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Päijänne is the deepest (95 m) and second largest lake (1000 km2) in Finland. The 
mean depth of the studied Ristinselkä basin is 21.3 m. The lake has experienced 
several environmental changes, typical for large lakes in Finland during their Holocene 
History: I) deglaciation and formation of the water body ca. 10000 BP; 2) isolation 
from Ancylus Lake ca. 8900 BP; 3) transgression and development of a new outlet ca. 
6000 BP; 4) early human impact or the effects of c1imate change starting ca. 3000-
2000 BP; 5) artificiallowering of the water level 150 years aga; 6) impact of the pulp 
industry waste water starting in the 1940's. We studied the reaction of the lake 
ecosystem to these changes, using long cores (up to 7.2 m length) from a 73 m deep 
sampling station. The analyses inc1uded chemical and physical characterising of 
sediments and biostratigraphical studies (pollen, diatoms, chironomids). The cores 
were dated using "C method, paleomagnetic correlation, and, for the most recent 400 
years, varve counting. 

A gradual trend of dysoligotrofication has affected the lake throughout its history. 
Ca. 7000 to 5000 BP bioproduction reached its highest natural values, probably due 
to a warm and humid climate. However, on the basis of the chironomid fauna, the lake 
has always been oligotrophic, except during the past decades . 

The long-term (8000-500 BP) accumulation of carbon in the studied sediments has 
varied between 1.9 and 5.4 g m·2 a-', the recent, apparent anthropogenic maximum 
being 19.1 g m·2 a-'. In Ristinselkä, the highest measured sedimentation of organic 
matter in the years 1972-75 represents ca. 50-70 g C m-2 a·'. This indicates that the 
decomposition of organic compounds and diffusion of carbon continues in the 
sediments for a long time after their burial. 

The discharge of Ancient Lake Päijänne by 10 metres at ca. 6000 BP affected the 
sedimentation and biota to only a small degree when compared to the effects of 
artificial water level lowering in 1832- 1838. The water level lowering and the 
industrial waste waters have had stronger effects to the state of the lake than any 
natural events. The changes in Lake Päijänne 's development do not match with 
lithostratigraphic boundaries , but the interpretation must be based on several inde
pendent analyses. Moreover, the information from different fossil materials and from 
the sediment chemistry or physical properties c1early have independent characters. 
The chemical properties of sediments are affected to a greater degree by post 
deposition al interferences than by their physical characters. However, a methodologi 
cally wide study leads to a coherent picture of the development of the lake ecosystem. 
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Päijänteen ekosysteemin kehitys holoseeniaikana 

JOHDANTO 

Suomen Akatemian rahoittaman Suomalaisen 
ilmakehänmuutosten tutkimusohjelman (SILMU) 
vesiin liittyvässä osassa pyrittiin analysoimaan 
maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen vaikutuk
sia suomalaisten järvi- ja meriekosysteemien hyd
rologiaan ja ekologiaan sekä ilmakehän, vesikehän 
ja biosfäärin vuorovaikutuksiin. Aihetta lähestyt
tiin mallinnuksen ja nykyisten vesiekosysteemien 
toiminnan tutkimisen avulla. 

Paleolimnologiset menetelmät tarjoavat mallin
nusta täydentävän lähestymistavan, jossa odotetta
vissa olevia muutoksia peilataan menneisiin, sedi
mentin stratigrafiasta tulkittuihin muutoksiin. Eri
tyisesti vuosikerralliset järvisedimentit ovat tällä 
hetkellä mannerjäätiköiden jääkerrosten ja pu iden 
vuosilustojen ohella keskeisessä asemassa maail
manlaajuisten ympäristönmuutosten tutkimukses
sa (Kelts, 1991). lärvisedimenttien avulla on aikai
semmin voitu selvittää mm. ihmisen aiheuttamaa 
rehevöitymiskehitystä (esim. Alhonen, 1979), hap
pamoitumisen vaikutuksia ja etenemistä (Meriläi
nen ja Huttunen, 1990), valuma-alueen maaperän 
luonnollista huuhtoutumistaja karuuntumista (Ren
berg ja muut, 1993) sekä ihmisen toimintaa valu
ma-alueella (Tolonen, 1978; Alhonen, 1987). 

Ilmastonmuutosten vaikutusten selvittelyssäjär
visedimentit antavat kahdenlaista informaatiota: 

toisaalta voidaan saada uutta tietoa menneistä il
mastonvaihteluista, niiden kehityssuunnistaja vaih
teluiden laajuudesta ja toisaalta järviekosysteemi
en vasteesta niihin . Tutkimalla myös muiden jär
viekosysteemiä ohjaavien vuorovaikutteisten ym
päristötekijöiden luonnetta voidaan lopulta arvioi 
da ilmastonmuutoksen merkitystä Suomen järvien 
kehitykselle. 

Päijänteen Ristinselän pohjakerrostumista on 
tutkittu sedimentaation muutoksia sedimenttike
mian sekä sedimentin kuvauksen ja sen fysikaalis
ten ominaisuuksien avulla (Arto Itkonen, Maija 
Ilmasti, Veli-Pekka Salonen). Eliöstön vastetta 
havaittuihin ja tulkittuihin muutoksiin on tutkittu 
analysoimalla sedimenttiin tallentuneita perustuo
tannon komponentteja: piilevät (Tuulikki Grön
lund), biogeeninen pii, hiili, pohjaeläimet (Virpi 
Marttila) ja siitepölyt (Brita Eriksson). Sediment
tisarjojen ajoituksiin on käytetty radiohiiliajoitus
ta (Tuovi Kankainen) ja paleomagneettista ajoitus
ta (Timo Saarinen). Pohjois-Päijänteen pohjaeliös
tön kehityksestä (Meriläinen ja Hamina, 1993a) ja 
vuosikerrallisen pintasedimentin ilmastoyhteyk
sistä (ltkonen ja Salonen, 1994) on erilliset julkai
suL Paleomagneettisen ajoituksen perusteet on esi
tetty tarkemmin toisaalla (Saarinen, 1994). 

JÄRVIALTAAN SIJAINTI, OMINAISUUDET JA NÄYTTEENOTTOKOHTA 

Päijänteen Ristinselän alias sijaitsee pohjoisella 
Päijänteellä Muuramen kaakkoispuolella korkeu
della 78 m mpy. (kuva 1). Alias on lämpötilakerros
tunutja se on syvin Suomen järvistä, 95 m. Ristinse
län keskisyvyys on 21 ,3 m, vesipinta-ala 85,6 km2, 

viipymä 0,3 a ja tilavuus 1822 Mm3, josta päällys
veden osuus on 911,2 Mm3

• Altaan 320 km2:n 

lähivaluma-alueen maaperä on pääasiassa moree
nia (Haavisto-HyvärinenjaRainio, 1992). Luotees
sa allasta rajoittaa Keski-Suomen reunamuodostu
ma. Vuonna 1991 Ristinselän epilimnionin koko
naisfosforin keskipitoisuus oli 14 Jlg 1.1 (Keski
Suomen vesi- ja ympäristöpiiri) . 
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PÄIJÄNNE, RISTINSELKÄ 

. 20m .. . 

1!'A140m .. . 

• SOm .. . 

* Näytepiste 

__ Muinais-Päijänne 
noin 6000 vuotta BP 

Kuva I . Päijänteen Ristinselän altaan sijainti ja näytepiste . Myös Muinais-Päijänteen taso on merkitty kuvaan. 
Fig. J. The loeation of the Ristinselkä basin of Lake Päijänne and the sampie point (star). The shoreline of Aneient Lake Päijänne (ca. 6000 
BP) is indicated by a th in solid line . The areas with water depth over 20, 40 and 60 mare shaded. 

JÄRVIALTAAN, ALUEEN ASUTUKSEN JA ILMASTON TUNNETTU KEHITYS 

Järven aiempi morfometrisesti ohjautunut kehi
tys tunnetaan pääpiirteittäin. Eem-interglasiaalin 
aikana (130 000-120 000 v. sitten) Eem-meren 
lahti ilmeisesti ulottui Ristinselän korkeudelle (vrt. 
Grönlund, 1991). Päijänteen alIas on viime degla
siaation jälkeen kuulunut aluksi Itämeren Y oldia
meri-vaiheenja myöhemmin Ancylusjärvi-vaiheen 
piiriin. Päijänne kuroutui Saarniston (1971) mu
kaan Ancylusjärvestä sen loppuvaiheessa no in 8000 
vuotta BP ja järvikompleksin pohjoisimmat osat 
myöhemmin. Ristaniemen (1987) mukaan Päijän
ne kuroutui noin 8900 vuotta BP jajärvikomplek
sin pohjoisimmat osat noin 8300 vuotta BP. Hänen 
mukaansa kuroutumista edelsi jääjärvivaihe ja noin 
60 m:n näennäinen vedenpinnan lasku (kuva 2) . 

Kuroutumisen yhteydessä syntynyttä suurallas
ta nimitetään Muinais-Päijänteeksi (Tolvanen, 
1922) . Se ulottui Heinolasta kaakossa (pinnan kor
keus alle 90 m nykyisen merenpinnan yläpuolelIa) 
Pihtiputaalle luoteessa (yli 120 m mpy.) saakka. 
Lasku-uoma sijaitsi luoteessa (Kotajärvi) . Suural
las oli transgressiivinen glasiaali-isostasiasta ja 
siihen liittyvästä maanpinnan kallistumisesta joh-

6 

tuen. Transgression suuruus oli Jämsän seudulla noin 
12 metriä (Ristaniemi, 1987), se kesti no in 2000 
vuottaja päättyi noin 6000-6100 BP,jolloin Heino
lan harju murtui (Saamisto, 1971). TälIöin vedenpin
ta laski Muinais-Päijänteen tasolta noin 10 metriä 
500 vuodessa (Ristaniemi, 1987). Tätä se uran nut 
tasainen vedenpinnan lasku keskeytyi vv. 1832-1838, 
jolloin järveä laskettiin 1,2 metriä (Blomqvist, 1911). 

Guiot ja muut (1993) ovat rekonstruoineet holo
seen in ilmasto-oloja järvien vedenpinnan tasojen 
ja siitepölyanalogioiden avulla. Noin 9000 BP 
vuoden keskilämpötila oli ilmeisesti Etelä-Suo
messa 1-3 astettanykyistäkylmempija sademäärä 
nykyisen kaltainen. Muinai s-Päijänteen lasku ta
pahtui holoseenin lämpökaudella. Lämpökauden 
katsotaan alkaneen Suomessa noin 8000 BP, jol
loin keskilämpötila oli jo nykyisen suuruinen, ja 
päättyneen noin 2500 BP. Kehitys on ilmeisesti 
ollut melko tasaista ja kaikkein lämpimin vaihe lie
nee saavutettu noin 6000- 5000 BP(Donner, 1974). 
Noin 6000 BP ilman keskilämpötila oli 1-3 astetta 
nykyistä lämpimämpi ja vuosisademäärä jopa 400 
mm nykyistä suurempi. Noin 3000 BP mennessä 
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10 Kuva 2. Veden syvyyden muutokset Ristinselän 
altaassa. Altaan täyuyminen sedimentillä on otet
tu huomioon. 
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Fig . 2. The eSlimaledwalerdeplh allhe sampled 
area du ring Ihe Holocene. 

oli lämpötila palannut jälleen lähes nykyiselle ta
solle vaikkakin sademäärä saattoi olla hieman ny
kyistä suurempi (Guiot ja muut, 1993). 

Guiotin ja muiden (1993) esittämät tulokset ovat 
jossain määrin ristiriidassa sen yleisesti hyväksy
tyn mallin kanssa, jonka mukaan no in 2500 BP 
ilmaston vaihtelevuus on lisääntynyt (Eronen ja 
muut, 1994) ja on tapahtunut selkeä siirtymä viile
ämpiin ja varsinkin kosteampiin oloihin (Diger
feldt, 1988). Kosteuden on esitetty siitä saakka 
lisääntyneen (Donner, 1974). Noin AD 900 lähtien 
oli Pohjois-Fennoskandiassa ensin parin sadan 
vuoden ajan ns. keskiajan lämpökausi, jolloin kes
kilämpötilat olivat puiden vuosilustojen paksuus
vaihteluiden mukaan noin 0,5 ° C nykyistä korke
ampia. Tätä seurasi ilmastoltaan vaihteleva ns. 
"pieni jääkausi", jonka kylmimpinä aikoina 1500-
1700-luvuilla keskilämpötila oli 0,5- 1 ° C nykyis
tä kylmempi (Briffa ja muut, 1992). 

Ristinselän valuma-alueelta Muuramesta ovat 
ensimmäiset merkit asutuksesta jo ajalta 4500-
3500 Be. Maanviljelys on alueella aloitettu vii-

IKÄ (vuotta BP) 

meistään rautakaudella (500 BC - AD 1200; Ruus
kanen, 1989). Esimerkiksi Ristinselältä 40 km 
pohjoiseen, Laukaan alueella, on merkkejä kaski
viljelyyn liittyvästä raivauksesta ja metsäpaloista 
jo ajalta noin 1000 BC, vaikka sielläkin maanvil
jely vakiintui vasta no in AD 1000 (Vuorela ja 
muut, 1993). Muuramen seutu asutettiin vakinai
sesti vasta 1500-luvulla, jolloin myös kaskeami
sesta tuli tärkeä elinkeino (Ruuskanen, 1989). 

Päijänteen tiedetään olleen vielä 1900-luvun 
alussa oligotrofisen, mutta 1930-luvun jälkeen se 
rehevöityi puunjalostusteollisuuden ja muun ant
ropogeenisen kuormituksen seurauksena. Ääne
kosken selluloosateollisuuden ja Jyväskylän kau
pungin jätevedet alkoivat muuttaa Ristinselän poh
joispuoleisten alueiden pohjan kuntoa jo 1940-
luvun lopulla, mutta huonoimmillaan tilanne oli 
vasta I 970-luvulla. Orgaanisen aineen sedimen
taatio oli korkeimmillaan vuosina 1972-75, 113-
155 g m·2 a·1• Jätevesien puhdistus on tämän jäl
keen parantanut altaan vedenlaatuaja syvänteiden 
kuntoa (Meriläinen ja Hamina, 1993a). 

TUTKIMUSMENETELMÄ T 

Näytesarjat ja niiden kuvaus 

Näytesarjat RS 1, RS2 ja RS3 otettiin 11.3.1991 
10 metrin etäisyydeltä toisistaan 73,5 metrin sy
vyydestä (kuva 1). Paikka sijaitsee peruskarttaleh
dellä 3211 06 noin 600 m Sudensaaresta lounaa
seen (62°04' N, 25°46'E) . Sarjasta RS2 tehtiin lito
stratigrafian kuvaus ja tulkinta, radiohiiliajoitus, 
osa paleomagneettisista tutkimuksista, siitepöly-, 
piilevä- ja kemialliset analyysit. Paleomagneetti
sia tutkimuksia tehtiin myös kahdesta muusta sar
jas ta ja s urv iaissääski jään teet anal ysoi ti i n sar jas ta 
RS3. Niistä saadut tulokset on korreloitu sarjasta 

RS2 tulkittuun kehitykseen. Saarinen (1994) on 
käsitellyt tarkemmin sarjojen eroavaisuuksia ja 
korrelointia. Sarjan RS2 kokonaispituus on no in 
720 cm ja sarjan RS3 no in 700 cm. Saarisen mu
kaan sarjan RS2 syvyys 350 cm vastaa syvyyttä 
328 cm sarjassa RS3. 

Pintasedimentistä näytteet otettiin Limnos- ja 
jääsormi-noutimilla sekä syvemmältä Kullenberg
tyyppisellä raskaalla mäntäkairauskalustolla (Seppo 
Putkinen ja Arto Kiiskinen) . Eri kairoilla otettujen 
näytesarjojen rinnastuksessa käytettiin hyväksi 
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27 cm:n syvyydeltä alkanutta vuosina 1832-1838 
tehdyn Päijänteen vedenpinnan laskun aiheutta
maa savikerrosta. Järven pohjasedimentin litolo
gia kuvattiin heti näytteenoton jälkeen tuoreena 
(vrt. Aaby, 1979). Myös pintasedimentin vuosilustot 
laskettiin heti tuoreena ja ni iden lukumäärää käytet
tiin ylimmän 27 cm:n ajoitukseen (Saamisto, 1986). 

Tuoreiden näytesarjojen värisävyille määritet
tiin Munsell-koodit. Vesipitoisuuden ja hehkutus-

häviön määrittämiseksi osanäytteet kuivattiin 
105 ° C: ssa ja hehkutettiin 550 ° C: ssa 1 tunnin 
ajan (Bengtsson ja Enell, 1986). Lopuksi sedi
menttinäytteet nimettiin hehkutushäviön perus
teella. Sen ollessa alle 2 % sedimentti nimettiin 
saveksi; 2-6 % liejusaveksi; 6-20 % saviliejuksi 
ja yli 20 % liejuksi (Hyvärinen, 1986). Minero
geenisten näytteiden nimeämiseen käytettiin myös 
raekokoanalyysien tuloksia. 

Radiohiiliajoitus 

Ristinselän sedimenttisarjan RS2 14C-ajoitus
näytteiksi otettiin koko sedimenttinäyteaines noin 
10 cm: n pituudelta kuudelta eri syvyydeltä. Kah
den alimman ajateltiin edustavan Ancylusjärvi
vaiheen, kahden keskimmäisen Muinais-Päijän
teen ja kahden ylimmän itsenäisen Päijänteen poh
jasedimenttejä. N äytteet 14C -iänmääritykseen otet
tiin sedimentistä visuaaliseen tarkasteluun perus
tuen, eikä muiden analyysien tuloksia ollut vielä 
käytettävissä. N äin ollen ajoitusta ei voitu kohden
taa tärkeisiin horisontteihin, myöskään runsaasti 
uudelleen kerrostunutta orgaanista ainesta sisältä
viä horisontteja ei voitu välttää. 

Kaikki näytteet esikäsiteltiin keittämällä ne 2 % 
HCI:ssa ja huuhtelemalla, kunnes pH oli noin 5. Ne 
kuivattiin 105 °C:ssa. Ajoitukseen käytettiin siis näyt
teiden koko orgaaninen aines veteen liukenevia ful
vohappo ja lukuunottamatta. Mittausmenetelmänä oli 
kaasuverrannollisuuslaskenta ja laskentakaasuna hii
lidioksidi. Isotooppifraktioitumisen ikiin aiheuttami
en poikkeamien korjaamiseen tarvittavat (5I3C-määri
tykset tehtiin GTK:n kallioperäosastolla (Juha Kar
hu). GTK:n radiohiililaboratorion laitteisto on mitta
ustarkkuudeltaan hyvä (Mäntynen ja muut, 1987; 
Äikää ja muut, 1992), ja laboratorion ajoitustulokset 
on kansainvälisissä vertailuissa todettu luotettaviksi. 

Paleomagneettiset tutkimukset 

Osanäytteitä paleomagneettisia tutkimuksia var
ten otettiin kaikista Ristinselän sarjoista (RS 1, 
RS2 ja RS3). Mäntäkairan PVC-muovinen sisä
putki viillettiin kahdelta sivulta auki teräksisellä 
mattoveitsellä. Sedimentin pinta tasattiin lankasa
halla ja lasinpalalla, jonka jälkeen litologia tutkit
tiin visuaalisesti. Polystyreeniset näytekuutiot (noin 
7 cm3) painettiin tuoreeseen sedimenttiin niin, että 
kuution yksi sivu oli yhdensuuntainen kairanput
ken pitkän akselin kanssa. Koska kairaa ei suun
nattu maantieteelliseen pohjoisnapaan, ovat dekli
naatiotulokset suhteessa tasoon, johon näytekuuti
ot työnnettiin. Näytekuutiot varastoitiin magneet
tisessa O-kentässä kolminkertaisen mu-metallilieri
ön sisällä ennen paleomagneettisia mittauksia. 
Näytteenottotekniikka on kuvattu tarkemmin toi
saalla (Saarinen, 1991). 

Kaikista kolmesta kairasarjasta tutkittiin paleo
magneettisin menetelmin luonnollisen remanens
sin suuntaus ja stabiilisuus sekä magneettisen mi
neralogian vaihtelu. RS 1- ja RS3-sarjoista mitat
tiin magneettiset ominaisuudet noin 3 cm välein 
yhtenäisenä sarjana. RS2-sarjasta varattiin ensin 
näytteet radiohiiliajoitusta varten (6 noin 10 cm 
palaa), jonka jälkeen jäljelle jääneestä sedimentis
tä otettiin näytteet paleomagneettisiin tutkimuksiin. 

Näytteistä mitattiin luonnollisen remanenssin 
magnetoituman (NRM) suunta (deklinaatio ja inkli-
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naatio) ja voimakkuus spinnermagnetometrillä 
(RS 1, RS2) ja suprajohtavuuteen perustuvalla 
SQUID-magnetometrillä (RS3) (vrt. Collinson, 
1983; Fuller, 1987). Noin joka 20:s näyte valittiin 
perusteelliseen AF-demagnetointiin, jossa selvi
tettiin NRM:n stabiilisuus ja komponenttien mää
rä. Demagnetointi tehtiin progressiivisesti alkaen 
2,5 mT:sta aina 80 mT:aan tai 120 mT:aan saakka. 
Loput näytteistä puhdistettiin 15 mT:n AF-kentäl
lä,jonka havaittiin selvästi poistavan remanenssis
ta sekundäärisen tai viskoosin komponentin. 

Kaikista näytteistä mitattiin alhaisen kentän 
magneettinen suskeptibiliteetti (K) KL Y-2 mitta
rilla. RS 1- ja RS2-sarjoista määritettiin myös mag
neettisen suskeptibiliteetin anisotropia (AMS) sa
malla laitteella. RS 1- ja RS3-sarjoille tuotettiin 
laboratoriossa anhystereettistä remanenttia mag
netoitumaa (ARM) (tasakenttä 0,5 mT ja vaihto
kenttä 100 mT) ja RS3-sarjalle myös (kyllästy
mis )isotermistä remanenssia magnetoi tumaa (tasa
kenttä 1,4 T) «S)IRM) magneettisen mineralogian 
selvittämiseksi. RS l-sarjasta valittiin myös muuta
ma näyte hystereesisanalyysiin (vibraatiomagneto
metrillä VTT:n laboratoriossa) ja suskeptibilitee
tin lämpötilariippuvuuden selvittämiseen (vrt. Ful
ler, 1987; Hrouda, 1993). Nämäjälkimmäiset mit
taukset tehtiin kuivatuista näytteistä. 
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Siitepölyanalyysi 

Ristinselän sarjasta RS2 tehtiin siitepölyana
Iyyttinen tutkimus ympäristön kasvillisuushistori
an selvittämiseksi, Siitepölyanalyysiä varten otet
tiin 35 osanäytettä (I cm3

) 20 cm välein syvyydeltä 
30-710 cm, N äyteainesta pidettiin fluorivedyssä 
kolme päivää (kylmä menetelmä; Müller, 1953), 
minkä jälkeen karkea mineraaliaines poistettiin 

dekantoimallaja liuennut piiaines pestiin pois kuu
malla suolahapolla. Lopuksi jäännös keitettiin 10 % 
KOH:ssa. Mikroskooppinäytteistä, joiden väliai
neena käytettiin glyseriiniä, laskettiin, kun se oli 
mahdollista, 500 pu iden siitepölyä. Siitepölydiag
rammiin on merkitty summat, joista siitepölyjen ja 
itiöiden prosenttiosuudet on laskettu. 

