraa , joka viilista. 011 kovott unut pieniksi
Iimoniittir akeiksi .

Lahdea lt aiden suuruus vaihtclcc melkoiscst i , niin ett a lii-htecn
aukearna maan pi unassa voi valistft olla vain muutamia ne liodesi 
metrej a, vali sta taas aiHa useatnpia ncliometreja. Laht-eot ovat usein
nacllu aisest i pi cllia si lloi ll, ].;:nn ne pnhkeava t maall pinnalIe t nI'V(' 
maiden Hirpi, l11utta liihemlllin as ian tutkier-osaa n huomaakin HilIOin

:!67ij - :!7 1!)
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:-;a.aunol1i:-;esti t urpccn alia olevan vnrsinaiscn lahdealt uun olevau
mclkoista Inajem mun kuiu mit-it turpeen al t a milan pinnassa nakyy.

Uscimpien laht eiden vesi on ollnt kirkasta, useimmit cn krist nlli 
kirkasta jn hyvan makuista . Vielapa, suomaista kumpuavnt luhteet
oval ollect 8aaullollisest i hyvavesisia ilm an su on si vu ma kua , TiillOin
on Idhteonsilma tavnllisest i puhjennu t mann piunalle ohucu t urvc
kcrroksen lap i usein aivan matalallu, viilista ene m man t ui vuhem mttn
kiv ises ti t t ai sor aisest a po hjasta . Ainoastnu n yksit.yisissii poikkeus 
tapauks issa on turvemai lta kumpuuvi ssa Jiihtt.'issii ollut. suomaincn
sivumuku, joku on uih eutunut niihin liuenncist a humusuineista, j a
ovn t ne luonnollisesti si lloin ku lkeneet pitempia mat koja turvemaiden
lapi, enncnkuin ne ovat paiissect maa n pintaa n.

MUINAISjAANNOKSIA jA PERIMATIETOjA.

Sarlinin. mukaan on Korpiselilla n. puolit oist a kilomet ri a Tolva 
jar ven kyltista kaakkoori pain K otijar ven saarella hau t a kivia 'lfJ X

2/ 2 m2. Hanen mukaansa mui stuttavat kirj oit ukset kreikkalnisia
kir ja imia , mutta ci kirjoit us tcn :-;iRiUtoa vaeston t icd onantojen muknun
viela kukaan paik ulla k ftyny t ole voinut selvi ttjla .

Kansan tietojen mu kaan ovat nil.ma hautakivct muist omer kkeja
venalaisista, korkea-a rvoisista sot ilaist a, jotka ovat kaatuneet raja
sodissa Suomcn ja Venuj an vnlilla. Eivat vnnhi mmatkuan soudun
as ukkaista voi antaa asiasta sen vur mempia t ietoja .

Pari kappaletta haut.akivista on sailyny t jokseenkin hyvin ja
niissa on joteukin selvat kirjoitukset , Muut ova t taasen turmeltu
nee t suureksi osaksi rapautumisen kautta ,

K ansan t iedot sijoittavat muuten aikojen kulucssa t a paht uneit a
rajataiste luita useihi n pai kkoihin Laatokan pohjoispuoleisiin pi t a 
jii n , varsinkin K orpisela.ll e jet Snist a.mocn, missa nnytet.aan usoampia
pai kkoja luonnoll isina li rmoituksina ja knlmkkap nikkoin a. . Useissa
paikoin on myoskin silloin talloin kaivauksissa tavattu niii~ta seuduin
luun pala sia ja van hoja a seitn . Tall aista on varsinkin usein sattunut
Kor tesjiir ven ja Uuksun jarven valisilla hickkaknnkailla Suistnmon
kaa kkoisosassa.

Malnlt ut kansan t iedot ovat verratcn myohaisaikaisia. I ki 
vanhoja ovat tans ne kansantietoudet, joitn esiint yy va.eston keskuu 
dessa Salmissa, vnrsinkin Mantsinsanrella ja LunkulansaarclIa, ja
jotka selvusti k in ovat johdettnvissa Laatokan kivikautismeren
la ajinunillaan olen ajuiltu..
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Kansan t ietoisuuteen on Iliit:t juurtu nut kas itys, ct.tti Laatokan
ve-d on josku s mui naisuudessa ul ottunut I...itorina ruj un peukeri en
juurellc . )fant t'iusaarella. viic8tO puhuu y leisesti, etta suari ennen
a ikaa on ollu t kolmc na pienernpana saureua , kuten tode llakin on
ollut as ian lait a ei ninonstuan L...iatoknn ki vikautismercn nikuna ,
vaan jo paljon niku isem min I...it or inameren lauj immillua n ollesa ,
Xiillpii nimitetaan mercn ylapuolella ollutta Suuk knsenkyltia viel f
tiilla pai vaniiki ll yleisest i Hllu kl~a~en8aa reksi, 'I'yompasen kylita n iiu 
i ka~in T ycnpascusanrekst j . n. e . L uukulnnsaarella taas nimit t iut
vdest f etclaist u Laat okan kivikautismerest a ja Li tori na iuere s t u
kuivilla oll utta saar t n, jonka rn una lla Hiiva n lit or inara jnpnikkn 0 11,

H ovinsaa rek si.
Yleises t i nmutoin ke r ro t aan , cttu s i i h e n n i ku a n Neva »o l i

sulvass a».
Qnko naiden perimatict ojen ujateltavn kulkeneen suvus t n. ~ 1I

kuun eli on ko nii t it p idett a va vuist omaisest i perit t yina, va ikka luou 
nollisost i kuiten kin jarkeisti ctoisest i , jiW.koon ratkaisem attn , ~fu i 

nittujen perimatiet oj en yleine n olemassn 010 ja Inaj a levinneisyys
011 kaikessa t up auksessa t osinsia .
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