Piileväanalyysi 

Piilevät tutkittiin Ristinselän sarjasta RS2 34 
näytesyvyydestä väliltä 30-710 cm. Näytesyvyydet 
ovat samat kuin siitepölyanalyysissä. Mikäli piileviä 
esiintyi riittävästi, niitä nimettiin vähintään 500 piile-

vää/näytesyvyys. Piileväanalyysiä varten näytteet 
keitettiin ensin noin 30 % vetyperoksidissa, sitten 
nelietettiinjaroteerattiin useaan kertaan (vrt. Battar
bee, 1986). Preparaatit kiinnitettiin Hyraxilla. 

S urviaissääs kianalyysi 

Osanäytteet (46 kpl) surviaissääskianalyysiä 
varten otettiin Ristinselän sarjasta RS3 syvyydeltä 
0-317 cm. Tutkitun sarjan korreloinnissa näyte
sarjaan RS2 käytettiin apuna paleomagneettisia 
tutkimuksia. Näytteitä (12-50 ml) pidettiin 10 % 
KOH:ssa yön yli +30° C vesihauteessa. Tämän 
jälkeen näytteet seulottiin 100 Ilm:n seulalla. Kaik-

ki surviais- ja sulkasääskijäänteet poimittiin abso
luuttiseen alkoholiin ja niistä tehtiin preparaatit 
Euparal-liuokseen. Määritys tapahtui suurimmak
si osaksi Wiederholmin (1983) mukaan. Lisäksi 
käytettiin Chernovskiin (1949), Hofmannin 
(1971 a), Sretherin (\ 975) ja Cranstonin (\ 982) 
määritysoppaita. 

Kemialliset analyysit 

Kemiallisia analyysejä tehtiin näytesarjasta RS2 
yhteensä 29 osanäytteestä syvyydeltä 0-677 cm. 
Analyysit suoritettiin Geologian tutkimuskeskuk
sen kemian laboratoriossa. Esikäsittelynä osanäyt
teet kuivattiin 50° C:ssa. Pääalkuaineiden koko
naispitoisuudet määritettiin litiummetaboraattisu
latteesta ICP-AES: llä (710P), jolla määritettiin 
myös N aOH: lla uutettu biogeeninen pii (21 OP) ja 
suolahapolla uutetut pääalkuaineiden autigeeniset 
komponentit (211 P). Hiili, typpi (820L) ja rikki 
(810L) määritettiin Leco-analysaattorilla. 

Tarkempi kuvaus analyysimenetelmistä on esi
tetty Geologian tutkimuskeskuksen kemian labora
torion työskentelyohjeessa. Analyysituloksia säily
tetään Geologian tutkimuskeskuksen kemian labora
torion tietokannassa (analyysitunnukset N920 I 0726-
51 sekä N93000624-27). Käytetyn osittaisliuotus
menetelmän, jossa uutetaan biogeeninen pii ja auti
geeniset komponentit erilleen, ovat alunperin ku
vanneet Engstrom ja Wright (\ 984). Niiden ja 
mineraaliaineksen kokonaismäärän erotuksena saa
daan määritettyä allogeenisen, järveen ulkopuolelta 
kulkeutuneen epäorgaanisen aineksen määrä. 

Terminologiassa noudatetaan niinikään julkai
sun Engstromin ja Wrightin (\ 984) ohjeita. Järven 
ulkopuolelta peräisin olevia komponentteja kutsu
taan allogeenisiksi, kun taas autigeenisiksi kutsu
taan järven vesimassasta tai huokosvedestä suo-

raan biologisen oton tai kemiallisen pidättymisen ja 
saostumisen kautta kerrostuvia komponentteja. Jäl
kimmäiseen kuuluvat myös sedimentissä itsessään 
muodostuneet komponentit. Allogeeninen fraktio 
muodostuu lähinnä klastisista mineraalipartikke
leista, jotka ovat peräisin valuma-alueen maannos
ten eroosiosta tai pölystä. Autigeeninen fraktio on 
niinikään, ihmisperäisiä saasteita lukuunottamatta, 
alunperin peräisin kiteytyneiden kivien rapautumi
sesta. Siihen kuuluvat mm. Fe- ja Mn-hydroksidit, 
sulfidit, fosfaatitja eliöiden sitoma biogeeninen pii. 

Vastaavastijärvessä syntyneitähiiliyhdisteitä kut
sutaan autoktonisiksi ja järveen ulkopuolelta kulkeu
tuneita alloktonisiksi. Vaikka orgaanisen aineksen 
osuus epäorgaanisten kationien rakenteellisena kom
ponenttina on pieni, se voi kompleksoida tai pidättää 
suuria määriä metallisia ioneja maavesistäja saapua 
järveen sekä liuenneessa että hiukkasmuodossa. Täs
sä julkaisussa orgaanisesti sitoutuneet metallit lue
taan kuuluviksi autigeeniseen fraktioon (Hakanson 
ja Jansson, 1983; Engstrom ja Wright, 1984). 

Alkuainekertymien laskennassa käytettiin pa
leomagneettisen ajoituksen avulla saatuja kalibroi
tuja ikiä,joista interpoloitiin näytteenottosyvyyksien 
sedimentaationopeudet. Paleomagneettisessaajoituk
sessa esitetty piirre Inc-y jätettiin huomioimatta, sillä 
sen mukaan laskettuna sedimentaationopeus vaih
telisi virheellisen paljon (0,19-0,96 mm a'I) . 
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TULOKSET JA NIlDEN TULKINT A 

Kerrosjärjestys 

Näytesarjan RS2 litostratigrafia on seuraavanlainen: 

0-12 cm: 
12-27 cm: 
27-296 cm: 

296-376 cm: 
376-484 cm: 
484--509 cm: 
509-592 cm: 
592-720 cm: 

Tulokset 

savilieju; sulfidiraitainen 
Iiejusavi; kerroksellinen 
savilieju; väri 5Y 3/2, raitainen 
Iiejusavi; väri 5Y 3/1, harvakseltaan sulfideja, paikoin vivianiittia 
savi; väri 5Y 5/1, harvakseltaan sulfideja 
kerrallinen siltti; noin 2 mm:n lustot 
savi 
lustosavi 

Radiohiiliajoitus 

Radiohiiliajoituksen tulokset ilmenevät taulu
kosta 1 ja kuvasta 3. Tässä tutkimuksessa käyte
tään lähinnä konventionaalisia 14C-ikiä, mikä mah
dollistaa vertaamisen vanhempiin tuloksiin. Toi
saalta sedimentaationopeuksien, surviaissääskiker
tymien ja alkuainekertymien laskemisessa on ollut 
välttämätöntä käyttää myös kalibroituja ikiä, jotka 
ilmoitetaan näissä yhteyksissä. 

14C:n puoliintumisaikaan 5568 ± 30 vuotta, ja iso
tooppifraktioituminen on korjattu mitatun Ö13C
arvon nojalla normaaliarvoon ö13C = -25 %0 POB. 
Kalibroidut ajat ovat vuosia cal BP eli kalenteri
vuosiaennen vuotta 1950. Kalibrointi tapahtui atk
ohjelmalla (Stuiver ja Reimer, 1993),joka pohjau
tuu absoluuttisiin dendrokronologisiin 14C:n aika
asteikon kalibrointikäyriin (Stuiver ja muut, 1993). 
Kalibroitaessa ko. käyriä "pehmennettiin" vastaa
maan näytteiden kerrostumisaikaa, joksi arvioitiin 
120 vuotta. Konventionaaliset 14C-iät on ilmoitettu 14C-VUO

sina BP (vuodesta 1950 taaksepäin). Ne perustuvat 

Taulukko I . RS2-sarjan I4C-iät ja vastaavat kalibroidut ajat 68 % (1 0 : n) varrnuudella. Suluissa on todennäköisin kalibroitu vuosi. Kolrnea 
vanhinta ikää ei kalibroitu, koska ko . näytteissä on uudelleenkerrostunutta ainesta. 
Table I. The conventional and calibrated "c ages ofeore RS2 , given with 68% (I a) probability. The most probable calibrated year is given 
in the parenthesis . The three oldest ages were not ealibrated, since the sampies eontain resedimented material. The estimated content ofthis 
old material (%) is given in the parenthesis. 

Lab. nro Hehkutushäviö Syvyys (ern) 1)" C(%o PDP) 14C_ikä (SP) Kalibroitu aika (eal SP) 
Lab. no. Loss on ignition Depth (ern) 1) IJ C(%o PDP) I4C-age (BP) Calibrated age (eaL BP) 

Su-2185 10% 115- 125 -30,0 2920,±90 3210-2910 (3040) 
Su-2186 5,8 % 200-209 -29,4 3970±90 4520- 4300 (4430) 
Su-2187 7,1 % 280- 290 -27,4 6590±90 7530-7370 (7430) 
Su-2188 2,1 % 355-365 -28,2 9470 ± 120 (n. 10 % uud. kerrost.) 
Su-2189 2,1 % 470-480 -28,0 15700±300 (57 % uud. kerrost.) 
Su-2190 3,3 % 600-609 -28,4 29300±800 (90 % uud. kerrost.) 
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Kuva 3. Sarjan RS2 radiohiiliajoitus. 
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Fig. 3. Convenlional (solid squares ) and calibraled (open squares) radioearbon ag es for eore RS2 . 

Tulosten käyttökelpoisuus 

Joskus radiohiiliajoituksessa aiheuttaa ikävir
hettä näytteessä oleva poikkeavan ikäinen orgaani
nen aines, jota ei saada esikäsittelyllä pois _ Se voi 
olla hentoja juuria, alloktonista uudelleenkerros
tunutta sedimenttiä, grafiittia, tai fotosynteesissä 
kasveihin joutunutta mineraaliperäistä karbonaat
tia (Donner ja Jungner, 1974; 0lsson, 1979). Vir
hettä aiheuttavat myös vedenpinnan vaihtelut, jot
ka saattavat siirtää sedimenttiin aiempaa enemmän 
mineraaliainesta tai rantojen vanhaa orgaanista 
ainesta. Samaan tapaan maanvi ljelyksestä aiheutu
va ns. "kulttuurieroosio" voi lisätä vanhan allokto
nisen humuksen kulkeutumista järveen (Tolonen, 
1980 ja siinä olevat viitteet) . 

Ristinselän ajoitetuista näytteistä kolmen van
himman (Su-2188, Su-2189 ja Su-2190) iät ovat 
geologisin perustein liian vanhoja. Syynä ovat il
meisesti uudelleenkerrostuneet Eem-interglasiaa
lin aikaiset sedimentit, jotka sisältävät siitepölyjä, 
piileviä ja muuta vanhaa hienojakoista orgaanista 
ainesta (vrt. Brotzen, 1961; Hörnsten ja Olsson, 
1964; Donner ja Jungner, 1973). Virheellisinä pi
dettyjä radiohiili-ikiä ei kalibroitu. 

Sarjassa tavattiin uudelleenkerrostuneita siite
pölyjä pohjalta ainakin syvyyteen 450 cm saakka; 
vasta lähestyttäessä 350 cm: n tasoa siitepölyt eivät 
enää oie kuluneita. Sekoitus, jossa on 10 % no in 
10 000 14C-vuoden ikäistä ja 90 % interglasiaalista 
orgaanista ainesta, antaa 14C-ajoitustulokseksi no in 

30 000 BP. Vastaavasti sekoitus, jossa on 43 % 
9000 14C-vuoden ikäistä ja 57 % interglasiaalista 
orgaanista ainesta, antaa 14C-iän 15 700 BP. 

Kolmanneksi alin näyte, Su-2188 (syv. 355- 365 
cm) on 30 cm yläpuolelta tason, jossa sedimentti
kerrostumassa havaitaan Muinais-Päijänteen ku
routuminen Ancylusjärvestä n . 8900 BP_ Syvyy
den 350 cm paleomagneettiseksi iäksi on saatu 
noin 8400 BP. Näillä syvyyksillä ei todettu uudel
leenkerrostuneita siitepölyjä, mutta silti 14C-ikä 
(9470 ± 120 BP) on lähes tuhat vuotta vanhempi 
ku in ko. näytesyvyyden paleomagneettinen ikä_ 
Tällaisen virheen 14C-ikään aiheuttaa noin 10 % 
vanhaa orgaanista ainesta. 

Näytteen Su-2187 kerrostuessa yli 6000 14C_ 
vuotta sitten ihminen ei vielä aiheuttanut "kulttuu
rieroosiota", eikä ko. syvyyden (280- 290 cm) si i
tepölystössä havaittu uudelleenkerrostuneita in
terglasiaalipölyjä. Päijänne oli tällöin transgressii
vinen, joten on mahdollista, että myös tässä näyt
teessä on mukana rannoilta huuhtoutunutta van
hempaa ainesta, ja 14C-ikä on hieman liian vanha. 
Tähän viittaa se, että 14C-ikä, 6590 ± 90 BP, on 
200- 300 vuotta korkeampi ku in saman tason pa
leomagneettinen ikä. 

Näytteen Su-2186 kerrostuessa noin 4000 14C_ 
vuotta sitten (syv. 200-209 cm) Päijänteen veden
pinnan kehitys oli jo tasoittunut eikä ihminen vielä 
viljellyt maata sen rannoilla. Tälle syvyydelle ar
vioitu paleomagneettinen ikä on samaa luokkaa 
ku in sen 14C-ikä 3970 ± 90 BP. Nuorimman 14C_ 
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menetelmällä ajoi tetun näytteen (S u-2185, 
2920 ± 90 BP) 1

4C-ikä on no in 800 vuotta suurem
pi kuin sen paleomagneettinen ikä. Tähän lienee 

syynäjoko ihmisen kaskiviljelyn aiheuttama "kult
tuurieroosio" tai ilmaston aiheuttama valuma-alu
een kautta ohjautunut häiriö. 

Paleomagneettiset tutkimukset 

Suskeptibiliteetti ja magneettinen anisotropia 

Yksityiskohtaisemmat tulokset ja tulkinnat pa
leomagneettisista tutkimuksista on esitetty toi
saalla (Saarinen, 1994). Kuvassa 4 on esitetty 
RS2-sarjan alhaisen kentän tilavuussuskeptibili
teetti (K) syvyyden suhteen. Suskeptibiliteetin 
vaihtelu heijastaa käänteisesti hehkutushäviökäy
rää osoittaen, että magneettinen konsentraatio on 
suurimmillaan epäorgaanisissa kerroksissa. Savi
ja silttikerroksissa tilavuussuskeptibiliteetti on yli 
600xl0-6 (suskeptibiliteetti on laaduton SI-järjes
telmässä). Voimakkaimmillaan suskeptibiliteetti 
on 484-509 cm syvyydessä olevassa kerrallisessa 
silttikerroksessa (noin 1400x 1 0-6).370 cm syvyy
dessä suskeptibiliteetti laskee voimakkaasti alle 
10 cm matkalla 600x 1 0-6: sta noin 200x 10-6: aan. 
Alhaisimmillaan suskeptibiliteetti on 270 cm sy
vyydessä, missä K laskee 70x 1 0-6 saakka. 270 cm 
kohdalla K lievästi kasvaa aina no in 150 cm saak
ka (140x 1 0-6), minkä jälkeen se tasaisesti laskee 
noin 75x 10-6 saakka. Vedenpinnan keinotekoinen 
lasku (AD 1832-1838) erottuu selvästi suskepti
biliteetin voimakkaana kasvuna (400x 1 0-6) sedi
mentin pintaosassa. 

Magneettisen suskeptibiliteetin anisotropian mu
kaan saviliejunja liejusaven kerrokset ovat fabriikil
taan primääriä (Saarinen, 1994). Kerrallinen siltti
kerros (484-509 cm) ja sen alapuoliset sedimentit 
ovat anisotropian mukaan voimakkaasti häiriinty
neitä, eivätkä ne siten sovellu paleosekulaarivaihte
lun tutkimiselle. Tästä on osoituksena se, että viiva
suure dominoi magneettista fabriikkia (prolate
tyyppi). Tämän päälle kerrostuneissa saviliejuissa 
ja liejusavissa vallitsee häiriintymättömälle jär
visedimentille ominainen fabriikkityyppi (oblate) 
(Blunk, 1989). Kerrallisen silttikerroksen kohdalla 
ja sen alapuolella myös anisotropiaellipsoidin mini
miakseli (kuva 6) on kallistunut horisontaalitasos
ta, mikä osaltaan vahvistaa, että sedimentti ei oIe 
kerrostunut rauhallisissa olosuhteissa tai että sedi
mentti on kerrostumisen jälkeen häiriintynyt. 

Luonnollinen remanentti magnetoituma (NRM) 

AF-demagnetointi osoitti, että remanenssi koos
tuu yhdestä vahvasta komponentista (primääri tai 
ns. karakteristinen komponentti). Kuvassa 5 on 
esitetty tyypillinen demagnetoitumiskäyttäytymi-
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Kuva 4. Alhaisen kentän magneeuisen tilavuussuskeptibiliteetin vaih
telu RS2-sarjasta syvyyden suhteen . 
Fig . 4. Low-jield volume magnetie suseeplibility in relation 10 depth 
in eore RS2. 

nen RS2-sarjasta. N äytteissä, jotka ehtivät kuivah
taa, havaittiin heikko viskoosikomponentti, joka 
demagnetoitui kaikissa testinäytteissä alle 15 mT 
vaihtokentällä. Suuntamuutokset NRM:n ja 15 
mT:lla puhdistetun remanenssin välillä olivat inkli
naation osalta tavallisesti alle 2 astetta ja deklinaa
tion osalta alle 4 astetta. loissakin yksittäisissä 
näytteissä ero saattoi olla lähes 10 astetta. Koska 
viskoosikomponenui demagnetointien perusteella 
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Ku va 5. Tyypillinen AF-demagnetoitumiskäyttäytyminen RS2-sarjasta. 
Fig. 5. Typical behaviour of a sampie from co re RS2 in alternating fie ld demagnetisation. 
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Kuv a 6. Luonnollisen remanentin magne toituman suunta ja voimakku us RS2-sarjasta syvyyden suhteen. Inklinaatiokuvaan on katkoviivalla 
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Fig . 6. Relati ve declination . inclination and intensity of remanent magnetisation in core RS2. 
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näyttää liittyvän näytteen osittaiseen kuivumiseen, 
esitetään deklinaatio- ja inklinaatiokuvissa NRM 
ennen AF-demagnetointeja, sillä NRM mitattiin 
tavallisesti muutaman päivän sisällä näytteenotos
ta, joten kuivuminen oli vähäistä. 

RS2-sarjan (478-32 cm) suhteellisen deklinaa
tion, inklinaationjaremanenssin intensiteetin vaih
telu on esitetty kuvassa 6. Kullenberg-kaira on 
tunkeutunut sedimenttiin todennäköisesti vertikaa
lisesti. Tästä on osoituksena se, että remanenssin 
inklinaation keskiarvo (72°) on lähellä aksiaalisen 
dipolimallin antamaa inklinaatiota (75°) näytepai
kan latitudille. Lisäksi anisotropiaellipsoidin mi
nimiakseli on suurimmassa osassa sedimenttiä lä
hes vertikaalinen. Deklinaatiokäyrästä havaitaan, 
että kairaputki on todennäköisesti kiertynyt sedi
menttiin tunkeutuessaan. 

Magneettinen mineralogia 

Hysteresisanalyysin antaman remanenssin syn
tykäyrän ja suskeptibiliteetin lämpötilariippuvuu
den mukaan dominoiva magneettinen mineraali 
Ristinselän sedimentissä on todennäköisesti mag
netiitti (Fe

3
0

4
) (Saarinen, 1994). Lowrie-Fuller 

testin (Lowrie ja Fuller, 1971; Johnson ja muut, 
1974) isotermisen version ja hysteresisparametri
suhteiden (vrt. Day ja muut, 1977) mukaan magne
tiitti esiintyy sedimentissä single domain tai pseu
dosingle domain tilassa (Saarinen, 1994). 

DEKLINAATIO 

ISO·BRITANNIA RS2·SARJA 

·40' ~ W~~ ~ 

Paleomagneettinen ajoitus 

RS I-sarjan deklinaatio- ja inklinaatiokäyrät 
muistuttavat muualta Euroopasta saatuja paleose
kulaarivaihtelutuloksia (Saarinen, 1994). Ne vas
taavat hyvin esimerkiksi brittiläistä master-käyrää 
(Turner ja Thompson, 1981, 1982). Niinikään ovat 
RS l-sarjan paleosekulaarivaihtelukäyrät samanmal
liset kuin Paana järven sedimenteissä (Saarinen, 1991). 

Kuvassa 7 on esitetty RS2-sarjan deklinaation ja 
inklinaation vaihtelu syvyyden suhteen yhdessä 
brittiläisen masterkäyrän kanssa. Kolmesta Päi
jänteen Ristinselän näytesarjasta RS2-sarja osoit
tautui paleosekulaarivaihtelututkimuksen kannal
ta kaikkein huonoimmaksi. Deklinaatiotulos on 
selvästi häiriintynyt, mikä viittaa juuri siihen, että 
kairaputki on kiertynyt tunkeutuessaan sediment
tiin . Inklinaatiokäyrät kairaputkien välillä ovat 
hyvin samanmalliset. Deklinaatiokäyrien väliltä 
löytyy vain vähän yhtäläisyyksiä. Inklinaatiokäyris
tä on kuitenkin löydetty visuaalisesti samanmalli
sia piirteitä, jotka on kuvaan merkitty kirjaimin. 

Koska RS l-sarjan deklinaatio ja inklinaatio kor
reloituvat hyvin brittiläisen masterkäyrän kanssa 
(Saarinen, 1994) ja vastaavasti RS 1- ja RS2-sarjan 
suskeptibiliteettikäyrät vastaavat lähes täydelli
sesti toisiaan, voidaan kyseisiä visuaalisia korre
laatioita brittiläisen masterkäyrän ja RS2-sarjan 
inklinaation välillä pitää melko luotettavina. Tä
män rinnastuksen perusteella siirrettiin brittiläisen 
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Kuva 7. RS2·kairasarjan deklinaation ja inklinaation vertailu brittiläiseen masterkäyrään (Turner & Thompson, 1982). 
Fig. 7. A comparison 0/ declination and inclination curves o/core RS2 to the British Master curve (Turner & Thompson, 1982). 
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masterkäyrän iät näistä inklinaation mlmmi- ja 
maksimipisteistä Päijänteen Ristinselän RS2-sar
jaan olettaen, että geomagneettikentän muutokset 
ovat synkroniset Brittein saarilla ja Suomessa. Maan 
magneettikentän luonteen takia (esim. länsivael
lus) eivät muutokset oIe aivan samanhetkisiä (vrt. 
Merrill ja McElhinny, 1983) mutta ajoitusmielessä 
tarkkuus oletetaan riittäväksi. Näin muodostettu 
paleomagneettinen ajoitus on esitetty kuvassa 8. 
Kuvaan on merkitty myös radiohiiliajoituksilla ko. 
syvyyksiltä saadut iät RS2-sarjasta. Kuvasta ha
vaitaan, että ylin ja alin radiohiili-ikä ovat selvästi 
liian vanhoja verrattuna paleomagneettiseen ikä
määritykseen. 

Brittiläisen masterkäyrän (Turner ja Thompson, 
1981, 1982) muodostamisen aikana ei radiohiili
ajoituksen kalibrointi yltänyt kuin no in 6000 ra
diohiilivuotta nuoremmille näytteille, joten mas
terkäyrän radiohiili-iät päätettiin kalibroida uudel
leen tietokoneohjelmalla (Stuiver ja Reimer, 1993). 
Uudelleen kalibrointi tehtiin 1000 14C-vuotta van
hemmille ajoituspiirteille. Taulukossa 2 on esitetty 
ne brittiläisen masterkäyrän piirteiden iät, jotka 

luotettavimmin havaittiin RS2-sarjasta. Iät on il
moitettu konventionaalisina ikinä, Turnerin ja 
Thompsonin (1981, 1982) esittäminä kalibroituina 
ikinä (ns. preferred time) ja tietokoneohjelmalla ka
libroituina. Ellei toisin oIe mainittu, on tässä työssä 
yli 27 cm:n syvyystasojen ajoituksissa käytetty 
oheisia tuloksia. Piirrettä Inc-y ei oie käytetty. 

Tulosten käyttökelpoisuus 

Muut paleolimnologiset ja -ekologiset tutkimuk
set lukuunottamatta surviaissääskianalyysiä teh
tiin valitettavasti paIeomagneettisen ajoituksen kan
nalta huonoimmasta sarjasta, mitä kuitenkaan ei 
etukäteen voinut tietää. Paleomagneettinen ajoitus 
RS2-sarjasta, joka muiden analyysien kannalta on 
oleellinen, antaa melko karkean ja epätarkan tu
loksen, sillä deklinaatio- ja inklinaatiokäännepis
teet on vaikea rinnastaa vertailukäyriin. Kairaput
ken kiertyminen näytteenoton aikana on todennä
köinen syy paleosekulaarivaihtelun heikkoon tal
lentumiseen näytesarjassa. 

I PALEOMÄGNEETTINEN IKÄ (BP tai COI BP) I 
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Kuva 8. RS2·sarjan paleomagneettinen ikä konventionaalisena ja uudelleen kalibroituna brittiläisen masterkäyrän (Turner & Thompson, 
1981, 1982) mukaan. Kuvassa myös radiohiili-iät RS2-sarjasta siten, että avoin neliö kuvaa konventionaalista ja musta neliö kalibroitua ikää. 
Fig. 8. The paleomagnetic age ofcore RS2 (conventional and calibrated) is estimated on the basis ofthe British Master curve (Turner & 
Thompson, 1981, 1982). The radiocarbon ag es from the same co re are marked by solid (conventional) and open (calibrated) squares. 
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Taulukko 2. RS2-sarjan paleomagneettisessa ajoituksessa käytettyjen deklinaatio- ja inklinaatiokäännepisteiden iät. 
Table 2. The ag es of declinalion and inclinalion lurning poinls used in Ihe paleomagnelie daling of eore RS2. 

Käännepiste Syvyys em BP' Cal BP' Cal BP" 
Turning poinl Deplh cm 

Dee-u 27 150 150 (150) 
Dee-ß 51 450 450 (450) 
Ine-y 65 1250 1250 1170 
Ine-o 100 1650 1650 1540 
Ine-I: 160 3000 3270 3210-3170 
Ine-K 278 6100 7000 6940 
Ine-A. 320 7300 8300 8070-8010 
Ine-11 350 8400 8800 9430-9390 
Ine-v 450 9700 9700 10950 

• Turner ja Thompsonin (1981, 1982) mukaan 
• According 10 Turner and Thompson (/981, 1982) 
.. Uudelleen kalibrointi tietokoneohjelman avulla (Stuiver ja Reimer, 1993) 
.. Re-ealibraled using compuler program (Sluiver and Reimer, 1993) 

Järvialtaan ympäristön kasvillisuuden kehitys 

Siitepölystratigrafia 

Ristinselän sarjan RS2 siitepölystratigrafia (kuva 9) 
syvyydellä 710-470 cm kuvastaa hyvinkin laajan 
alueen kasvillisuutta, koska kasvipeite oli aluksi 
avointaja myöhemmin metsittymisen alkuvaihees
sa puusto oli harvaa. Syvyydeltä 450 cm ylöspäin 
voidaan jo tarkastella ympäristön metsien kehitys
tä ja paikallista kasvistoa. Tutkimuskohde on tar
koituksellisesti valittu alueelta, jossa ihmisen toi
minnan vaikutus on vähäistä. Asutuksen vaikutus 
kasvillisuuteen ilmeneekin lähinnä vain puulaji
suhteiden muuttumisessa. Ylin näyte (savea, 30 cm) 
on uudelleenkerrostunutta ainesta; se on peräisin 
järven pinnan laskusta vuosilta 1832-1838. Tässä 
näytteessä on viljelykseen ja asutukseen viittaavaa 
pölystöä. 

Siitepölydiagrammista voidaan tunnistaa neljä 
paikallista siitepölyvyöhykettä: 

Betula-Pinus vyöhyke (710-460 cm; deglasiaa
tio - no in 9500 BP). 

- Vyöhykkeen alimmissa näytteissä puiden sii
tepölyjen suhteellinen tiheys on vähäinen ja osa 
pölyistä on hyvin kuluneita. Koivun (Betula) pölyt 
ovat vallitsevia; niiden osuus on korkeimmillaan 
70 %. Vaivaiskoivun (Betula nana) siitepölyjä on 
vyöhykkeen alaosassa jopa yli 20 %, mutta ylem
pänä niiden määrä vähenee jyrkästi. Kanervakas
vien (Ericaceae), heinien (Poaceae), sarojen (Cy
peraceae) ja pujon (Artemisia) osuudet ovat tässä 
vyöhykkeessä suurimmillaan. Lepän (Ainus), päh
kinäpensaan (Corylus),jalavan (Ulmus) ja tammen 
(Quercus) siitepölyt ovat uudelleenkerrostuneita 
vanhemmista sedimenteistä. 

Pinus-Betula vyöhyke (460-340 cm; no in 9500-
8000 BP). 

- Näytteiden suhteellinen siitepölytiheys nousee 

16 

jyrkästi vyöhykkeen yläosassa, eivätkä siitepölyt 
oIe enää kuluneita. Vyöhykkeen alaraja on merkit
ty männyn (Pinus) siitepölykäyrän jyrkkään nou
suun yli 70 %:n. Heinien, sarojen ja ruohojen 
siitepölyjen osuus on vähentynyt. 

Pinus-Betula-Alnus vyöhyke (340-260 cm; noin 
8000-5500 BP). 

- Puiden siitepölyjen suhteellinen tiheys on erit
täin suuri; osa pölyistä on syöpyneitä. Vyöhyk
keen alarajalla lepän siitepölykäyrä nousee jyrkäs
ti, tammen, jalavan ja saarnen (Fraxinus) siitepö
Iyt muodostavat jatkuvan käyrän. Pähkinäpensaan 
siitepölyt eivät enää edusta uudelleenkerrostunut
ta ainesta, vaan ovat peräisin liejun kerrostumisen 
aikaisista kasvustoista. Männyn siitepölyt ovatjat
kuvasti vallitsevia. 

Pinus-Betula-Picea vyöhyke (260-30 cm; no in 
5500 BP - AD 1800). 

- Siitepölytiheys on edelleen suuri ja siitepölyt 
ovat hyväkuntoisia, paitsi ylimmässä näytteessä 
(30 cm), jossa tiheys on huomattavasti pienempi ja 
siitepölyt ovat erittäin kuluneita. Kuusen (Picea) 
siitepölyarvot nousevat hyvin jyrkästi vyöhykkeen 
alarajalla. Mänty on vallitseva puulaji koivun ohel
la. Tammen siitepölykäyrä on jatkuva, mutta jala
van ja lehmuksen pölyt puuttuvat vyöhykkeen ylä
osasta. Valkopyökin (Carpinus) siitepölyt ovat 
tulleet kaukolentona etelästä. 

Kasvillisuuden kehitys 

Ristinselän sarjan siitepölyvyöhykkeet heijasta
vat pääosin tyypillistä Etelä-Suomen kasvillisuu
den kehitystä (esim. Donner, 1963; Tolonen ja 
Ruuhijärvi, 1976). Poikkeavia piirteitä ovat kui
tenkin uudelleenkerrostuneen aineksen runsaus sar
jan alaosassa sekä männyn paikallinen yliedustus. 
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Sarjan alimman vyöhykkeen siitepölyfloora hei
jastaa Etelä-Suomen metsittymistä jääkauden jäl
keen. Metsittyminen alkoi noin 10000 radiohiili
vuotta sitten. Metsät olivat ensin subarktisia koivi
koita, myöhemmin hies- ja rauduskoivun muodos
tamia metsiä, joissa kasvoi sekapuuna mäntyä. 
Metsät olivat aluksi avoimia, ja ruohojen, heinien 
ja sarojen osuus kasvipeitteestä oli vielä runsas. 
Vaivaiskoivu oli yleinen pensas. 

Seuraavassa metsänhistoriallisessa vaiheessa 
mänty oli koko Etelä-Suomessa täysin vallitseva 
puulaji, niin myös Ristinselän ympäristössä, jossa 
sekä läheiset kalliot että Keski-Suomen reunamuo
dostuma tarjosivat männylle edullisia kasvupaik
koja kuten nykyäänkin. Järvialtaan kuroutuminen 
alkoi Itämeren Ancylus-vaiheessa,jolloin läheisil
lä rannoilla kasvoi tyrnipensasta (Hippophae). 
Männyn leviäminen Etelä-Suomeen tapahtui no in 
vuoden 9000 BP tienoilla, mutta paikallisessa yleis
tymisessä on usean vuosisadan eroja (vrt. Tolonen 
ja Ruuhijärvi, 1976; Ristaniemi, 1987). 

Paleomagneettinen ajoitustulos männyn noususta 
(syv. 450 cm) on 9700 BP. Ikä on korkea verrattuna 
männyn yleistymiselle Etelä-Suomessa saatuihin 
radiohiili-ikiin. Ristaniemen (1987) mukaan alu
eellisen koostumusvyöhykerajan Betulal Pinus ikä 
alueella on no in 9400 BP. 

Seuraavaksi (syvyys 330 cm) leppä runsastui 
alueella nopeasti. Pähkinäpensaan sekä ns. jalojen 
lehtipuiden; tammen, jalavan, saarnen ja lehmuk
sen (Tilia) yleisyys heijastaa aikaa, jolloin ilmasto 
oli lämmin ja mereinen. Pähkinäpensaan parhaita 
kasvupaikkoja olivat mäkien alarinteet, joille vir
taava vesi toi mukanaan ravinteita. Pensaan poh
joisin nykyinen kasvupaikka Suomessa on Ristin
selän länsipuolella, Korpilahden Vaarunvuorella; 
esiintymä on reliktin luonteinen. 

Lepän yleistymisestä on tehty runsaasti 14C-ajoi
tuksia. Eteläisimmässä Suomessa lepän siitepöly
käyrän nousu on ajoitettu radiohiilivuosien 8900-
8300 BP välille (vrt. Tolonen ja Ruuhijärvi, 1976). 
Ristaniemen (1987) mukaan leppä yleistyi Keski
Suomessa 8700-8500 radiohiilivuotta sitten; Jyväs
kylän Vaskonlammen sarjasta lepän yleistymiselle 
on saatu radiohiili-ikä 8710 ± 160 BP. Päijänteen 
itäpuolelta, Etelä-Savon alueelta Leino (1992) on 

saanut tapahtuman ajankohdaksi 8200-81 00 BP. Ris
tinselän sarjan paleomagneettisen ajoituksen mukaan 
lepän runsastuminen ympäristössä olisi tapahtunut 
noin 7700 radiohiilivuotta sitten. Radiohiili-ikiin 
verrattuna ajankohta näyttäisi varsin myöhäiseltä. 

Kuusen yleistyessä metsiä muodostavaksi puu
lajiksi (syvyys 250 cm) pähkinäpensas ja jalot 
lehtipuut kasvoivat alueella ensin samanaikaisesti 
sen kanssa. Kun ilmasto myöhemmin mantereistui 
ja talvet muuttuivat kylmemmiksi, jalava, saarni ja 
lehmus taantuivat. Kuusi saapui maahamme idäs
tä. Aartolahden (1966) ja Tolosen (1983) kuusen 
yleistymisen isokroonikarttojen perusteella se yleis
tyi Jyväskylän-Jämsän alueella noin 4500 radio
hiilivuotta sitten. Myöhemmät ajoitukset osoitta
vat kuitenkin, että ajankohta vaihtelee alueella. 
Kaksi Päijänteen itäpuolelta tehtyä 14C-ajoitusta 
viittaavat ajankohtaan noin 5000 BP (Leino, 1992). 
Jyväskylän Vaskonlammesta on saatu ikä 4810 ± 
90 BP sekä Viitasaaren Sammalislammesta 4820 ± 
80 BP (Ristaniemi, 1987). Ristinselän sarjasta on 
14C-ajoitus 6590 ± 90 BP (Su-2187) syvyydeltä 
290-280 cm ennen kuusen siitepölykäyrän nou
sua. Toinen ajoitus, 3970 ± 90 BP on syvyydeltä 
209-200 cm, kuusen nousun jälkeen lehmuksen 
pölyjen runsaimman esiintymisen tasolla. Paleo
magneettinen ajoitus antaa kuusen yleistymisen 
iäksi no in 5400 BP. Täten kuusi olisi saapunut 
Päijänteen vesijättömaille oletettua aikaisemmin. 

Kuusen taantuminen ja koivun osuuden lisään
tyminen metsissä näkyy Pinus-Betula-Picea siite
pölykoostumusvyöhykkeen yläosassa syvyydeltä 
110 cm (n. 1800 BP) lähtien. Syvyydeltä 100 cm on 
paleomagneettinen ajoitus 1650 BP ja syvyydeltä 
125-115 cm 14C-ajoitus 2920 ± 90 BP (Su-2185). 
Puulajisuhteiden muuttuminen oli todennäköisesti 
seurausta alueella tapahtuneesta metsän raivaami
sesta. Tolosen (1983) mukaan kuusen osuus mets i
en puustosta Etelä-Suomessa on vähentynyt huo
mattavasti viimeisimpien 2000 vuoden aikana kas
keamisen ja ihmisen muun raivaustoiminnan vai
kutuksesta. Muutoin ihmisen toiminta ei juuri näy 
siitepölystössä; tosin katajan (Juniperus), pujon, 
savikkakasvien (Chenopodiaceae) ja nokkosen 
(Urtica) pölyjen esiintyminen voi olla asutukseen 
liittyvää (vrt. Vuorela, 1975). 

Sedimentaatioympäristön kehitys 

Sedimentaationopeuden muutokset 

Kerrossarjan alaosa syvyydelle 484 cm saakka 
liittynee deglasiaatiovaiheeseen ja jäätikön reunan 
oskillointiin Keski-Suomen reunamuodostuman 
vyöhykkeessä (kuva 10). Ajoitusten perusteella 
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sedimentaationopeus ja allogeenisen aineksen ker
tymä on tällöin ollut hyvin suurta, jopa 15 mm a-I • 

Silttivälikerrokset savessa syvyystasolla 509-592 
cm saattavat alla peräisin jäätikön uudelleen etene
misestä (vrt. Rainio ja muut, 1986). Sedimentin 
orgaanisen aineksen määrä alkaa kasvaa syvyydel-
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tä 376 cm eli no in 8800 BP lähtien. Hehkutushävi
ön kasvu loppuu syvyydellä 256 cm eli noin 
5500 BP. Sedimentaationopeudessa ei voida ha
vaita muutoksia, vaan se on ilmeisesti ollut 0,3-
0,45 mm a' \ aina syvyydelle 80 cm, eli noin 1200 
BP (1100 cal BP). 

Muinais-Päijänteen regressiovaiheen kerrostu
missa ei voida havaita selkeitä muutoksia. Ainoas
taan hehkutushäviö välillä 205-100 cm eli noin 
4000-1700 BP on hieman pienempi kuin muutoin. 
Sedimentaationopeus alkaa kasvaa huomattavasti 
noin 1200 BP (1100 cal BP) lähtien, mutta huip
punsa se saavuttaa vasta 1832-1838 suoritetun 
järvenlaskun jälkeen - no in 2,6 mm a' \ (Itkonen ja 
Salonen, 1994). Sedimentin hehkutushäviö alkaa 
pienentyä syvyydeltä 39 cm lähtien ja saavuttaa 
miniminsä syyydellä 25-22 cm, 1800-luvun puoli
välissä. Sedimentin ylimmässä sulfidien mustaksi 
värjäämässä saviliejussa hehkutushäviön suuruus 
on jälleen 10-17 %. 

Koko ylin 296 cm Päijänteen sedimentistä on 
raitaista, ylin 50 cm (viimeisimmät 460 vuotta) on 
osoitettu vuosikerralliseksi (Saarnisto, 1983; Itko
nenja Salonen, 1994). Paikoin, esimerkiksi syvyy
dellä 123-112 cm, kerrokset ovat hieman (n. 10 0) 
kaltevia, mikä saattaa viitata turbidiittivyöryihin. 
Turbidiittivyöry saattaa myös selittää paleomag
neettisen ajoituksen piirteen Inc-y perusteella tul
kitun hyvin nopean sedimentaation. 

Piilevälajisto 

Alimpia näytteitä (lustosavi, 720-650 cm) lu
kuunottamatta piileviä tavattiin runsaasti. Kaikki
aan sarjasta nimettiin 247 taksonia 45 piileväsu
vusta (liite 1). Piilevät, joita tavattiin enemmän 
kuin 2 % lajistosta, on esitetty erillisenä diagram
mi na kuvassa 11. Kuvassa 12 on esitetty joitakin 
piileviä kerrossarjasta RS2. Piilevien jakautumi
nen veden pH- ja kasvupaikkavaatimusten mukaan 
on esitetty kuvissa 13 ja 14. Kuvassa 15 on esitetty 
piilevästön perusteella tulkitut Itämeren ja itsenäi
sen Päijänteen vaiheet. 

Alimmissa savinäytteissä oli joitakin suolaisen 
veden lajeja kuten Rhabdonema arcuatum (Lyng
bye) Kützing, Actinocyclus octonarius Ehrenberg, 
Grammatophora oceanica Ehrenberg, Hyalodis
cus scoticus (Kützing) Grunow sekä Coscinodis
cus ja Stephanopyxis sukuihin kuuluvien lajien 
fragmentteja. Tertiäärisenä pidetty makean veden 
laji Cyclostephanos costatus Loginova, Lupikina 
ja Khursevich löytyi myös. Se on aiemmin löydet
ty interglasiaalikerrostumista, pleistoseenin alun 
ja tertiäärin kerrostumista (Khursevich, 1990). 
Erittäin runsaana se on Lappajärven moreeninalai
sessa sarjassa (Salonen ja muut, 1992). 

20 

Muuten sarjan alaosaa noin 3 m:n syvyydelle 
(7000 BP) hallitsevat makean veden alkalifiiliset 
planktonpiilevät. Aulacoseira islandica (Müller) 
Simonsen on selvä dominanttilaji (710-410 cm:n 
välillä jopa 71-96 %). A. islandica populaatiosta 
on usein erotettu variaatio helvetica. A. islandican 
morfologisia vaihteluita on tutkittu. Viimeisten käsi
tysten mukaan islandica ja helvetica ovat lajin 
muototyyppejä (Stoermer ja muut, 1985; Genkai ja 
Popovskaya, 1991; Krammer ja Lange-Bertalot, 
1991). Muutokset A. islandican morfologiassa joh
tuvat veden piihapon määrän vaihteluista (Stoer
mer ja muut, 1985). Tästä johtuen tässä työssä 
käytetään vain nimeä A. islandica. A. islandica on 
yleinen makean veden planktonlaji ja on usein 
valtalajina viileissä vesissä tai viileinä aikoina 
erityisesti suurissa ja syvissä vesissä. Muita lajeja 
ovat Cymatopleura elliptica (Brebisson) Smith, 
Amphora ovalis Kützing, Stephanodiscus astraea 
(Ehrenberg) Grunow ja Cyclotella bodanica Eu
lenstein, jotka ovat olleet yleisiä mm. Itämeren 
Ancylusjärvi-vaiheessa. Edelleen sarjan alaosan 
lajeja olivat alkalifiili Aulacoseira subarctica (Mül
ler) Haworth ja alkalibiontti Rhopalodia gibba 
(Ehren berg) Müller. 

Sarjan keskiosassa Aulacoseira islandica vähe
nee aluksi jyrkästi, mutta nousee uudelleen ja jää 
lajistoon vaihtelevin määrin. Seei kuitenkaan enää 
saavuta sarjan alaosassa todettuja määriä. Muut 
edellä jo mainitut ns. Ancylus-lajistoon kuuluvat 
piilevät lisääntyvät. Niistä varsinkin Cyclotella 
bodanica ja C. iris Brun sekä Aulacoseira sub
arctica yleistyvät voimakkaasti. 

Lajisto muuttuu huomattavasti 250 cm:n syvyy
dessä (noin 5400 BP). Alkaalista vettä edellyttävi
en lajien rinnalle ilmestyy happamammassa vedes
sä viihtyviä piileviä (kuva 13). Ns. suurjärven 
piilevistä, joihin Ancylus-lajit kuuluvat, vain 
Aulacoseira islandica säilyy floorassa. Lajistossa 
tavataan nyt runsaasti piema Aulacoseira-lajeja, 
jotka todennäköisesti kuuluvat Aulacoseira distans -
ryhmään. A. distans -lajille on esitetty useita vari
aatioita kuten esimerkiksiA. distans var. alpigena 
(Grunow) Simonsen, A. distans var. africana (0. 
Müller) Simonsen, A. distans var. humilis (Cleve
Euler) Ross, A. distans var. laevissima (Grunow) 
Haworth, A. distans var. nivalis (Wm. Smith) 
Haworth, A. distans var. nivaloides Camburn, A. 
distans var. tenella (Nygaard) Ross (esim. Cam
burnja Kingston, 1986; Haworth, 1988). Morfolo
gisesti nämä lajit ovat läheisiäja niiden erottaminen 
toisistaan on vaikeaa. Virhemääritysten välttämisek
si Ristinselän sarjassa erotettiin vain A. distans var. 
humilis ja A. distans var.tenella. Muut yhdistettiinA. 
distans -ryhmään,joka mahdollisesti sisältää pääla
jin A. distans ja variaatiot A. distans var. alpigena 
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Kuva 11. Tärkeimpien piilevätaksonien (Iajit, joita tavataan vähintään 2 % kokonaislajistosta) stratigrafia RS2-sarjassa. Litofasiessymbolit kuvassa 10. 
Fig. 11. Dia/am s/ra/igraphy 0/ the most importan//axa (represen/ing more than 2 % 0/ /he total taxa) in /he core RS2. Li/hos/ra/igraphy as in Figure 10. Vähän pii leviä = paar in diatoms. 
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ja A. distans var. nivalis. A. distans -ryhmä on 
pH-vaatimukseltaan määritetty asidofiiliseksi, kos
ka ryhmässä todennäköisimmät A. distans ja A. 
distans var. alpigena ovat asidofiilisia (Foged, 
1958, 1980; Renberg, 1976). 

Asidofiilinen Aulacoseira lirata (Ehrenberg) 
Ross sekä indifferentit Tabellariaflocculosa (Roth) 
KützingjaCyclotella comensis Grunow ovat myös 

yleisiä. Alkalifiilinen, hentorakenteinen ja sen ta
kia yleensä huonosti sedimentaatiossa säilyväAs
terionella formosa Hassall ilmestyy lajistoon 270 
cm:n syvyydellä (n. 5900 BP) ja on runsaimmil
laan 150 cm:n syvyydellä (7 %). Ylimmässä tutki
tuista näytesyvyyksistä (30 cm, 1800-luvun alku) 
Aulacoseira islandica on uudelleen vallitseva laji 
(73 %). 

Kuva 12. Piileviä RS2-kerrossarjasta. I.Melosira undula/a , 2. Aulacoseira lira/a v. biseria/a, 3.Aulacoseira islandica, 4.Aulacoseira 
subarc/ica, 5. Aulacoseira dis/ans v. humilis, 6. Aulacoseira islandica and Cyc/o/e//a radiosa, 7. Cyc/os/ephanos cos/a/us, 8. 
Cyc/o/e//a bodanica. 
Fig. 12 . Dia/omsfrom RS2·sedimen/s. I . Melosira undula/a, 2. Aulacoseira lirala v. biseria/a, 3. Aulacoseira islandica, 4. Aulacoseira 
subarc/ica , 5. Aulacoseira dis/ans v. humilis, 6. Aulacoseira islandica and Cyc/o/e//a radiosa , 7. Cyc/os/ephanos coS/alUS , 8. 
Cyclo/e/la bodanica. 
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Fig . 13. pH-spectra of diatoms, acb = acidobiontic, acf = acidophi
lous, indifferentit + tuntemattornat = indifferent + unknown, alkb = 
alkalibiontic,alkf = alkaliphilous, vähän piileviä = poor in diatoms. 

Järvialtaan kuroutuminen 

Ristinselän sarjan piilevästratigrafian perusteella 
on vaikea selvittää Itämeren eri vaiheiden esiinty
mistä altaan sedimenttikerrostumassa. Y oldiame
ren kerrostumissa on yleensä niukasti piileviä ja 
makean veden lajeja. Tästä syystä ne ovat piilevä
tutkimuksen keinoin huonosti todettavissa. Ancy
lusjärven kerrostumat sen sijaan ovat tyypillisen 

piileväflooransa takia helposti erotettavissa. Ris
tinselän kerrostumassa ilmeinen materiaalin uu
delleenkerrostuminen vaikeuttaa kerrostumisajan
kohdan selvittämistä. Voimakkainta uudelleenker
rostuminen on saviliejun alaisessa savessa. Myös 
Muinais-Päijänteen transgressiivisuus ja 1800-lu
vun alkupuoliskolla suoritettu järven pinnan lasku 
ovat aiheuttaneet sedimenttien resuspensiota ja 
uudelleenkerrostumista. 

Ainakin osa alimmissa näytteissä tavatuista suo
laista vettä edellyttävistä piilevistä on todennäköi
sesti uudelleenkerrostuneita. Viime jääkautta edel
täneellä Eem-interglasiaaliajalla nykyisen Itäme
ren altaan peittänyt Eem-meri ilmeisesti ulottui 
lahtena Ristinselän korkeudelle (Grönlund, 1991) . 
Tavatussa suolaisen veden piileväfloorassa on siis 
mitä todennäköisimmin Eem-merestä peräisin ole
vaa lajistoa. 

Aulacoseira islandica, joka lähes yksin vallitsee 
sarjan alaosan savikerrostumia, on ongelmallinen. 
Sitä tavataan usein jopa valtalajina Yoldia-kerros
tumissa, ja se kuuluu myös Ancylusjärven lajis
toon (Eronen, 1974). Koska Ristinselän sarjassa on 
uudelleenkerrostunutta ainesta, on sitä myös osa 
A. islandican määrästä. Näin ollen Yoldia- ja An
cylus-kerrostumien erottaminen sarjasta on piile
vien perusteella mahdotonta. Ancylusjärven ja 
Muinais-Päijänteen rajaa on myös vaikea erottaa, 
koska Aulacoseira islandican runs aus peittää al
leen muut ns. suurjärven lajit noin 400 cm:n syvyy
delle asti . Muinais-Päijänteen piileväflooraan on 
lisäksi ilmeisesti kuulunut samoja lajeja kuin An
cylusjärven lajistoon. 

Mahdollinen kuroutumiskohta on 390 cm:n sy
vyydellä eli paleomagneettisen ajoituksen mukaan 
noin 8900 BP (10000 cal BP), jolloinAulacoseira 
islandican valta-asema romahtaa ja muut ns. suur
järven lajit lisääntyvät. Samoin epifyytti- ja pohja
lajit ovat alkaneet lisääntyä (kuva 14). Muutos 
sedimenttikerrostumassa on havaittavissa 376 cm:n 
syvyydellä, jolloin sedimentin orgaanisen ainek
sen määrä alkaa lisääntyä. Lepän siitepölyt runsas
tuvat syvyydeltä 370 cm lähtien. 

Ristaniemen (1987) tutkimassa Jyväskylän Vas
konlammessa (92 m mpy) noin kymmenen kilo
metriä Ristinselästä pohjoiseen on kuroutuminen 
Ancyluksesta ajoitettu niinikään aikaan noin 8900 
BP. Tällöin Vaskonlammessa alkoi sedimentoitua 
saven sijasta saviliejua. Kuroutumisen ikä määrät
tiin lepän yleistymisen radiohiili-iän 8710 ± 160 
BP mukaan. Kuroutumiskohta voidaan osoittaa 
myös sarjan piilevien perusteella. Muinais-Päijän
teestä Vaskonlampi kuroutui noin 5500 BP (Rista
nierni, 1987). 
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Kuva 15. Itämeren ja itsenäisen Päijänteen vaiheet RS2-sarjassa piilevästön avulla tulkittuina. 
Fig. 15. The lithostratigraphy and loeal events of the Lake Päijänne basin as interpreted from dia tom assemblages in eore RS2. 
1solation from the Aneylus Lake ca. 8900 BP, the drainage of Ancient Lake Päijänne ca. 6000 BP and artifieiallowering of Lake 
Päijänne water level 1832-1838. 
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Kuroutumisen jälkeinen kehitys 

Ristinselän sarjassa RS2 Muinais-Päijänteen 
lasku näkyy piilevästössä selvemmin kuin van
hemmat vaiheet. Ns. suurjärven lajit vähenevät 
270 cm:n syvyydessä. Sedimentin hehkutushäviö 
saavuttaa maksiminsa vasta syvyydellä 256 cm. 
Piilevästön muutossyvyydelle interpoloitu paleo
magneettinen ikä on no in 5800 BP ja radiohiili-ikä 
syvyydelle 290-280 cm 6590 ± 90 BP. 

Ristinselän kerrostumaa itsenäisen Päijänteen his
toriassa luonnehtii aluksi alkaalista vettä edellyttävä 
piilevästö, jossa on runsaasti planktonlajeja. Indiffe
rentit lajit alkavat yleistyä 450 cm:n syvyydessä ja 
asidofiiliset lajit 270 cm:n syvyydessä. Asidofiilisten 
ja indifferenttien piilevien osuus on suurin ja ylittää 
alkalifiilien määrän no in metrin syvyydellä, jossa 

myös epifyyttilajien osuus on runsaimmillaan .Aula
coseira islandica, A. distans, Tabellariaflocculosa 
ja Cyclotella comensis ovat selvät valtalajit kerrostu
massa. Veden alkaalisuuden väheneminen on tyypil
listä Suomen järvien historian kulussa. 

Ylimmässä tutkitussa näytteessä (28 cm) näkyy 
1832-1838 suoritetun veden pinnan laskun aiheut
tama muutos sekä sedimentissä että sen sisältä
mässä piileväfloorassa. Alkalifiiliset planktonlajit 
ovat uudelleen enemmistönä. Lajiston määrä on 
tällöin selvästi pienempi kuin alemmissa näytesy
vyyksissä ja Aulacoseira islandica saa uudelleen 
dominanttiaseman. Koska aivan pinnan näytteitä 
ei ollut mahdollista tutkia, jäivät 1960-luvulta läh
tien tapahtuneen jätevesikuormituksen vaikutuk
set piilevästöön selvittämättä. 

S urviaissääskianalyysi 

Surviaissääskilajisto 

Koko aineisto sarjasta RS3 käsittää 3704 surviais
sääskien pääkapselia ja 53 sulkasääsken toukan man
dibelia. Näytteiden pääkapselimäärä vaihtelee vä
lillä 10-359 kpl 10 grammassa kuiva-ainetta ja pää
kapseleiden kertymä välillä 600-9200 kpl m-2 a-I 

(kuva 16). Alimpien, noin 300 cm syvyydessä olevi
en näytteiden pääkapselitiheydet ja -kertymät ovat 
alhaisia. Tämän jälkeen tiheys alkaa kasvaa ja on 
suurimmillaan 230 cm syvyydessä. Kertymä on suuri 
290-230 cm syvyydessä (3000-4800 kpl m-2 a-I

). 230 
cm:n yläpuolisissa kerroksissa sekä tiheys että 
kertymä laskevat ja pysyvät tasaisina 150 cm sy
vyyteen saakka. Tiheys on 150-100 cm syvyydes
sä hieman alhaisempi ku in alemmissa kerroksissa, 
mutta nousee jälleen tämän jälkeen. Minimiarvon
sa se saa noin 25 cm:ssä. Kertymä saavuttaa mini
miarvonsa 130 cm syvyydessä (600 kpl m-2 a-I

) ja 
sen jälkeen se kohoaa lähes yhtä suureksi kuin 
290-250 cm syvyydessä. Tämän jälkeen se laskee 
uudelleen pysyen alhaisena (900-2300 kpl m-2 a-I

) 

lähes profiilin pintaosiin saakka. Pinnassa se nou
see nopeasti ja on suurimmillaan (0-9 cm 2500-
9200 kpl m-2 a-I

). 

Yhteensä määritettiin 66 taksonia. Koko lajisto 
on esitetty liitteessä 2. Osanäytteistä löydetyt tak
sonimäärät vaihtelevat välillä 6-29 (kuva 16). Pro
fiilin alaosissa Orthocladiinae-ryhmän edustajat 
muodostavat suurimman osan aineistosta. Niiden 
osuus vähenee tultaessa profiilin y läosiin ja Tany
tarsini-ryhmän edustajat yleistyvät. 

Yleisin ryhmä on niukkaravinteisten, runsas
happisten järvien syvänteille tyypillinen laji, He -

terotrissocladius subpilosus, joka käsittää 36,6 % 
koko aineistosta. Muita runsaita ryhmiä ovat Cri
cotopus-Orthocladius gr. (9,3 %) , H eterotrissoc
ladius marcidus (6,0 %) ja Tanytarsus (5,8 %). 
Cricotopus-Orthocladius gr. on rantakasvillisuu
dessa elävää litoraalilajistoa. Heterotrissocladius 
marcidus-lajia ja Tanytarsus-suvun joitakin lajeja 
voidaan tavata satunnaisesti syvänteistä, mutta myös 
nämä ryhmät edustavat pääosiltaan litoraalin tai sub
litoraalin lajistoa (Brundin, 1949; Srether, 1979). 

Sretherin (1979) luokittelun mukainen profun
daalilajisto kattaa keskimäärin 43,4 % (±17,7) ko
konaisyksilömäärästä eri syvyyksissä. Tästä H ete
rotrissocladius subpilosus muodostaa 72,1 %, 
Micropsectra spp. 5,9 % ja Paracladopelma spp. 
5,3 %. Syvännelajiston kertymän maksimiarvot si
joittuvat profiilin alaosiin (290-230 cm 2000-2900 
kpl m-2 a-I ) ja sen jälkeen kertymä pienenee ja 
pysyy tasaisena 150 cm:n syvyyteen saakka (kuva 
17). 130 cm:n syvyydessä syvännelajien kertymä on 
selvästi pienempi (400 kpl m-2 a-I ) kuin edeltävällä 
ajanjaksolla nousten taas no in 100 cm:n syvyydessä 
lähes yhtä korkeaksi kuin profiilin alaosissa. Tä
män jälkeen kertymä laskee ja on ylintä 9 cm:ä 
lukuunottamatta alhainen (300-1000 kpl m-2 a-I). 

Litoraalilajiston runsauden muutokset noudattele
vat pääosin syvännelajiston kertymää. Profiilin 
pintaosissa (0-9 cm) litoraalilajiston määrä on 
kuitenkin huomattavasti suurempi (2000-8000 kpl 
m-2 a-I

) kuin alemmissa kerroksissa. Noin 100 cm:n 
syvyydessä litoraalifaunan kertymä ylittää syvän
nefaunan kertymän ja syvännelajiston suhteellinen 
osuus , joka on yli 50 % profiilin alimmissa kerrok
sissa, laskee noin 30-40 %: iin. 
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Kuva 16. Surviaissääskien pääkapseleiden tiheys (kpl lOg·' DW), kertymä (kpl m·' a·'), taksoneiden määrä ja Orthocladii
nae-, Tanytarsini- ja Chironomini-ryhmien suhteelliset osuudet koko lajistosta 8000-0 cal BP Ristinselän RS3-sarjassa. 
Fig . 16. The Irequency 01 chironomid head capsules (exx lOg·' DW J, their annual accumulation (exx m·za·' J, the number 01 
taxa and the relative proportions 01 chironomidae groups Orthocladiinae, Tanytarsini and Chironomini during 8000-0 cal 
BP; core RS3. 
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Kuva 17. Profundaali-ja litoraalilajit sekä Heterotrissocladius subpilosus 8000-0 cal BP Ristinselän RS3-sarjassa (pääkapselikertymä ja 
suhteellinen osuus koko lajistosta). 
Fig. /7. The prolundal and lilloral species and Heterotrissocladius subpilosus du ring 8000-0 cal BP in core RS3. 
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Heterotrissocladius subpilosus on profiilin ala
osissa yleisin laji (kuva 17). Sen kertymä noudat
telee syvännelajiston kertymää. Alimmasta näyt
teestä aina noin 100 cm: n syvyyteen saakka H ete
rotrissocladius subpilosus muodostaa yli 40 % 
yksilömäärästä. Tämän jälkeen lajin osuus vähe
nee 20-40 %: iin. Muita ryhmiä tavattiin harvalu
kuisina eikä niiden esiintymisessä oie selviä muu
toksia profiilin alaosissa. 

Suurimmat lajiston muutokset tapahtuvat pro
fiilin pintakerroksissa (0-9 cm) (kuva 18). Profun
daalilajeista Heterotrissocladius subpilosus hävi
ää ja Sergentia coracina sekä Micropsectra spp. 
lisääntyvät. Sergentia coracina on tyypillinen 
mesotrofisten ja Micropsectra spp. melko karujen 
järvien laji. Pääasiassa litoraalissa elävistä ryh
mistä etenkin Ta ny tarsus spp. ja Cricotopus-Ort
hocladius spp. runsastuvat. Myös eräät muut ryh
mät, kuten Cladotanytarsus, Stempellinella minor, 
Corynoneura spp. ja Synorthocladius semivirens 
yleistyvät. Chaoborus flavicans-sulkasääskeä ta
vattiin ensimmäisen kerran harvalukuisena no in 
70 cm:n syvyydessä. Myös sen määrä lisääntyi 
huomattavasti profiilin pintaosissa. 

Syvänteen ja pohjan kuntoa kuvaava eräisiin 
syvännelajeihin perustuva Benthic Quality Index 
(Wiederholm, 1980) on ollut lähellä maksimiarvo-
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jaan lähes koko jääkauden jälkeisen ajan eli pohjan 
kunto on vastannut ultraoligotrofistenjärvien poh
jilla tavattavia arvoja (kuva 19). Noin 10 cm:n 
syvyydessä alkavat näkyä ensimmäiset muutokset, 
ja indeksin arvot laskevat. Alhaisimmillaan se on 
noin 8 cm:n syvyydessä, 3,25 , mikä vastaa melko 
rehevien järvien pohjilta tavattavia arvoja. Pinta
näytteissä indeksin arvo kohoaa (0-5 cm 4,00-4,13). 

Lajiston monimuotoisuutta kuvaava Shannonin 
diversiteetti-indeksi vaihtelee koko materiaalissa 
välillä 1,98- 4,40 ja syvännelajistossa 0,00- 2,65 
(kuva 19). Yleensä ottaen indeksin arvot ovat al
haisia profiilin alaosista 100 cm syvyyteen ja ko
hoavat pintaa kohden. Lajiston jakautumisen ta
saisuus (evenness) on alhaisin profiilin alaosissa. 

Matalissa järvissä surviaissääskilajiston on ha
vaittu reagoivan ilmastomuutosten aiheuttamien 
veden pinnan tason vaihteluihin (Brodin, 1986) ja 
matalien järvien lajistoa on käytetty myös suorana 
lämpötilaindikaattorina (Walker ja muut, 1991). 11-
maston muuttumisen vaikutusta suuren, syvänjärven 
ekosysteemiin ja etenkin sen pohjan elinolosuhtei
siin on selvitetty kuitenkin vain harvoissa tutkimuk
sissa. Saksalaisessa Schöhsee-järvessä eräät lajit 
(Sergentia, Lauterbornia nyk. Micropsectra) siirtyi
vät litoraalista profundaaliin lämpötilan kohoamisen 
takia postglasiaalikaudella (Hofmann, 1971 b). Gros-

TANYTARSUS 
SPP. 

o 1000 2000 

CRICOTOPUS/ 
ORTHOCLADIUS SPP. 

o 1000 2000 

CHAOBORUS 
FLAVICANS 

o 1000 2000 

Kuva 18. Eräiden surviaissääskilajien runsaus Ristinselällä viimeisimpien 100 vuoden aikana. 
Fig. 18. Influx 0/ certain chironomid species in core RS3 du ring the last 100 years. 
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Kuva 19. Benthic Quality -indeksi, Shannonin diversiteelli-indeksi ja tasaisuus-indeksi (evenness) 8000-0 ca] BP sarjassa RS3. 
Fig. 19. Benthic Quality Index, Shannon 's diversity-index and evenness-index; 8000-0 cal BP, core RS3. Koko aineisto = whole data, 
profundaalilajisto = prolundal species. 

ser Segeberger See-järvessä (Saksa) ilmasto vaikutti 
surviaissääskien lajistokoostumukseen myöhäisgla
siaalikaudella (Hofmann, 1978). Erikoisolosuhteissa 
vaihtelevien sääolosuhteiden vaikutukset voivat olla 
yllättävän suuria kuten on tilanne kirkasvetisellä Sai
maan Puruvedellä, missä trofogeeninen kerros on 
paksu ja sen seurauksena myös orgaanisen aineen 
sedimentaatio on suurta. Mineralisaatio kuluttaa 
hypolimnionin happivarojaja hypolimnionin läm
pötila selitti 50 % vuosittaisesta hypolimnionin 
happipitoisuuden vaihtelusta. Tämä vaikuttaa poh
jan elinolosuhteiden vaihteluunja siten surviaissääs
kilajiston vaihteluun vuosien välillä (Meriläinen, 
1992; Meriläinen ja Hamina, 1993b). 

Pohjois-Päijänteellä on aiemmin surviaissääski
jäänteiden avulla selvitetty ihmistoiminnan vaiku
tustajärven rehevöitymiseen (Meriläinenja Hami
na, 1993a). Surviaissääsket reagoivat herkästi poh
jan muuttuneisiin olosuhteisiin ja syvien, kerros
tuvien järvien surviaissääskilajiston käyttö ympä
ristömuutosten ilmentäjänä perustuu paljolti 
Brundinin (1949,1956) järvityyppioppiin ja siitä 
tehtyihin muunnelmiin (Srether, 1979; Wiederholm, 
1980). Näiden avulla on pystytty selvittämään sy
vien, kerrostuvien järvien historiaa (Hofmann 
1971b, 1978; WiederholmjaEriksson, 1979; War
wiek, 1980; Meriläinen ja Hamina, 1993a). 
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Altaan kehitys surviaissääskilajiston perusteella 

Päijänteen Ristinselällä vanhimman tutkitun 
näytteen 7500 BP (n. 8200 cal BP) pääkapselitihe
ys ja -kertymä oli pieni. Tämän jälkeen kertymä 
alkoi kasvaa ja oli suurimmillaan 6700-5700 BP 
(n. 7500-6500 cal BP), Muinais-Päijänne-ajan lop
puvaiheessa. Syvänteen yksilötiheyksien voidaan 
arvioida olleen 700-1000 yks. m-2, mikä saadaan 
j akamalla profundaalila j ien pääkapselikertymä 
3: lla (Hofmann, 1971 a). Yksilötiheydet ovat olleet 
suuria verrattuna esimerkiksi syvännealueen ny
kyiseen elävästä aineistosta saatuun keskimääräi
seen yksilötiheyteen vuosilta 1987 ja 1990, 120 
yks. m·2 (MeriläinenjaHynynen, 1988; Meriläinen 
ja Hynynen, 1991) ja myös fossiiliaineistoista saa
tuun vuosijakson 1970-1991 keskimääräiseen pro
fundaalilajiston tiheyteen, 350 yks. m·2 . Tämän 
perusteella pohjan tuotanto on ollut runsasta 6700-
5700 BP, mutta sellaisia lajistomuutoksia, jotka 
olisivat viitanneet järven trofiatason muutoksiin, 
ei tapahtunut. Heterotrissocladius subpilosus oli 
selvästi runsain laji muodostaen noin 50 % yksilö
määrästä. Korkea biogeenisen piin ja orgaanisen 
hiilen sedimentaatio viittaa siihen, että koko järvi
altaan tuottavuus oli suurempi tänä aikana. Pohjal
le tulleet ravintomäärät ovat olleet siten suuria ja 
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parantaneet pohjan elinolosuhteita. Orgaanisen 
aineen sedimentaatio pysyi kuitenkin alhaisena, 
alle 50 g m-2 a- I • Pohjois-Päijänteellä ja Saimaan 
Haukivede11ä no in 50 g m-2 a-I on ol1ut kriittinen 
orgaanisen aineen sedimentaatio H eterotrissocla
dius subpilosus -laji11e, joka on hävinnyt orgaani
sen aineen sedimentaation ylittäessä tämän raja
arvon ja rehevämmillä pohji11a elävä Sergentia 
coracina on tu11ut sen tila11e (Meriläinen ja Hami
na, 1993a; Marttila ja Meriläinen, käsikirjoitus). 

Veden pinta oli Muinais-Päijänteen loppuvai
heessa korkealla (kuva 2) ja lämpimämpi ilmasto 
on voinut nostaa termokliiniä ylemmäksi ja laskea 
hypolimnionin lämpötilaa kesä11ä (ks. Huttula, 
1992), minkä seurauksena H. subpilosus on mah
dollisesti pystynyt elämään nykyistä laajem
mi11a pohjan aluei11a. Lajin pääkapseleita on voi
nut siten kulkeutua jossain määrin aikaisempaa 
runsaammin näytteenottopaika11e lisäten kertymää. 
Lajin on havaittu elävän Ristinselän syvänteessä 
ai na 20 metrin syvyyteen saakka (Meriläinen ja 
Hynynen, 1988). Korkeampi vedenpinta ja alusve
den suurempi tilavuus ovat voineet myös jonkin 
verran parantaa alusveden happipitoisuutta, mutta 
tä11ä tuskin on ol1ut merkitystä pohjan elinolosuh
teiden kannalta, koska Ristinselä11ä syvänteen ny
kyinenkin tilavuus y11äpitää mineralisaatioproses
sia jopa jätevesikuormituksen alaisenakin ilman 
merkittävää happipitoisuuden vähentymistä (ku
va 20). 

Heinolan harjun puhkeamista noin 6000 BP (noin 
6800 cal BP) seurannut hidas vedenpinnan alene
minen, noin 10 metriä 500 vuodessa, ei näy litoraa
lisurviaissääskilajiston lisääntyneenä huuhtouma
na syvänteeseen. Litoraalilajiston kertymät ovat 
tänä aikana ol1eet ainoastaan hieman suurempia 
kuin esimerkiksi myöhemmin seurannee11a kehi
tykseltään melko tasaise11a jaksolla. 

Muinais-Päijänne-vaihetta seurannut surviais
sääskilajiston kehityksessä rauha11inenjakso, 5300-
3300 BP (6000-3500 cal BP), edustaa aikaa, jol
loin ilmasto viileni vähittäin ja muuttui myös kui
vemmaksi. Ajanjaksona ni in surviaissääskitiheys 
ku in esimerkiksi biogeenisen piin akkumulaatio 
pohjalle hieman laskivat, mutta kokonaisuudes
saan kehitys oli melko vakaata. 

Noin 2200 BP kerrostuneessa näytteessä pää
kapselitiheys oli pieni ja pääkapseleiden kertymä 
oli jääkauden jälkeisen ajan alhaisin. Tämän jäl
keen kertymä kohosi ja oli korkea 1800-1600 BP 
(1700-1500 cal BP). Noin 1600 BP jälkeen se 
uudelleen pienentyi ja pysyi alhaisena viime vuo
sikymmenille saakka. Litoraalifaunan kertymä sy
vänteeseen ylitti profundaalifaunan kertymän ja 
diversiteetti sekä lajien jakautumisen tasaisuus 
kasvoivat 1600 BP jälkeen. 

Erosen ja muiden (1994) mukaan ilmaston vaih
televuus on voinut lisääntyä huomattavasti noin 
2500 BP. Tämä tai monien proksiaineistojen (ks. 
Lamb, 1977) kuvaama ilmaston viileneminen ja 
sateisuuden lisääntyminen tuona aikana on voinut 
esimerkiksi vähentää pelagiaalin tuotantoa ja siten 
myös pohja-alueiden tuotantoa. Vuosina AD 0-600 
on ilmeisesti ol1ut lämpimiä jaksoja ja on viitteitä, 
että ilmasto olisi ollut tämän jälkeen viileämpi 
(Lamb, 1977; Hafsten, 1981; Kullmann ja Engel
mark, 1990; Briffaja muut, 1992), mikä myös sopii 
kertymässä havaittuihin muutoksiin. Ristinselän 
3300 BP jälkeen tapahtuneiden muutosten ajoittu
misessa on myös yhtymäkohtia Brodinin (1986) 
kuvaamiin eteläruotsalaisen matalan Flarken-jär
yen postglasiaaliajan surviaissääskilajiston muu
toksiin. Kausi atlanttisen kroonin lopusta sub bore
aalisen kroonin 10ppupuole11e edusti Flarkenissa 
lajistollisesti yhtenäistä aikaa, mesotrofis-oligot
rofista kehitysvaihetta, vaikkakin lajien osuudet 
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Kuva 20. Maaliskuun happikyllästys Ristinselällä päällys
vedessä (0-10 m) 1965- 1991 ja alusvedessä (30- 60 m) 
1970- 199l. 
Fig. 20. March oxygen saturation level of the Ristinselkä 
epilimnion (0-10 m), years 1965- 1991 , and hypolimnion 
(30- 60 m), years 1970- 1991 . 
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vaihtelivat huomattavasti eri aikoina. Surviaissääs
kilajisto muuttui selkeästi oligotrofisille vesille 
tyypilliseksi suhteellisen nopeasti myöhäissubbo
reaalisen kau den aikana kylmemmän ja sateisem
man ilmaston seurauksena. AD 50-400 Flarkenin 
surviaissääskifaunaan tuli mukaan eutrofisille jär
ville tyypillisiä lajeja, mutta oligotrofisten vesien 
lajit yleistyivät uudelleen tämän jälkeen. Nämä 
muutokset ovat Brodinin mukaan luultavasti yhte
ydessä sateisuuden vähenemiseen ja ilmaston läm
penemiseen AD 50-400 ja ilmaston viilenemiseen 
tämän jälkeen. Vaikka nämä ilmastonmuutokset 
selittävät myös Päijänteen pohja-alueiden tuotan
non vaihtelua 3300 BP jälkeen ni in esimerkiksi 
piilevästön tuotantoa kuvaavan biogeenisen piin 
akkumulaatiossa ei oIe selkeitä muutoksia ennen 
kuin vasta viime aikoina. Tosin biogeenisen pi in 
analyysejä ei oIe esimerkiksi ajalta 1800-1600 BP, 
jolloin surviaissääskikertymä oli suuri, ja kai ras ar
jojen RS2 ja RS3 korrelointi on saattanut vaikuttaa 
saadun informaation erilaisuuteen. Pelkästään se
dimentin pääkapselitiheyden perusteella huomat
tavin muutos pohjan tuotannossa on tapahtunut 
heti 3300 BP jälkeen, jolloin tiheys aleni. 

Ristinselällä litoraalisurviaissääskien kertymä 
ylitti profundaalilajien kertymän 1600 BP jälkeen. 
Piilevästössä epifyyttilajien osuus oli suuri ja mi
neraaliaines alkoi muuttua karkeammaksi. Nämä 
muutokset voisivat viitata esimerkiksi vedenpin
nan korkeuden muutokseen. Myös valuma-alueel
la tapahtunut ihmistoiminta on voinut vaikuttaa 
havaittuihin muutoksiin. 

Vuosina 1832- 1838 Päijänteen pintaa laskettiin 
1,2 m:llä (Blomqvist, 1911), mikä lisäsi huomatta
vasti kuiva-aineen, etenkin mineraaliaineksen ker
rostumista syvänteeseen (ltkonen ja Salonen, 1994). 
Matalissa järvissä pinnan lasku on heikentänyt hap
pitilannetta ja vähentänyt oligotrofiaa ilmentävien 
surviaissääskitaksoneiden määrää (Brodin, 1982; 
Räsänen ja muut, 1992; Salonen ja muut, 1993). 
Kansasen (1985) mukaan veden pinnan lasku Van
ajavedessä lisäsi litoraalifaunan kertymistä syvän
teeseen. Syvässä, laajassa Ristinselän kaltaisessa se
dimentaatioaltaassa muutokset ovat paljolti erilaisia. 
Ristinselällä järven pinnan lasku ei heikentänyt poh
jan kuntoa, vaan lajisto pysyi edelleen tyypillisenä 
karujen vesien lajistona. Pääkapselitiheydet oliv at 
hyvin pieniä järven pinnan laskun aikaisissa kerros
tumissa, eikä lisääntynyttä litoraalilajiston uudel
leenkerrostumista syvännealueille havaittu. 

Warwiek (1980) havaitsi laajojen metsähakkui
den aiheuttaman eroosion lisänneen mineraaliai
neksen akkumulaatiota ja tämän edelleen johta
neen pohjan elinolosuhteiden epävakauteenja poh
jalle hautautuvan ravinnon laimenemiseen. Tämän 
seurauksena pohjalle muodostui oligotrofinen 
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Micropsectra-yhteisö. Ilmeisesti minerogeenisen 
aineen sedimentaation lisääntyminen vähensi poh
jalle satavan orgaanisen ravinnon suhteellista osuut
ta kokonaissedimentaatiosta. Ristinselällä mine
raaliaineksen lisääntynyt akkumulaatio syväntee
seen pienensi lajiston diversiteettiä, lajisto koostui 
tällöin suurimmaksi osaksi H. subpilosus -lajista. 
Warwickin (1980,1989) mukaan Heterotrissocla
dius on sedifiilinen, ts . reagoi positiivisesti mine
raaliaineksen lisääntyneeseen akkumulaatioon. 
Pääkapselimäärät Ristinselän järven pinnan las
kun aikaisissa näytteissä olivat kuitenkin erittäin 
pieniä, joten on vaikea sanoa, runsastuiko laji mi
neraaliaineksen sedimentaation kasvaessa. 

Suurimmat muutokset Ristinselällä ovat tapah
tuneet viimeisten 20-30 vuoden aikana. Äänekos
ken selluloosateollisuuden ja Jyväskylän kaupun
gin jätevedet alkoivat muuttaa Ristinselän pohjois
puoleisten alueiden pohjan kuntoa jo 1940-luvun 
lopulla (Meriläinen ja Hamina, 1993a), mutta Ris
tinselällä syvänteessä ensimmäiset muutokset näyt
täisivät tapahtuneen vasta 1960-luvun lopulla, eikä 
rehevöityminen edennyt yhtä pitkälle kuin pohjoi
semmilla alueilla. Esimerkiksi oligotrofisille ve
sille tyypillisen Micropsectra-suvun osuus lajis
tosta väheni huomattavasti Ristinselän pohjoispuo
lella sijaitsevalla Poronselällä rehevöitymisen ede
tessä (Meriläinen ja Hamina, 1993a), mutta lisään
tyi Ristinselällä. Tähän vaikuttaa paljolti Ristinselän 
laajuus ja syvyys: suuri osa päällyskerroksen tuotan
nosta ehtii hajota ennenkuin se saavuttaa pohjan. 

Ristinselän fossiiliaineistosta määritetty BQ-in
deksin minimiarvo, 3,25, sijoittuu 1970-luvun al
kuun. Arkistoidusta materiaalista on saatu hieman 
alempi arvo, 3,0, vuodelle 1969 (Meriläinen, 1987). 
Poronselän tapa an Heterotrissocladius subpilosus -
laji hävisi Ristinselältä ja Sergentia coracina yleis
tyi orgaanisen aineen akkumulaation ylittäessä 
50 g m-2 a-I (nettosedimentaatio) . 1970-luvun alun 
jälkeen veden laatu on parantunut ja myös 
H. subpilosus -lajia tavattiin 1980-luvun loppua 
vastaavista pintanäytteistä ja elävistä näytteistä 
(mm. Meriläinen ja Hynynen, 1988). 

Ravinnon saatavuutta on korostettu monissa tut
kimuksissa ja usein sitä on pidetty tärkeimpänä 
syynä havaituille surviaissääskiyhteisöjen muu
toksille (Srether, 1979; Kansanen, 1985). Ristinse
lällä alusveden happipitoisuus on pysynyt hyvänä, 
73-86 %, viimeisimpien 20 vuoden aikana. Tämä 
tukee käsitystä orgaanisen aineen sedimentaation 
merkityksestä havaituille lajistomuutoksille. Ha
penpuute on ilmeisesti ratkaiseva tekijä chirono
midiyhteisöjen sukkessiolle ainoastaan hyvin eu
trofisissa järvissä tai happipitoisuuden ollessa al
hainen jonkin muun seikan takia; esimerkiksi hy
polimnionin tilavuuden ollessa pieni tai humus-
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kuorman ollessa suuri (Srether, 1979). 
Syvännelajisto muodosti keskimäärin 43 % ker

rostumayhteisöistä Ristinselällä. Tämä on huo
mattavasti enemmän kuin esiiTIcrkiksi Poronseläl
lä, missä vastaava arvo oli 15 % (Meriläinen ja 
Hamina, 1993a). Ilmeisesti näytteenottopaikan 
suuri etäisyys rannan eroosiopohjista, pienimmil
läänkin noin 1 km, vähentää litoraalifaunan akku
mulaatiota syvänteeseen. Litoraalilajiston kerty
mä kohosi huomattavasti 1970-luvun alussa ja oli 
suurimmillaan jopa 6-8-kertainen verrattuna 1960-
luvun arvoihin. Myös koko aineiston diversiteetti 
saavutti maksimiarvonsa pintanäytteissä. Selvim
min runsastuivat Ta ny tarsus- ja Cricotopus-Ort
hocladius-ryhmät (kuva 18). Tanytarsus-ryhmää 
ei voida pitää kokonaisuudessaan oligotrofian il
mentäjänä (Hofmann, 1986) ja Päijänteellä se näyt
tääkin runsastuvan rehevöitymisen edetessä (Me-

riläinen ja Hamina, 1993a). Vastaava kehitys ha
vaittiin myös Saimaan Haukivedellä rehevöitymi
sen seurauksena (Marttila ja Meriläinen, käsikir
joitus). Litoraalikasvillisuuden sekä epifyyttisten 
ja epipeelisten levien biomassan kasvu ravinneli
säyksen seurauksena on luultavasti suurin syy lito
raalilajiston voimakkaaseen runsastumiseen vii
meisimpien vuosikymmenien aikana näissä altais
sa. Litoraalilajiston suhdetta rehevöitymiseen ei 
oIe pidetty yhtä selkeänä kuin profundaalilajiston. 
Esimerkiksi pohjan laatu ja predaatio voivat vai
kuttaa litoraaliyhteisöön paljon (Kansanen ja muut, 
1984). Litoraalialueilla on huomattavasti enem
män biotooppeja ku in syvänteissä, minkä vuoksi 
lajidiversiteetti on korkea. Monet lajit esiintyvät 
harvalukuisina ja runsaana esiintyviä lajeja on vain 
vähän, mikä myös rajoittaa litoraalilajiston indi
kaattorikäyttöä. 

Kemialliset analyysit 

Alkuainepitoisuudet 

Verrattuna Bengtssonin ja Enellin (1986) ilmoit
tamiin normaaleihin vaihteluväleihin, Ristinselän 
sedimenttisarja RS2 sisälsi poikkeuksellisen run
saasti alumiinia (5,60-8,85 % kuivapainosta), kali
umia (1 ,61-2,76 % IDW), natriumia (1 ,37-2,26 % I 
DW) ja kromia (15,1-50,0 ppm IDW), mikä johtui 
ilmeisesti sedimentin minerogeenisyydestä. Aivan pin
taosissa myös autigeenisen mangaanin pitoisuudetoli
vat poikkeuksellisen korkeita (9130-11700 ppmIDW). 
Rikin pitoisuudet vaihtelivat välillä 0,02-0,59 % I 
DW, piin 23,2-29,8 % IDW, biogeenisen piin 0,27-
9,10 % IDW ja typen <0,1-0,6 % IDW. 

Kokonaisfosforin pitoisuudet vaihtelivat välillä 
747-3170 ppm IDW ja autigeenisen fosforin välillä 
563-2650 ppm IDW. Sekä kokonaisfosforin pitoi
suus että autigeenisen fosforin osuus olivat hyvin 
suuria. Tämä voidaan selittää johtuvaksi näytteenot
topisteen suuresta veden syvyydestä, sillä sedimentin 
fosforipitoisuudet yleensä kohoavat veden syvyyden 
lisääntyessä (vrt. Itkonen, 1993). Hiilen pitkän aika
välin kertymäon aikana 7300-500 BP (318-54cm, n. 
8000-500 cal BP) vaihdellut välillä 1,9-5,4 g m 2 a-I

, 

mikä on vähäistä verrattuna Suomen alustavissa hii
litaselaskelmissa järviin sedimentoituvan hiilen mää
ristä tehtyihin oletuksiin (7,5-66 g m-2 a-I

; Kanninen, 
1992) ja viittaa orgaanisten yhdisteiden hajoamiseen 
vielä syvälläkin sedimentissä. Viimeisimpien 500 
vuoden aikana on ainakin hiilen näennäinen akkumu
laatio lisääntynyt (maksimi 19,1 g m-2 a-I). Suurim
mat orgaanisen aineksen sedimentaatiomäärät mi
tattiin vuosina 1972-1975, 113-155 g m-2 a-I , mikä 
vastaa no in 50-70 g C m-2 a-I (näytteestä RS3). 

Altaan kehitys kemiallisten analyysien 
perusteella 

Sedimentaationopeus ja alkuainekertymät oli
vat deglasiaatio-olosuhteissa hyvin suuria. Vertai
lukelpoisen vaihtelurajan ja luotettavuuden saa
vuttamiseksi käsitellään tässä vain kertymiä syvyy
deltä 318-0 cm (n. 7200-0 BP, n. 8000-0 cal BP) . 

Autigeenisen raudan ja mangaanin suhdetta on 
Mackerethin (1966) esittämän mallin mukaisesti 
käytetty redox-olojen kuvaamiseen. Päijänteen ta
pauksessa suhteen muutokset noudattavat veden 
syvyyden vaihtelua (kuva 2) ja sen arvot viittaavat 
suhteellisen hyvään pohjan happitilanteeseen koko 
Päijänteen kehityksen ajalla (kuva 21). Pohjan 
redox-olojen tulkinta tämän suhteen pohjalta on 
kuitenkin epävarmaa, sillä viime aikoina on koros
tettu valuma-alueen kasvillisuuden merkitystä Fe
Mg-suhteen määrääjänä (esim. Engstrom ja Han
sen, 1985). Niinikään redox-oloja kuvaavan rikin 
pitkän aikavälin kertymässä ei todeta suuria muu
toksia. Koska rikki on sedimentin diageneesissa 
herkkäliikkeinen alkuaine, on sen kertymään saat
tanut vaikuttaa myös kerrostumisen jälkeinen mo
bilisaatio (Salonen ja muut, 1995). 

Hiilen ja typen suhteen johdonmukainen kasvu
trendi altaassa aikana 7200-0 BP viittaa alloktoni
sen orgaanisen aineksen osuuden vähittäiseen kas
vuun kaikesta orgaanisesta aineksesta. Tätä tulkin
taa tukee radiohiiliajoitusta noin 800 vuodella van
hentava virhe paleomagneettisen ajoituksen mu
kaan noin 2000 vuotta sitten sedimentoituneelle 
näytteelle. Hiilen kertymänopeuksia laskettaessa 
tulee ottaa huomioon, että orgaanisen aineen ha-

31 



Geologian tutkimuskeskus , Tutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report oflnvestigation 131. 1995 

Arto Itkonen, Brita Eriksson, Tuulikki Grönlund et al. 

joaminen ja hiilen kerrostumisen jälkeinen liikku
minen metaanikaasuna saattaa jatkua vielä syväl
läkin sedimentissä (Koyama, 1990; vrt. Tolonen ja 
muut, 1994). Merkittävissä määrin tapahtuvana 
tällainen prosessi aiheuttaa sen, että lasketut hiilen 
kertymänopeudet ovat vain minimiarvoja. 

Biogeeninen pii kuvastaa hyvin piilevien perus-

tuotantoa järvialtaissa (Miller ja muut, 1992). Tie
detään myös, että lisääntynyt perustuotanto yleen
sä lisää hiilen akkumulaatiota sedimenttiin (Graneli, 
1978). Päijänteen Ristinselän sedimentissä on bio
geenisen piin kertymä ollut suurinta noin 7000-
5000 BP (318-250 cm, n. 8000-6000 cal BP; ku
va 22). Hiilen kertymässä on maksimi Muinais-

4 5 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0 10 20 30 0 0.5 1.0 1.5 2.0 

9 m·2 a·1 

Kuva 21. C- N-suhde, N- P·suhde, orgaanisen ja epäorgaanisen aineksen suhde, Fe-Mn·suhde ja rikin kertymä 8000- 0 cal BP sarjassa RS2. 
Fig. 2/. C-N·relation, N-P·relation, organic vs. minerogenic matter, F e-Mn·relation and deposition of sulphur du ring 8()()()..{) cal BP in core RS2 . 
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Kuva 22. Biogeenisen piin kertymä, hiilen kertymä, N-K-suhde, P-K-suhde ja kaliumin kertymä 8000-0 cal BP sarjassa RS2. 
Fig. 22. Accumulation of biogenic silica and carbon, N- K-relation, P-K-relation and yearly aceumulation ofpotassium du ring 
8000-0 cal BP in eore RS2. 
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Päijänteen laskun aikoihin. Ravinteita on perus
tuotantoa varten ollut ensimmäisinä vuosituhansi
na runsaasti käytettävissä, ja toisaalta holoseenin 
lämpökauden alkupuolella mm. säteilyolot ovat 
olleet suotuisat (vrt. Donner, 1974). 

Tiedetään, että varsin vähäinenkin fosforin lisä
ys voi lisätä piilevätuotantoa ja johtaa lopulta pi in 
määrän rajoittamaan tuotantoon (Schelske ja muut, 
1986). Typen ja fosforin kertymät on kuvassa 22 
esitetty kaliumin suhteen normalisoituina. Kalium 
konservatiivisena alkuaineena kuvastaa valuma
alueelta järveen huuhtoutuvan mineraaliaineksen 
määrää. Typen ja fosforin suhteelliset kertymät 
ovat suurimmillaan samanaikaisesti ku in hiilenkin 
kertymä, eli Muinais-Päijänteen laskun aikoihin 
noin 6000-5000 BP (280-250 cm, n. 6800-5700 
cal BP). 

On mahdollista, että kyseisessä mesokraattises
sa kehitysvaiheessa valuma-alueen maannoksissa 
oli vielä runsaasti herkkäliikkeisiä ravinteita ja ne 
kulkeutuivat tehokkaasti syvänteeseenjärven trans
gressiostaja ilmaston sateisuudestajohtuen (Birks, 
1986; Guiotja muut, 1993). Noin 7200 BP (n. 8000 
cal BP) eli hieman ennen biogeenisen piin maksi
mikertymää myös N-P-suhde saavuttaa maksiminsa 
(kuva 21). Suhteeseen vaikuttavat esimerkiksi fos
forin kerrostumisen jälkeinen mobilisaatio ja ty
pen sinileväfiksaatio. 

Tarkasteltaessa kuiva-aineskertymän kom
ponentteja ja kaliumia voidaan havaita kertymän 
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jopa vähentyneen Muinais-Päijänteen laskun seu
rauksena (kuvat 22 ja 23). Myös eroosion voimak
kuutta kuvaavassa Si-AI-suhteessa on maksimijuuri 
piileväanalyysin avulla määritetyn laskuhorison
tin kohdalla. Tämä viittaa kvartsipitoisen aineksen 
vallitsevuuteen maasälpäpitoisen aineksen suhteen 
ja on tutkimuksissa yhdistetty hitaaseen eroosioon 
(Jones ja Bowser, 1978). Samalla kuitenkin kulmi
noituu kehitys K-Si-suhteessa, jota Engstrom ja 
muut (1991) käyttävät kuvaamaan muutoksia ero
doituneen aineksen lähtöalueessa. Ilmeisesti lasku 
on ollut varsin hidas (vrt. Ristaniemi, 1987; 10m 
500 v:ssa) ja vaikuttanut samassa vyöhykkeessä 
ku in edeltänyt transgressio (kuva 2), eikä siten oie 
aiheuttanut suurta matalien pohjan alueiden eroosio
tao 

Muinais-Päijänteen laskua seuranneen, survi
aissääskianalyysin perusteella rauhallisen ajanjak
son (n . 5300-1600 BP, n. 6000-1500 cal BP), 
kehityksestä on kemiallisten analyysien vähyydes
tä johtuen vaikea tehdä varmoja päätelmiä. Esite
tystä ilmaston huononemisesta noin 2900-2500 BP 
(Donner, 1974; Digerfeldt, 1988) ei kemostrati
grafiasta löydy selviä merkkejä, jos sellaiseksi ei 
katsota hienoista kuiva-aineksen kertymän li
sääntymistä. Sedimentoituvan aineksen raekoko 
on autigeenisen Na-K-suhteen perusteella mah
dollisesti Päijänteen regressiosta johtuen pienen
tynyt hieman (Sippola, 1974; kuva 23). Aiemmin 
kerrostuneet matalat pohjan alueet ovat joutuneet 
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Kuva 23. Kuiva-aineskertymän komponentit , Si- Al-suhde, K- Si-suhde, autigeenisen Na:n ja autigeenisen K:n suhde sekä sink in kertymä 
8000-0 cal BP sarjassa RS2. 
Fig . 23. The components of dry matter accumulation , Si-Al-relation, K- Si-relation , Na-K ·relation (authigenic fraction) and accumulation 
ofZn during 8000-fJ cal BP in co re RS2_ 
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kulutukselle alttiiksi. 
Ajanjaksona on sedimenttikemiallisessa aineis

tossa havaittavissa taustalla vaikuttavajatkuva dys
oligotrofoitumistrendi. C-N-suhde on kasvanut sa
manaikaisesti kun ravinnekertymät järveen ovat 
vähentyneet (kuvat 21 ja 22). Tämäjohtunee pitkä
aikaisesta pintamaiden uuttumisesta ja köyhtymi
sestä emäskationien suhteen. Samanaikaisesti bio
geenisen piin kertymä on vähentynyt, mihin epä
edullisen ravinnetilanteen lisäksi lienee vaikutta
nut säteilyolojen heikkeneminen. Sen sijaan hiilen 
kertymässä ei oIe tapahtunut suuria muutoksia. 
Onkin todennäköistä, että vaikka hiilen sitoutumi
nen perustuotannon kautta on vähentynyt, on valu
ma-alueelta huuhtoutuneen alloktonisen hiilen ker
tymä samanaikaisesti lisääntynyt (vrt. Engstrom ja 
Hansen, 1985; Renberg ja muut, 1993). 

Allogeenisen mineraaliaineksen kertymässä voi
daan havaita lievä lisääntyminen ajanjakson no in 
2400-1300 BP (syv. 130-84 cm, n. 2400-1200 cal 
BP; kuva 23) ajaksi. Noin 2100 BP (120 cm, n. 
2000 cal BP) myös vanhan orgaanisen aineksen 
osuus orgaanisen aineksen kokonaismäärästä on 
lisääntynyt päätellen radiohiiliajoituksessa saadusta 
noin 800 vuotta liian vanhasta iästä paleomagneet
tiseen ikään nähden. Samoin N- P-suhteen kehitys 
saavuttaa miniminsä noin 2300 BP (126 cm, n. 
2300 cal BP). Suhteen arvon tiedetään olevan rehe
vien järvien vesissä keskimäärin karuja pienem
män (Rekolainen ja muut, 1992). Lisäksi C-N
suhteen arvot syvyyksillä 98 cm ja 85 cm (n. 1600 
ja 1300 BP, n. 1500 ja 1200 cal BP) ovat yleistä 
trendiä pienempiä (kuva 21), mikä sekin viittaa 
rehevöitymiseen. 

Edelleen herkkäliukoisten Na:n ja K:n suhteen 
katsotaan yleensä kuvastavan allogeenisen ainek
sen raekokoa (Sippola, 1974; kuva 23). Tämä suh
de osoittaa, että mineraaliaines tu lee karkeammak
si alkaen noin 1600 vuotta BP (98 cm, 1500 cal 
BP), mikä viittaa sen olevan lähtöisin valuma
alueelta. Hieman myöhemmin eli noin 1000 vuotta 
sitten (78 cm) kulminoituu kehitys KSi- ja Fe-Mn
suhteissa viitaten muutokseen erodoituneiden sili
kaattien alkuperässäja valuma-alueelta huuhtoutu
vien organometallikompleksien määrässä (kuva 21). 

Näiden kemostratigrafiasta tulkittujen valuma
alueella tapahtuneiden muutosten syynä voi olla 
joko ilmastollinen muutos tai ihmistoiminnan vai
kutukset. Ajankohta sopii suunnilleen yhteen klas
sisen mallin mukaisen ilmaston huononemisen ja 
sateisuuden lisääntymisen kanssa, joka on ajoitet
tu alkaneeksi noin 2900-2500 BP (Donner, 1974; 
Lamb, 1977; Digerfeldt, 1988). On mahdollista 
että runsaampi sateisuus lisää jossain määrin valu
ma-alueelta huuhtoutuvissa olevan materiaalin 
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määrää ja uomien kuljetuskapasiteettia. Dearingin 
(1991) mukaan on kuitenkin runsaasti todisteita 
siitä, että eroosiota valuma-alueella kontrolloi lä
hinnä orgaanisen maannoksen kehitys (vrt. 
Engstrom ja Hansen, 1985). 

Kaskeamisen ja peltoviljelyn alun on päätelty 
lisänneen hyvin voimakkaasti eroosionopeuksiaja 
nimenomaan minerogeenisen aineksen osuutta se
dimentissä rautakaudelta lähtien monin paikoin 
(Tolonen, 1978; Alhonen, 1987). Ihmistoimintaan 
viittaa myös yleisestä trendistä poikkeava C-N
suhteen kasvu. Tämä on Renbergin ja muiden 
(1993) mukaan todennäköisimmin seurausta ihmi
sen aiheuttamista ulkoisista häiriöistä. Ne ovat 
aiheuttaneet emäskationien ja ravinteiden lisään
tynyttä kulkeutumistajärveen. Kyseinen eutrofioi
tumisvaihe on Etelä-Ruotsin happamissa pikkujär
vissä alkanut noin 2300-1000 BP (Renberg ja 
muut, 1993). 

Geokemiallisten analyysien tulokset viittaavat 
siihen, että valuma-alueen voimakkaan eroosio
vaiheen jälkeen tilanne on hieman rauhoittunut 
noin 1300-1000 vuotta BP, mikä on mahdollista
nut sedimentoituvan aineksen C-N-suhteen palaa
misen korkeaksi. Tätä on seurannut jälleen eroosi
on kiihtyminen. 

Järvenlasku 1832-1838 kasvatti kuiva-aineen 
sedimentaatiota (max. 998 g m·2 a' l ) ja epäorgaani
sen aineksen osuutta (ltkonen ja Salonen, 1994; 
kuva 23). Samanaikaisesti N a-K-suhde väheni vii
taten saven lisääntyneeseen osuuteen allogeeni
sesta aineksesta (Digerfeldt ja Häkansson, 1993). 
Pieni muutos K-Si-suhteessa merkitsee muutosta 
erodoituneiden silikaattien lähtöalueessa, tässä ta
pauksessa eroosio- ja akkumulaatiopohjat olivat 
siirtyneet. Akkumulaatio saavutti maksiminsa 
1840-1uvulla ja 1920-luvun jälkeen se on vähenty
nyt tasaisesti (ltkonen ja Salonen, 1994). 

Saastumista ilmentävien sinkin Ua myös lyijyn) 
kertymät lisääntyivät huomattavasti viime vuosi
sadalla. Sensijaan hiilen ja biogeenisen piin akku
mulaatio samoin kuin C-N-suhde (max. 11,4) 
saavuttivat maksiminsa vasta 1960-luvun jälkeen 
kerrostuneissa sedimenteissä (kuvat 21 ja 23). Hii
len osalta tämäjo viimeistään vuosisadan vaihtees
sa alkanut akkumulaation kasvu (6-7 g m·2 a-I -

max. 19 g m-2 a-I
) on osittain selitettävissä hajoa

mattomasta orgaanisesta aineksesta johtuvaksi, 
mutta yleistrendi on yhdenmukainen pohjoisen Päi
jänteen tunnetun rehevöitymiskehityksen kanssa 
(Meriläinen ja Hamina, 1993a; Itkonen ja Salonen, 
1994). Niinikään rikin pitoisuudet sedimentissä 
alkoivat voimakkaasti kasvaa vuosisadan alussa, 
mikä johtuu teollistumisesta ja fossiilisten poltto
aineiden lisääntyneestä käytöstä. 
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YHTEENVETO PÄIJÄNTEEN RISTISELÄN ALTAAN KEHITYKSESTÄ 

Dysoligotrofoitumiskehitys 

Trofiatasolla ymmärretään järveen aikayksikös
sä tulevan orgaanisen aineen määrää (Rodhe, 1969). 
Eutrofia-käsitettä on nykyään käytetty toisaalta 
merkitsemäänjärveen tulevan ravinnemäärän kas
vua ja toisaalta lisääntyneen ravinnemäärän jär
vessä aiheuttamia reaktioita (Golterman, 1975). 
Mm. Whiteside (1983) on kritisoinut termin käyt
töä paleolimnologiassa, sillä sedimentin lisäänty
nyt orgaanisen aineksen pitoisuus voi olla seuraus
ta lisääntyneen ravinteiden saatavuuden lisäksi mm. 
muutoksista veden viipymässä, muutoksista eliöi
den välisissä suhteissa tai muutoksista altaan mor
fometriassa. Vastaavasti oligotrofiselle järvelle tyy
pillisenä piirteenä on pidetty ravinteiden vähäi
syyttä vedessä. Dysoligotrofia viittaa suureen hu
musaineiden määrään oligotrofisissa vesissä ja on 
Suomen nykyisille järville tyypillinen ominaisuus. 

Valuma-alueen maannostumiskehitys vaikuttaa 
pitkällä aikavälillä myös itse altaan trofiatasoon. 
Sedimentin C-N-suhteella on negatiivinen korre
laatio lisääntyvän trofian suhteen (Häkanson ja 
Jansson, 1983), koska se kuvastaa järveen tulevan 
alloktonisen humuksen suhteellista osuutta. Päi
jänteessä hiilen ja typen suhde on saavuttanut mak
siminsa vasta noin 500 vuotta sitten, jolloin kerros
tuneen sedimentin C-N-suhde on ollut jopa yli 13. 
Kehitys vastaa (kuva 21) hyvin Renbergin ja mui
den (1993) Etelä-Ruotsin järvistä esittämää kehi
tysmallia. T1lhansia vuosia kestänyt pintamaiden 
uuttuminenja happamien podsolimaannosten sekä 
soiden kehitys on lisännyt orgaanisten happojen 
tuloajärveen aiheuttaen oligotrofioitumistaja pH:n 
alenemista. Tämä kehitys on saattanut myös vä
hentää jossain määrin emäskationien ja lisätä or
ganometallikomplekseihin sitoutuneiden redox
ryhmän alkuaineiden (Fe, Mn, Al ja P) tuloa jär
veen (Engstromja Wright, 1984; EngstromjaHan
sen, 1985; Renberg ja muut, 1993). 

10htuen edellä kuvatusta maaperän asteittaises
ta huuhtoutumisesta ja kasvillisuussukkessiosta, 
viiieiden alueiden vesille tyypillisenä piirteenä on 
pidetty oligotrofioitumista sekä alkaalisuuden ja 
tuottavuuden vähenemistä. Esimerkiksi Digerfeldt 
ja Häkansson (1993) ovat kuitenkin esittäneet, että 
järvi voi kehittyä joko kohti oligotrofiaa tai kohti 
eutrofiaa, riippuen siitä, millä järven kehitykseen 
vaikuttavilla ympäristötekijöillä on ratkaisevin vai
kutus. Ilmeisesti luonnontilaisen järven karuuntu
minen on yleisempi kehityssuunta boreaalisella 
alueella kuin rehevöityminen. Monissa suomalais
järvissä on havaittu järven dysoligotrofioitumista 
alloktonisen, happaman humusmateriaalin sitoes-

sa järven alkuperäisiä ravinnevarastoja. 
Artjärven Pyhäjärvessä Kukkonen ja Tynni 

(1970) arvioivat keskimääräisten lustonpaksuuk
sien perusteella pohjasedimentin iän sekä erottivat 
siitepöly-, piilevä- ja kemiallisten analyysien poh
jalta kolme vaihetta viimeksi kuluneiden 3700 
vuoden ajalta. Vanhin niistä, noin 1700-850 BC, 
oli lievästi eutrofinen vaihe, jota seurasi niukkara
vinteisempi kausi. Karun kau den aikana kerrostu
nut humus oli lähinnä alloktonista, ja sedimentin 
C-N-suhde oli korkea. Pintaosien eutrofinen vaihe 
alkoi noin AD 1500. Suunnilleen samanaikaisesti 
kuin Pyhäjärvi dysoligotrofioitui Lohjanjärvi ja 
sen pohjasedimenttien C-N -suhde kasvoi (Kukko
nen, 1973). Tämänjälkeenjärvi alkoi ihmistoimin
nan vaikutuksesta rehevöityä. Niinikään on eteläi
sen savialueen järvistä Vanajavesi ollut alkujaan eut
rofinen, kunnes humuskuormituksen kasvu aiheutti 
dysoligotrofioitumisen (Kansanen, 1985). 

Päijänteen karuuntuminen on ilmeisesti vaikut
tanut taustalla järven koko historian ajan. Kehitys 
on havaittavissa sedimentin kemostratigrafiassa 
rauhallisina ajanjaksoina, kuten nyky-Päijänteen 
syntymistä seuraavina vuosituhansina (n. 5000-
3000 BP). Ilmasto viileni vähittäin, eikä ihminen 
toiminnallaan vielä häirinnyt kehitystä. Sedimen
tin C-N-suhde kohosi pitkällä aikavälillä tasaises
ti. Piilevästön tuotanto väheni ja lajisto muuttui 
asidofiilisemmaksi. Samoin surviaissääskitiheyk
sien perusteella arvioitu pohjafaunan tuotanto vä
heni. On myös merkkejä siitä, että tässä yhteydessä 
alloktonisen humuksen kulkeutuminen järveen li
sääntyi. Päijänteessä tuotannon pitkäaikaiseen vä
henemiseen lienee vaikuttanut ni in maannoksen 
vähittäinen köyhtyminen herkkäliikkeisten ravin
te iden suhteen kuin niiden sitoutuminen entistä 
tiiviimmin alloktoniseen humukseen. 

Deglasiaatio - noin 7000 BP 

Ajanjakso vastaa lähinnä interglasiaalisyklin pa
leoekologisessa kuvauksessa käytettyä protokraat
tista kehitysvaihetta (vrt. Birks, 1986). Heti degla
siaation jälkeen Ristinselän altaan kohdalla sedi
mentoitui glasiaalisavia ja silttejä, jotka liittyivät 
jäätikön peräytymiseen ja mahdolliseen uudelleen
etenemiseen 1 yväsky län-J ämsän reunavyöhykkeel
le. Sedimentaationopeus oli tällöin hyvin suuri 
Uopa 15 mm a,I). Kertyneessä aineksessa oli run
saasti uudelleenkerrostuneita siitepölyjä, piileviä 
(Eem-meren lajistoa) ja vanhaa orgaanista ainesta. 
Ilmaston lämmetessäja laajojen alueiden paljastu-
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essa niitä peittäneestä merestä levisivät koivumet
sät alueelle. Noin 9500 BP mänty muuttui vallitse
vaksi puulajiksi. Leppä yleistyi noin 8000 BP. 

Päijänteen todennäköisesti noin 8900 BP Ancy
lusjärvestä tapahtunut kuroutuminen näkyy ajan
kohdan alkaalisessa piilevästössä Aulacoseira is
landican vähenemisenä, muiden suurjärvilajien 
lisääntymisenä ja epifyytti- sekä pohjalajien li-

sääntymisenä planktonlajeihin nähden. Päijänteen 
kuroutumisen aikaan ilman keskilämpötila oli 1- 3 
astetta nykyi stä kylmempija sateisuus samaa luok
kaa ku in nykyisin (Guiotja muut, 1993). Nykyinen 
keskilämpötila saavutettiin jo noin 8000 BP (Don
ner, 1974). Lämpenemisen myötä sedimentin or
gaanisen aineksen pitoisuus alkoi vähitellen koho
tao Samalla alkoi Muinais-Päijänteen transgressio. 

Runsaan tuotannon kausi noin 7000-5000 BP 

Mesokraattisessa kehitysvaiheessa ilmasto läm
peni edelleen ja sedimentin orgaanisen aineksen 
pitoisuus kasvoi (vrt. Birks, 1986) . Noin 6600 BP 
alkoi kerrostua saviliejua. Holoseenin lämpökau
den huippu saavutettiin no in 6000-5000 vuotta 
sitten, jolloin oli 1- 3 astetta nykyistä lämpimäm
pääja huomattavasti sateisempaa (Kanninen, 1992; 
Guiot ja muut, 1993) . Lämpökaudesta kertovat 
mm. siitepölyt,jotka osoittavatjalojen lehtipuiden 
olleen näihin aikoihin yleisiä Ristinselän korkeu
della saakka. Kuusi yleistyi valuma-alueella no in 
5400 BP. Ensimmäiset asutuksen merkit Ristinselän 
valuma-alueelta ovat ajalta noin 4500--3500 Be. 

Ajanjaksona noin 7000-5000 BP säteilyolot ovat 
olleet tuotannon kannalta edulliset. Samanaikai
sesti ovat ravinnekertymät olleet suuria ja syvän
teen happipitoisuus hyvä lyhentyneestä jääpeite
ajasta ja suuresta alusveden tilavuudesta johtuen. 
Hiilen (max. n. 6000-5000 BP) ja varsinkin bio
geenisen piin (piilevästö; max. n. 7000- 5000 BP) 
hyvin suuret kertymät viittaavatkin voimakkaa
seen perustuotantoon. Myös pohjaeläimistön tuo
tanto on ollut surviaissääskien pääkapseleiden ti 
heyden perusteella runsasta (max . n. 6700-
5700 BP), vaikka varsinaisia trofiamuutoksia ei 

olekaan tapahtunut. 
Todennäköisesti noin 6000 vuotta BP Heinolan 

harju murtui kaakossa ja Päijänteen vedenpinta 
laski Ristinselän korkeudella noin 10m 500 v: ssa 
(Saarnisto, 1971; Ristaniemi, 1987). Piilevästössä 
asidofiiliset lajit alkoivat yleistyä, mikä saattaa 
liittyä soistumisen kiihtymiseen ja kuusen tuloon 
valuma-alueelle ja sen neulasten happamoittavaan 
vaikutukseen (MacDonald ja muut, 1993). Mui
nais-Päijänteen lasku ei aiheuttanut selkeitä muu
toksia sedimentaationopeudessa, eikä sedimentin 
orgaanisen aineksen pitoisuudessa, jonka kasvu 
jatkui vielä satoja vuosia. Myös surviaissääskien 
litoraalilajien kertymä oli vain hieman suurempi 
heti laskun jälkeen ku in myöhemmin. 

Ilmeisesti lasku oli suhteellisen hidas ja vaikutti 
samassa vyöhykkeessä ku in edeltänyt transgres
sio, eikä se siten aiheuttanut voimakasta matalien 
pohjan alueiden eroosiota. Esimerkiksi ilmasto
muutoksen aiheuttaman veden pinnan korkeuden 
vaihtelun on todettu jättävän sedimenttiin huomat
tavasti vähäisempiä merkkejä kuin keinotekoisen, 
amplitudiltaan paljon pienemmän vedenpinnan las
kun (Digerfeldt, 1988). 

Rauhallinen jakso noin 5000-3000 BP 

Ajanjakso noin 5000- 3000 BP vastaa paleoeko
logiassa kuvattua ns. oligokraattista kehitysvai
hetta (vrt. Birks, 1986). Altaassa tapahtui lähinnä 
vain hidasta dysoligotrofoitumista, joka johtui va
luma-alueen maannostumisesta ja ilmaston muut
tumisesta sateisemmaksi ja viileämmäksi ja kuv as
tuu piilevästössä asidofiilisten lajien lisääntynee
nä osuutena ja näkyy myös biogeenisen piin vä
hentymisenä. Myös surviaissääskitiheydet vähen
tyivät hieman samanaikaisesti kuin ravinnekerty-

mät. Hiilen kertymäei ajanjaksonajuurikaan muut
tunut, sillä vaikka perustuotanto vähenikin, allok
tonisen humuksen huuhtoutuminen järveen valu
ma-alueelta lisääntyi soistumisen ja ilmaston huo
nonemisen myötä (vrt. Engstrom ja Hansen, 1985; 
Renberg ja muut, 1993). Alloktonisen humuksen 
lisääntyneeseen kertymään viittaa myös C-N-suh
teen kasvu ja mm. n. 800 vuotta liian vanha 14C-ikä 
noin 2000 BP sedimentoituneelle näytteelle. 

Noin 3000 BP lähtien tapahtuneet muutokset 

Noin 3000 BP jälkeen tapahtui Päijänteen sedi
mentaatiossa ja eliöstössä jokin ilmeisesti valuma
alueen lisääntyneen eroosion kautta ohjautunut 
muutos. Noin 2200 BP sedimentoituneessa näyt-
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teessä surviaissääskitiheys oli pieni ja pääkapse
leiden kertymä jääkauden jälkeisen ajan alhaisin. 
Tämän jälkeen pohjan tuotanto kasvoi ja oli hyvin 
runsasta 1800-1600 BP, jonkajälkeen se vähenija 
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pysyi alhaisena viime vuosikymmenille saakka. 
Noin 1600 BP myös epifyyttilajiston osuus piile
västössä oli suurimmillaan ja asidofiilisten sekä 
indifferenttien piilevien osuudessa tapahtui kään
ne laskuun. Litoraalisurviaissääskifaunan kertymä 
syvänteeseen ylitti profundaalifaunan kertymän 
niinikään no in 1600 BP jälkeen. 

Allogeenisen epäorgaanisen aineksen kertymä 
kohosi hieman jakson 2400-1300 BP ajaksi ja 
sedimentoituva aines alkoi muuttua karkeammaksi 
noin 1600 BP. Altaan dysoligotrofoitumiskehitys 
katkesi. C-N-suhteen ja N-P-suhteen (min. noin 
2300 BP) perusteella järvi heilahti no in 1600-
1300 BP eutrofisempaan suuntaan. Kemiallisten 
tulosten ja kuiva-aineskertymän perusteella näyt
tää siltä, että eroosio valuma-alueella rauhoittui 
hieman noin 1300-1000 BP, jonka jälkeen alkoi 
selvä sedimentaationopeuden ja kuiva-aineskerty
män kasvu. Vuosikerrallisen saviliejun kerrostu
minen alkoi 1500-1uvulla. Sedimentin hehkutus
häviö alkaa pienentyä vasta syvyydessä, joka vas
taa 1600-1uvun loppua. 

Kaksi todennäköisintä selitystä kuvatulle muu
tokselle ovat ihmisen toiminta valuma-alueella ja 
ilmastonmuutos. On mahdotonta arvioida tarkasti 
kumpi on ollut merkittävämpi tekijä eri vaiheissa, 

sillä signaali niistä ohjautuu sedimenttiin monin, 
osittain vuorovaikutteisin tavoin (Dearing, 1991; 
Itkonen ja Salonen, 1994). 

Ihmisen aiheuttama kiihtynyt eroosio viime vuo
sisatoina on osoitettu rnonissa tutkimuksissa rnaa
ilrnanlaajuisesti (vrt. esim. Birks, 1986; Dearing, 
1991). Ristinselän tapauksessa ihmisen toimintaan 
viittaa rnrn. siitepölyanalyysissä havaittu kuusen 
siitepölyarvojen väheneminen 110 cm:n syvyydel
tä (no in 1800 BP) lähtien, joka saattaa liittyä rnet
sänraivaukseen ja kaskiviljelyn alkuun. Ruuska
sen (1989) mukaan on varrnaa, että kaskiviljely on 
alkanut Ristinselän valurna-alueella viimeistään 
myöhäisellä rautakaudella noin 500 BC-AD 1200. 
Siitepölystössä ensimrnäiset varmat rnerkit vilje
lyksestä ovat kuitenkin vasta 1800-1uvun alkupuo
leita. 

Toisaalta rnyös esitetty sadernäärän lisääntyrni
nen on saattanut lisätä valuntaaja valuma-alueella 
tapahtuvaa huuhtouturnista. Vaikka ravinteita on 
noin 3000-1300 BP ja 1000 BP lähtien ilmeisesti 
tullut valurna-alueelta hiernan aiernpaa rauhallista 
jaksoa enemmän eliöstön käyttöön, on todennä
köinen ilmaston viileneminen samanaikaisesti ra
joittanut perustuotantoa. 

Ihmistoiminnan viimeaikaiset vaikutukset 

Järvenlasku 1832-1838 

Vuosina 1832-1838 toteutettu Päijänteen veden
pinnan lasku noin 1,2 metrillä aiheutti eroosiota en
tisillä transportaatiopohjilla ja lisäsi siten saveksen 
sedirnentaation rnoninkertaiseksi lähes sadaksi vuo
deksi (hehkutushäviön mini mi vuonna 1870). Pinnan 
laskulla oli suuri vaikutus kuiva-aineen sedimentaa
tioon verrattuna niihin vähäisiin muutoksiin, jotka 
varhaisernpi Muinais-Päijänteen lasku aiheutti. 

Suuri osa piilevästöstä Päijänteen laskun jälkei
sessä horisontissa oli uudelleenkerrostunutta. Pii
levästö muuttui laskun seurauksena alkalifiilisern
maksi planktonlajistoksi. Sen sijaan surviaissääs
kilajistossa ei tapahtunut rnuutoksia, ainoastaan 
lajiston diversiteetti väheni. 

Jätevesien vaikutukset 

Päijänteen pohjoisosan tiedetään muuttuneen 
1930-luvun jälkeen rnesotrofiseksi johtuen puun-

jalostusteollisuuden ja yhdyskuntajätevesien kuor
rnituksesta. Saastumista ilmentävien sinkin ja Iyi
jyn pitoisuudet pohjasedirnentissä alkoivat kohota 
jo viime vuosisadalla. Niinikään rikin pitoisuudet 
kohosivat huornattavasti vuosisadan alusta lähti
en. 1950-1uvulla alkoi Ristinselän syvänteessä ker
rostua sulfidiraitaista saviliejua. 

Selkeät rnuutokset kohti mesotrofisen järven 
surviaissääskilajistoa tapahtuivat 1960-1uvun 10-
pulla. Lajiston diversiteetti väheni ja litoraalilaji
en akkumulaatio syvänteeseen lisääntyi. Tämä 
saattaa johtua siitä, että rehevöityrninen lisäsi 
esimerkiksi epifyyttikasvillisuutta ja siten käyt
tökelpoisten habitaattien rnäärää. Orgaanisen ai
neksen sedirnentaatio oli suurirnmillaan vuosina 
1972-75, jonka jälkeen vedenlaatu on parantu
nut. Hiilen akkumulaatio syvänteeseen alkoi li
sääntyä viimeistään vuosisadan vaihteessa, mutta 
hiilen ja biogeenisen piin suurirnmat kertymät 
sekä C-N-suhteen rnaksirni saavutettiin vasta 
1 960-1uvun jälkeen. 
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LOPPUP ÄÄ TELMÄ T 

Päijänteen Ristinselän ja sen valuma-alueen ke
hitys kuvastaa pääpiirteiltään Birksin (1986) esit
tämää interglasiaaliajan luonnollista kehitystä. Il
maston muuttuminen, maannostuminen valuma
alueella, ihmisen aiheuttamat häiriöt, lajien immi
graatio, kilpailu sekä vedenpinnan korkeuden muu
tokset ja valuma-alueelta tulevat ravinnehuuhtou
tumat ovat kaikki vaikuttaneet altaan ja sen valu
ma-alueen tilaan. 

V ähittäinen dystrofoituminen on vaikuttanut 
koko jääkauden jälkeisen ajan. Maannostuminen 
ja valuma-alueen soistuminen ovat lisänneet jär
veen huuhtoutuvan alloktonisen humuksen määrää 
ja sitoneet sitäkin kautta yhä suuremman osan 
ravinnevaroista. J ärven oligotrofoituminen kuvas
tuu hyvin piilevästössä. Toisaalta surviaissääski
aineiston perusteella järvi on ollut oligotrofinen jo 
noin 7500 BP. 

Morfometriset tekijät ovat olleet keskeisiä Päi
jänteen kehitykselle. Merkittävimmät näistä ta
pahtumista ovat olleet 1) altaan kuroutuminen (noin 
8900 vuotta BP), 2) maankohoamisen aiheuttama 
muutos laskujoen sijainnissa (Muinais-Päijänteen 
lasku no in 6000 vuotta BP) sekä 3) järven keinote
koinen lasku 1,2 m: llä vuosina 1832-1838. Mui
nais-Päijänteen lasku vaikutti vain vähän altaan 
sedimentaatioon ja eliöstöön verrattuna 1832-1838 
toteutettuun vedenpinnan alentamiseen. Tämäjoh
tunee laskun hitaudestaja siitä, että se on vaikutta
nut samassa vyöhykkeessä kuin sitä edeltänyt trans
gresslO. 

Ilmasto ohjaa suurten järvien vuotuista syvän
nesedimentaatiota. Itkonen ja Salonen (1994) ha
vaitsivat erittäin merkitsevän korrelaation Päijän
teen vuosikerrallisten pintasedimenttien lustonpak
suuden ja Helsingin vuosikeskilämpötilan (1829-
1992) sekä vuosisademäärän (1844-1992) välillä. 
Monissa tutkimuksissa on korostettu kovien tuuli
en, joita esiintyy etenkin syksyisin, merkitystä 
Päijänteen sedimentaatiolle (Saarnisto, 1983; Kan
sanenja muut, 1991; Huttula, 1992). Loppuvuoden 
tuulet toteuttavat vuotuisen sedimentaation vaih
telun, sillä niistä riippuu paljonko matalille pohjan 
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alueille kertynyttä materiaalia kulkeutuu vuosit
tain syvänteisiin. Kovien tuulien vaikutusta taas 
rajoittaa jääpeiteajan pituus, joka on ensisijaisesti 
lämpötilan ohjaama (Häkanson ja Jansson, 1983; 
Itkonen ja Salonen, 1994). 

Myös tässä tutkimuksessa löydettiin viitteitä 
ilmastosäätelystä. Noin 7000-5000 BP tuotanto on 
järvessä ollut runsasta, mihin todennäköisin seli
tys on tällöin vallinnut kostea ja lämmin ilmasto. 
On esitetty, että lämmin ilmasto lisää kasvukauden 
pituutta, täyskiertojen pituutta ja siten perustuo
tannon määrää. Niinikään ravinteiden huuhtoutu
minen järveen on lisääntynyt runsaista sateista ja 
valumasta johtuen (Kanninen, 1992). Heikosti si
toutuneita ravinteita on tällöin ollut maannoksessa 
oleellisesti nykyistä enemmän (Birks, 1986). Toi
saalta myös lyhyt jääpeiteaika on mahdollistanut 
tuulen toiminnan pitkään ja siten kiihdyttänyt re
suspensoitumista (Itkonen ja Salonen, 1994). 

Sedimentistä tulkitut järven tilan muutokset noin 
3000-2000 vuotta BP lähtien saattavat johtua il
mastonmuutoksista tai kaskiviljelyn aloittamises
ta va1uma-alueella tai molemmista. Vuosien 1832-
1838 järvenlaskun ja sitä 1900-1uvulla seuranneen 
jätevesikuormituksen vaikutuksetjärven tilaan ovat 
olleet hyvin voimakkaita aiempaan kehitykseen 
nähden. Järven trofiataso on muuttunut se1keästi, 
sedimentaationopeus moninkertaistunut ja tuotan
to kohonnut huomattavasti. 

Päijänteen Ristinselän kaltaisessa suuressa jär
vialtaassa kehityksen käännekohdat eivät yhdy 
suoraan litostratigrafisiin rajoihin, vaan tulkintaan 
tarvitaan useita toisistaan riippumattomia mene
telmiä. Lisäksi eri eliöryhmien ja sedimentin ke
miallisten ja fysikaalisten analyysien antamat ku
vat altaan kehityksestä poikkeavat yksityiskohdis
saan huomattavastikin toisistaan, mikä eliöstön 
osalta johtuu pelagiaalin ja profundaalin erilaises
ta ympäristöstä ja kemiallisen aineiston osalta lä
hinnä aineiden kerrostumisen jälkeisistä liikkeistä 
ja reaktioista. Metodologisesti laajalla tutkimusai
neistolla on kuitenkin saatavissa johdonmukainen 
kokonaiskuva altaan ekosysteemin kehityksestä. 
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SUMMARY 

The history of the Lake Päijänne basin contains 
typical elements for large Finnish lakes having 
been affected by changing environmental forces: 
rapid sedimentation in the proglacial basin, con
nection to the Baltic Sea (lake), isolation from the 
Baltic Sea, regressions and transgression due to 
postglacial isostatic rebound, human interference 
and climate. This paleoecological study attempts 
to explain the reactions of the lake ecosystem to 
these changes. 

The basal sets ofLake Päijänne, Ristinselkä sub
basin sediments consist of glacial sands and silts, 
which record the readvance of the Late-Weichse
lian ice lobe to the Central Finland end moraine 
(Rainio et al., 1986). The rate of sedimentation was 
very high (up to 15 mm a. 1). The sediments contain 
an abundance of redeposited pollen, diatoms and 
organic material. Birch forests were the first to 
spread to the open shores of Ancylus Lake. In ca. 
9500 BP, pine became the dominant tree, being 
followed by alder in 8000 BP. 

The isolation of Ancient Lake Päijänne from 
Ancylus Lake at about 8900 BP can be observed by 
the decline in the proportion of the alkaliphilous 
diatom Aulacoseira islandica, the increase of oth
er large lake diatoms, and decrease in the propor
tion of planktonic diatom species. During the iso
lation of Ancient Lake Päijänne, the mean annual 
temperature was 1-3 °C lower than present (Guiot 
et al. , 1993). However, the present mean tempera
ture was already reached in 8000 BP (Donner, 
1974). Ancient Lake Päijänne was a transgressive 
lake. 

With the ameliorating climate, the organic con
tent of the sediments increased and at ca. 6600 BP 
deposition of gyttja-clay changed to clay-gyttja. 
The Holocene climatic optimum was reached ca. 
6000-5000 BP. At this time, climate was 1- 3 0 C 
warmer than the present temperature (Kanninen, 
1992; Guiot et al., 1993) . The pollen record shows 
that deciduous trees were common in the area. 
Spruce became abundant at ca. 5400 BP. 

During the period 7000- 5000 BP, the yearly 
production season was long. The accumulation of 
nutrients, and especially the sedimentary maxima 
of biogenic silica, indicate high primary produc
tivity of the water mass. The profundal biomass 
was also large, but there was no changes in its 
composition. 

At about 6000 BP, the transgression reached a 
new threshold in the south, and a new outlet was 
formed . The water level in the Ristinselkä area fell 
10 meters over about 500 years (Saarnisto, 1971; 
Ristaniemi, 1987). The diatom taxa indicate devel-

opment of a smaller basin, with acidophilous spe
cies becoming more abundant. This can be related 
to the invasion of spruce, and its acidifying effect 
on the catchment soils (MacDonald et al., 1993). 
The discharge of Ancient Lake Päijänne did not 
affect the rate or organic composition of the lake 
sediments. This is probable because the event was 
slow and affected the same shore zone as the 
preceding transgression. 

During the years 5000 to 2000 BP, a continuous 
dysoligotrophication trend indicates increased 
leaching of soils and growth of peatlands due to a 
more humid climate. The diatom production de
creased and the taxa became more acidophilous in 
character. The accumulation of chironomids also 
decreased. 

The accumulation of allogenic mineral matter 
increased during the years 2400-1300 BP, and the 
chironomid influx rea.ched its minimum in 2200 BP. 
After that, the infl ux increased but decreased again 
at about 1600 BP when the grains of mineral 
sediments became coarser. At the same time, the 
accumulation oflittoral chironomids exceeded the 
influx of profundal chironomids, and the propor
tion of epiphytic diatom taxa increased in the 
sediments in relation to acidophilous and indiffer
ent taxa. Dysoligotrophication ended on the basis 
of C-N and N-P relations, and the lake became 
more productive. From the 16th century onwards, 
the profundal sediments of Ristinselkä basin have 
been annually laminated. 

It is not possible to differentiate whether these 
changes have been caused by human activity or 
changing climate because both these signals are 
transferred to lake sediments in a similar way 
(Dearing, 1991; Itkonen and Salonen, 1994). How
ever, the decline of spruce from 1800 BP supports 
the concept of early forest clearance and slash-and
burn cultivation, which started in the area at latest 
2000 years aga (Ruuskanen, 1989). On the other 
hand, the changes in chironomid composition can 
be explained better by climatic forcing. 

The artificial lowering of the Päijänne water 
level in 1832-1838 by 1.2 m caused erosion and 
resuspension ofthe former transportation bottoms. 
It had much stronger consequences than the early 
natural discharge of Ancient Lake Päijänne in ca. 
6000 BP. Beginning in the 1840's, the sedimenta
tion of clay material in the deep accumulation areas 
was multiplied for nearly 100 years. Diatom taxa 
changed to more alkaliphilous and the diversity of 
the chironomid assemblage was lowered. 

Eutrophication ofthe northernmost basin ofLake 
Päijänne started in the 1940's due to discharge 
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from forest industry and municipal waste waters 
(Meriläinen and Hamina, 1993a). Pollution in the 
Ristinselkä basin can be detected from increased 
levels of Zn, Pb and S starting at the beginning of 
this century. Black sulphides colour the rhythmic 
sediments from 1950's. The deteriorating of the 
profundal area can be verified from chironomid 
assemblage at the end ofthe 1960's. The diversity 
of the fauna and the accumulation of littoral ani
mals increased. It is possible that eutrophication 
increased littoral vegetation and productivity. Ac
cording to the chironomid stratigraphy, the bio log
ical condition of the basin was at its worst at the 
beginning of 1970' s. Since then, the quality of the 
water has been improved. The accumulation of 
carbon started to increase at the beginning of this 
century, but the highest values for the accumula
tion of carbon and biogenic silica and C-N relation 
were reached only in the early 1970's. 

The long-term (8000-500 BP) accumulation of 
carbon in the studied sediments has varied between 
1.9 and 5.4 g m·2 a-I ; the recent, apparent anthropo
genic maximum being 19.1 g m-2 a-I • This is less 
than estimated in preliminary carbon balance cal
culation for lake sediments (7.5 to 66 g m-2 a-I ; 

Kanninen, 1992). This indicates that the minerali-
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zation of organic compounds and diffusion of car
bon continues in the sediments for a long time after 
their burial. 

The development ofthe Ristinse1kä basin and its 
drainage area reflects, in princip1e, the natural 
development described by Birks (1986). Factors 
such as changing climate, soil development, hu
man interferences, immigration of species, compe
tition and changes ofwater level and nutrient input 
have all, in turn and together, affected the state of 
the lake basin. The trend of dysoligotrophication 
operates all the time in the background. 

The changes of large basins 1ike Ristinselkä do 
not exact1y coincide with the observed lithostrati
graphic boundaries. Moreover, the information 
from different fossil materials and sediment chem
istry or physical properties clearly have independ
ent characters. For example, benthic fauna and 
planktonic diatoms react differently to environ
mental changes. The chemical properties of sedi
ments, on the other hand, are more affected by 
post-depositional interferences than its physical 
characters. However, methodologically wide study 
leads to a coherent picture of the development of 
the lake ecosystem. 
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Liite 1. Piilevätaulukko Päijänteen Ristinselän sarjasta (30-710 cm). 
Appendix 1. A table of dia tom taxa observedfrom the Päijänne Ristinselkä core RS2 (30-710 cm). 

cm 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 

Achnanthes affinis Grunow 0.2 0.4 1.0 
Achnanthes altaica (Poretzky) Cleve-Euler 0 .2 
Achnanthes biasolettiana (Kützing) Grunow 0.2 0.2 0.4 
Achnanthes c1evei Grunow 0.2 
Achnanthes didyma Hustedt 0.4 

Achnanthes elliptica Cleve 0.2 0.2 0.2 0.2 
Achnanthes exigua Grunow 
Achnanthes flexella (Kützing) Brun 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 
Achnanthes kryophila Petersen 0.2 0.2 0.2 
Achnanthes lanceolata (Brebisson) Grunow 

Achnanthes lanceolata 
var. elliptica Cleve 0.2 0.2 0.2 0 .2 0.4 

Achnanthes lanceolata 
var. rostrata (Oestrup) Hustedt 0.2 

Achnanthes laterostrata Hustedt 0.2 0.4 
Achnanthes lemmermannii Hustedt 0.6 
Achnanthes levanderi Hustedt 0.3 1.7 1.6 0.4 0.9 0.2 0.2 1.\ 0.6 0.8 

Achnanthes linearis (Smith) Grunow 0.2 0.5 0.2 0.2 0.6 0.6 0.2 0 .2 0.2 0.4 
Achnanthes marginulata Grunow 0.2 0.2 
Achnanthes microcephala (Kützing) Cleve 0.2 0.6 2.2 0.5 0.2 0.2 2.3 0.7 0.2 2.0 0.5 2.8 
Achnanthes minutissima Kützing 1.0 0.3 0.4 0.2 0.4 1.4 1.0 
Achnanthes oestrupii (Cleve-Euler) Hustedt 0.2 

Achnanthes oestrupii 
var. pungens (Cleve-Euler) Lange-Bertalot 0.2 

Achnanthes suchlandtii Hustedt 0.5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 
Achnanthes spp. 0.7 0.2 0.2 0.4 1.6 
Actinocyclus octonarius Ehrenberg 
Amphora \ibyca Ehrenberg 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2 0.8 0.4 0.4 0.2 

Amphora montana Krasske 0.2 
Amphora ovalis Kützing 0.2 0.2 0.2 
Amphora pediculus (Kützing) Grunow 0.2 
Anomoeoneis brachysira (Brebisson) Grunow 0.5 0.2 
Anomoeoneis vitrea (Grunow) Ross 0.3 0.7 0.2 0.4 1.3 0.2 0.5 0.5 0.4 0.4 

Asterionella formosa Hassall 0.6 0 .8 0.2 7.0 5.8 0.4 0.5 0.9 0.6 0.8 
Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen 0.2 0.3 1.0 0.2 1.2 1.5 l.l 1.8 2.7 1.0 
Aulacoseira distans (Ehren berg) Simonsen 1.2 20.0 13 .7 15.7 7.8 5.0 13 .2 32.5 16.3 31.0 11.6 20.3 9.0 
Aulacoseira distans 

var. humilis (Cleve-Euler) Ross 0.4 
Aulacoseira distans 

var. tenella (Nygaard) Florin 0.3 0.4 1.3 0.4 0.4 l.l 0.4 0.4 

Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen l.l 1.3 
Aulacoseira islandica (Müller) Simonsen 75.4 25.9 35.1 18.8 16.7 29.4 15 .8 14.0 42.1 15.1 35.1 19.5 20.0 
Aulacoseira italica (Ehrenberg) Simonsen 0.4 0.7 1.2 0.4 0.4 0.5 1.3 1.7 9.2 6.6 
Au1acoseira \irata (Ehren berg) Ross 5.6 4.4 2.4 6.5 6.0 0.2 0.4 0.4 0.7 0.8 
Aulacoseira lirata 

var. biseriata (Grunow) Haworth 1.2 

Aulacoseira \irata 
var. lacustris (Grunow) Ross 3.4 

Aulacoseira subarctica (Müller) Haworth 1.6 0.7 0.2 0.6 0.8 2.1 1.1 1.8 0.6 2.4 
Aulacoseira valida (Grunow) Krammer 0.4 2.1 3.6 2.4 0.8 0.8 1.7 1.3 l.l 0.7 0.9 0.2 
Caloneis bacillum (Grunow) Cleve 0.2 0.2 
Ca Ion eis schumanniana (Grunow) Cleve 

Caloneis schumanniana 
var. biconstricta (Grunow) Cleve 

Caloneis schumanniana 
var. lancettula Hustedt 

Caloneis silicula (Ehrenberg) Cleve 0.2 0.2 0.2 0.2 
Campylodiscus hibernicus Ehrenberg 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.6 
Campylodiscus noricus Ehrenberg 
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Päijänteen ekosysteemin kehitys holoseeniaikana 
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cm 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 

Ceratoneis arcus (Ehrenberg) Kützing 0 .2 
Cocconeis thumensis Mayer 
Coscinodiscus sp.+ fragm . 
Cyclostephanos costatus Log.Lupikina & Churs. 
Cyclotella comensis Grunow 0.6 3.1 3.7 6 .9 0.2 0.4 3.3 4.6 1.3 3.9 7 .5 8.4 14.4 

Cyclotella atomus Hustedt 0.2 0 .2 
Cyclotella bodanica Eulenstein 0.2 0.6 0.2 0.6 0.4 3.6 
Cyclotella bodanica 

var. affinis Grunow 0.7 0 .5 1.4 
Cyclotella distinguenda Hustedt 
Cyclotella iris Brun 0.7 0.5 0.8 0.2 2.9 0.7 0 .5 1.7 2.4 2.9 6.0 

Cyclotella meneghiniana Kützing 0.2 
Cyclotella ocellata Pantocsek 0.2 0.2 0.2 0.4 
Cyclotella pseudostelligera Hustedt 0.2 0.2 0.9 0.4 1.0 0.2 
Cyclotella radiosa Häkansson 0.6 0.6 0.8 0.3 0.4 3.9 1.9 0.5 0.9 0.9 1.2 4.0 
Cyclotella rossii (Grunow) Häkansson 0.6 0.2 0.2 0.9 2.3 

Cyclotella stelligera (Cleve) Van Heurck 0.2 0.3 0.2 0.4 0 .2 0.7 0.4 0.9 0.4 1.2 
Cyclotella sp. 0 .5 0.2 0 .2 0 .6 0.4 
Cymatopleura elliptica (Brebisson) Smith 0.2 0.4 0.7 0.2 2.0 
Cymatopleura solea (Brebisson) Smith 
Cymbella affinis Kützing 0.2 

Cymbella aspera (Ehren berg) Peragalli 0.2 0.9 0.3 0.5 0.4 0.8 0.2 0.2 0.4 0 .2 0.4 0.4 
Cymbella behrei Foged 
Cymbella caespitosa (Kützing) Brun 0.3 0.2 0.2 
Cymbella cesatii (Rabenhorst) Grunow 0.4 
Cymbella cesatii 

var. capitata Krieger 

Cymbella cistula (Ehrenberg) Kirchner 0.4 0.3 0.5 0.8 0.4 0.6 2.0 0.4 0.2 0.8 
Cymbella cuspidata Kützing 0 .2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Cymbella gaeumannii Meister 0.2 
Cymbella gracilis (Raben horst) Cleve 0.3 0.2 0.2 0 .2 0.2 0.7 
Cymbella helvetica Kützing 0.2 0.5 0.7 0.2 1.0 0.9 0.4 0.4 0.5 0.2 

Cymbella laevis Naegeli & Kützing 
Cymbella lanceolata (Ehrenberg) Cleve 0.3 0.2 0.2 0.2 0 .2 0.2 0.2 
Cymbella leptoceros (Ehrenberg) Kützing 
Cymbella microcephala Grunow 0.2 0.2 0.4 0.2 
Cymbella minuta Hilse & Rabenhorst 0.6 

Cymbella prostrata (Berkeley) Brun 
Cymbella tumida (Brebisson) Grunow 0.2 0.4 0.2 
Cymbella turgida Gregory 0 .2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 
Cymbella ventricosa Kützing 0.2 
Diatoma elongatum (Lyngbye) Agardh 0.7 

Diatoma tenuis Agardh 0.2 0.2 0.4 
Didymosphenia geminata (Lyngbye) Schmidt 0.2 0.6 0.2 0.4 0.2 0.7 0.2 0.2 0.8 0.2 
Diploneis boldtiana Cleve 0.2 
Diploneis elliptica (Kützing) Cleve 0 .2 0.2 0.2 0.2 
Diploneis elliptica 

var. ladogensis Cleve 0.2 0.4 

Diploneis finnica (Ehrenberg) Cleve 0 .2 0.5 0.4 
Diploneis maulerii (Brun) eleve 
Diploneis oblongella (Naegeli) Ross 
Diploneis ovalis (Hilse) Cleve 0.2 
Diploneis parma Cleve 0.2 

Ellerbeckia arenaria (Moore) Crawford 0.3 0 .2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 
Epithemia adnata (Kützing) Rabenhorst 
Epithemia adnata 

var. porcellus (Kützing) Ross 0.2 0.9 0 .2 0 .2 0.2 0.2 0 .2 1.3 0.2 0.4 0.6 
Epithemia adnata 

var. saxonica (Kützing) Patrick & Reimer 
Epithemia hyndmannii Smith 0.2 
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cm 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 

Epithemia sorex Kützing 0.2 0.8 
Epithemia turgida (Ehren berg) Kützing 0.6 
Epithemia turgida 

var. westermannii (Ehrenberg) Grunow 
Epithemia sp. 0.3 
Eunotia c1evei Grunow 

Eunotia diodon Ehrenberg 0.2 
Eunotia fallax Cleve 0.2 0.4 
Eunotia flexuosa Kützing 0.6 
Eunotia formica Ehrenberg 0.2 
Eunotia gracilis (Ehren berg) Rabenhorst 0.2 0.4 

Eunotia implicata Noerpel & Lange-Bertalot 0.2 0.2 0.4 
Eunotia incisa Gregory 0.4 0.7 0.2 0.4 0.2 0.2 
Eunotia lunaris (Ehrenberg) Grunow 0.2 0.2 0.4 0.2 
Eunotia pectinalis (Müller) Rabenhorst 0.6 0.6 1.1 0.3 0.6 0.8 0.2 0.2 
Eunotia pectinalis 

var. ventralis (Ehrenberg) Hustedt 0.6 0.2 0.4 0.4 1.2 0.4 0.4 0.2 0.2 

Eunotia praerupta Ehrenberg 0.2 0.2 0.2 
Eunotia serra 

var. diadema (Ehren berg) Patrick 0.3 
Eunotia serra 

var. tetraodon (Ehrenberg) Ralfs 0.2 0.3 0.2 0.2 
Eunotia tenella (Grunow) eleve 0.3 0.2 
Eunotia spp. 0.2 1.2 0.3 0.9 1.4 0.4 0.2 

Fragilaria brevistriata Grunow 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.4 
Fragilaria capucina 

var. gracilis (Oestrup) Hustedt 0.2 
Fragilaria construens (Ehrenberg) Grunow 0.2 0.3 0.4 0.2 0.7 1.0 0.2 
Fragi laria construens 

fo. binodis (Ehrenberg) Grunow 0.3 0.2 1.0 
Fragilaria construens 

var. venter (Ehren berg) Grunow 0.2 0.2 0.2 0.6 

Fragilaria crotonensis Kitton 0.8 0.4 
Fragilaria intermedia Grunow 0.2 
Fragilaria lapponica Grunow 0.4 0.7 0.4 
Fragilaria oldenburgiana Hustedt 0.2 
Fragilaria paracitica (Smith) Grunow 0.3 0.2 0.2 

Fragilaria paracitica 
var. subconstricta Grunow 0.2 

Fragilaria pinnata Ehrenberg 0.4 
Fragilaria rumpens (Kützing) Carlson 0.6 0.3 0.3 0.2 0.6 0.4 0.4 1.0 
Fragilaria rumpens 

var. fragilarioides Grunow 0.2 0.2 0.2 
Fragilaria vaucheriae (Kützing) Petersen 0.2 0.4 0.2 0.2 

Fragilaria virescens Ralfs 0.2 0.5 0.2 0.2 0.6 0.2 
Frustulia rhomboides (Ehren berg) Oe Toni 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 
Frustulia rhomboides 

var. amphipleuroides (Grunow) Oe Toni 0.2 0.6 0.5 0.9 0.2 1.4 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2 
Frustulia rhomboides 

var. saxonica (Rabenhorst) Oe Toni 0.2 0.5 0.4 0.6 
Frustulia vulgaris (Thwaites) Oe Toni 0.2 0.2 0.2 

Gomphonema acuminatum Ehrenberg 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 
Gomphonema acuminatum 

var. coronatum (Ehrenberg) Smith 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.5 0.4 0.6 
Gomphonema augur Ehrenberg 0.2 
Gomphonema constrictum Ehrenberg 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0 .2 
Gomphonema gracile Ehrenberg 0.2 0.3 0.5 0.2 
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cm 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 

Gomphonema olivaceum (Lyngbye) Kützing 0.2 
Gomphonema parvulum (Kützing) Grunow 0.4 
Gomphonema parvulum 

var. parvulius Lange-Bertalot & Reichelt 
Gomphonema ventricosum Gregory 
Grammatophora oceanica Ehrenberg 

Gyrosigma acuminatum (Kützing) Rabenhorst 0.6 0.3 0.8 3.1 1.8 
Gyrosigma attenuatum (Kützing) Rabenhorst 
Gyrosigma kützingii (Grunow) eleve 1.0 1.2 
Gyrosigma spencerii (Quekett) Griffith 0.3 2.4 0.2 0.5 0.4 0.2 
Gyrosigma spencerii 

var. crassum eleve 

Gyrosigma spencerii 
var. nodifera (Grunow) eleve 

Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow 0.3 0 .2 0.2 
Hantzschia amphioxys 

var. vivax (Hantzsch) Grunow 0.2 0.2 
Hyalodiscus scoticus (Kützing) Grunow 
Mastogloia grevilleii Smith & Gregory 

Melosira undulata (Ehrenberg) Kützing 0.8 0.4 1.1 1.5 0.8 0.4 
Navicula aboensis (eleve) Hustedt 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 
Nacicula anglica Ralfs 0.2 
Navicula arvensis Hustedt 0.2 
Navicula cari Ehrenberg 0.2 

Navicula cocconeiformis Gregory & Greville 0.3 0.2 0.4 0.4 0 .2 0.2 
Navicula costulata Grunow 
Navicula cryptocephala Kützing 0.2 
Navicula cuspidata Kützing 0.2 0.2 0.2 
Navicula farta Hustedt 0.2 

Navicula gracilis Ehrenberg 0.2 0.4 
Navicula jentzschii Grunow 
Navicula jämefeltii Hustedt 0.4 0.4 0.7 0.2 
Navicula lapidosa Krasske 0.2 
Navicula pseudoscutiformis Hustedt 0 .2 0.2 

Navicula radiosa Kützing 0 .2 1.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.9 0.2 0.5 0.2 0 .2 0.2 0.2 
Navicula radiosa 

var. tenella (Bn:bisson) Grunow 0.3 0.2 
Navicula rhynchocephala Kützing 0.4 
Navicula rotunda Hustedt 0.7 
Navicula ventralis Krasske 0.2 

Navicula sp. 0.2 0.2 0.2 
Neidium affine (Ehrenberg) Pfitzer 0.2 0.4 
Neidium ampliatum (Ehrenberg) Krammer 0.2 
Neidium hitchcockii (Ehren berg) eleve 0.3 0.3 0.8 0.2 0.4 0.4 0 .2 
Neidium iridis (Ehrenberg) eleve 0.5 0.2 1.0 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 

Neidium iridis 
fo. vemalis Reichelt & Hustedt 0.2 

Nitzschia angustata (Smith) Grunow 0.2 0.2 1.0 0.8 0.2 0.2 
Nitzschia capitellata Hustedt 0.2 
Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow 0.4 
Nitzschia gracilis Hantzsch 0.2 

Nitzschia linearis Smith 0.4 0.2 
Nitzschia recta Hantzsch 0.2 
Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) Smith 
Nitzschia subacicularis Hustedt 0.2 
Nitzschia tryblionella 

var. victoriae Grunow 0.2 



Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ Finland. Report o/Investigation 131. 1995 
Päijänteen ekosysteemin kehitys holoseeniaikana 

Liite I . Uatkoa) 
Appendixl . (continued) 

290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670 690 710 

0.2 

0 .2 
0.2 

0.5 0.5 

0.2 
0.2 0.2 0.4 0.5 0 .2 0.3 

0 .2 0.2 0.2 

0 .2 

1.0 0.2 0.2 0 .5 
0.2 0.2 

X 
0.2 

0.2 0.4 
0.2 0.4 

0.2 

0.2 

0.2 

0.4 0.2 0.2 

0.2 

0.2 0.2 0.2 0.2 

0.4 1.6 0.2 

0.2 0.5 
0.2 

0 .2 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ Finland, Reporl o/Invesligalion 131 , 1995 

Arlo Ilkonen, Brila Eriksson, Tuulikki Grönlund el al. 

Liite I . Uatkoa) 
Appendix 1. (continued) 

cm 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 

Nitzschia sp. 0.2 0.4 0.6 0.8 0.2 0.4 
Opephora martyi Heriband 0.2 
Pinnularia appendiculata (Agardh) eleve 0.2 
Pinnularia borealis Ehrenberg 0.2 0.2 
Pinnularia brandelii eleve 0.2 

Pinnularia cardinalis (Ehrenberg) Smith 0.2 
Pinnularia divergens Smith 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.5 0.4 0 .2 0.4 
Pinnularia gentilis (Donkin) eleve 0.5 0.4 0.2 
Pinnularia gibba Ehrenberg 0.3 0.5 0.6 0.2 0.4 0.2 
Pinnularia gibba 

var. linearis Hustedt 0.2 0.2 0.2 0.4 

Pinnularia gibba 
var. mesogongyla (Ehrenberg) Hustedt 0.2 

Pinnularia hemiptera (Kützing) Rabenhorst 0.2 0.9 0.3 0.7 0.2 0.6 0.4 0.4 0.2 0.4 
Pinnularia interrupta Smith 0.2 0.2 
Pinnularia major (Kützing) Smith 0.6 0.2 0.6 0.6 
Pinnularia mesolepta (Ehrenberg) Smith 0.2 0.2 

Pinnularia microstauron (Ehrenberg) eleve 0.2 0.2 
Pinnularia nodosa (Ehrenberg) Smith 0.2 
Pinnularia semicruciata (Ehrenberg) eleve 0.2 0.2 0.2 
Pinnularia stomatophora (Grunow & Schmidt) eleve 0.2 0.2 0.4 0.2 
Pinnularia subsolaris (Grunow) eleve 0.2 

Pinnularia sudetica Hilse 
Pinnularia viridis (Nitzseh) Ehrenberg 0.3 0.7 0.8 0.8 0.4 0.2 0.2 0.8 
Pinnularia spp.+ fragm. 0.8 3.5 0.5 1.7 2.1 2.2 0.2 0.5 0.4 
Rhabdonema arcuatum (Lyngbye) Kützing 
Rhopalodia gibba (Ehrenberg) Müller 0.4 1.2 2.7 0.3 0.6 3.0 3.3 0.4 1.6 1.3 1.5 0.4 2.0 

Stauroneis acuta Smith 0.2 
Stauroneis phoenicenteron (Nitzseh) Ehrenberg 0.2 0.3 0.2 0.5 0.2 0.8 0.4 0.2 0.2 
Stauroneis smithii Grunow 0.2 0.2 
Stenopterobia intermedia (Lewis) Fricke 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 
Stephanodiscus astraea (Ehren berg) Grunow 0.8 0.7 0.2 1.7 0.4 0.4 

Stephanodiscus hantzschii Grunow 0.2 0.2 
Stephanodiscus medius Häkansson 0.2 0.2 0.2 0.6 1.1 0.7 0.5 0.9 0.4 1.6 
Stephanodiscus spp. 0.4 
Stephanopyxis sp. (fragm.) 
Surirella angusta Kützing 0.2 

Surirella biseriata Bn:bisson & Godey 0.6 0.7 0.4 0.2 0.2 0.2 
Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot 0.2 
Surirella capronii Brebisson & Kitton 0.2 
Surirella elegans Ehrenberg 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.4 
Surirella linearis Smith 0.4 0 .2 0.6 0.6 0.4 0.2 0.2 

Surirella minuta Brebisson 0.2 0.4 0.2 
Surirella robusta Ehrenberg 0.4 1.2 0.3 3.3 2.1 4.2 0.6 1.5 0.4 0.2 0.2 
Surirella spiralis Kützing 0.2 0 .2 
Surirella splendida (Ehrenberg) Kützing 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 0.6 0.4 0.7 0.5 0.4 0.4 
Surirella tenera Gregory 0.8 0.6 0.3 1.0 2.1 2.8 0.2 0.7 0.7 0.4 0.4 0.2 0.2 

Surirella turgida Smith 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Surirella sp. 0.4 
Synedra acus Kützing 0.2 0.3 0.2 0.2 0.9 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 
Synedra acus 

var. angustissima (Grunow) Van Heurck 0.4 
Synedra acus 

var. radi ans (Kützing) Hustedt 0.5 
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cm 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 

Synedra capitata Ehrenberg 0.2 
Synedra parasitica 

var. subconstricta (Grunow) Hustedt 0.2 
Synedra ulna (Nitzseh) Ehrenberg 1.0 1.2 0.3 1.4 1.2 1.2 3 .3 2.7 2.0 0.9 1.3 1.0 
Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing 0.3 0.2 0 .2 0.8 0.6 0.4 0.9 0.5 1.7 1.1 0.8 0.4 
Tabellaria f1occulosa (Roth) Kützing 18.5 4.6 16.4 32.6 16.4 12.1 10.0 5.9 16.5 5.6 7.0 4.8 

Tetracyc\us emarginatus (Ehrenberg) Smith 3.6 0.2 
Tetracyclus lacustris Ralfs 0.2 0.2 0.4 0.2 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Nimettyjen piilevien summa ( yht. 16 121 kpl) 510 326 590 574 510 500 510 520 540 540 540 510 500 

X - Laji esiintyy näytteessä, mutta piilevien niukkuuden vuoksi %-määrää ei oie laskettu. 
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Liile 2. Päijänleen Risliselän RS3-sarjan (0-317 cm, 46 näylellä) surviaissääskilajislo. 
Pääkapselimäärä, suhleellinen osuus koko aineislosla ja frekvenssi. 
Appendix 2. Chironomid laxa from Ihe Päijänne Rislinselkä eore RS3 (317-0 em). Number 
of head eapsules, Iheir relali ve proporlion and frequeney. 

n % 

Ablabesmyia longislyla Filt . 0.03 
A. monilis (L.) 5 0. 13 5 
A. phalla (Egger) 2 0.05 2 
A.spp. 12 0.32 9 
Procladius spp. 34 0.92 23 
Tanypodinae indeL 83 2.24 31 
Prolanypus morio (ZelL) 13 0.35 10 
Diamesinae indeL 4 0.11 3 
Monodiamesa balhyphila (Kieff.) 12 0.32 8 
Corynoneura spp. 130 3.51 39 
Crieolopus sylveslris gr. I 0.03 
Crieolopus-Orlhocladius spp. 343 9.26 45 
Helerolanylarsus apiealis (Kieff.) 19 0.51 15 
Helerolrissoc/adius grimshawi (Edw.) 26 0.70 15 
H. määri Brund. 29 0.78 19 
H. mareidus (Walk.) 223 6.02 44 
H. subpilosus (Kieff.) 1355 36.58 40 
H.spp. 201 5.43 38 
Mesoericolopus Ihienemanni (Goelgh.) 57 1.54 32 
Nanocladius bieolor (Zell.) 6 0.16 6 
Paracladius spp. 2 0.05 2 
Parakiefferiella balhophila gr. 34 0.92 22 
P. smolandiea (Brund.) 10 0.27 9 
Pseelroc/adius edwardsi gr. 2 0.05 2 
P. flavus gr. I 0.03 
P. limbalellus gr. 43 1.16 21 
P. psiloplerus gr. 25 0.67 19 
P. seplenlrionalis gr. 6 0.16 6 
P. sordidel/us gr. 7 0. 19 5 
P. spp. 17 0.46 14 
Synorlhocladius semivirens (Kieff.) 80 2.16 33 
Tvelenia sp. 3 0.08 3 
Orlhocladiinae indeL 132 3.56 40 
Chironomus anlhraeinus gr. 2 0.05 
Cladopelma viridula (L.) 9 0.24 7 
Cryploehironomus sp. 2 0.05 2 
Demicryploehironomus vulneralus (ZelL) 2 0.05 2 
Dicrolendipes pulsus (Walk.) 58 1.57 27 
D.spp. 4 0.11 4 
Glyplolendipes spp. 2 0.05 2 
Harnisehia eurtilamellala (Mall.) I 0.03 I 
Laulerborniel/a agrayloides (Kieff.) 8 0.22 7 
Miero/endipes spp. 31 0.84 23 
Paraehironomus varus gr. 3 0.08 3 
P. viliosus (Goelgh.) 2 0.05 2 
P.spp. 4 0. 11 3 
Paracladopelma nigrilula gr. 7 0.19 7 
P.spp. 99 2.67 36 
Phaenopsee/ra flavipes (Meig.) 5 0.13 5 
Polypedilum pullum (ZelL) 2 0.05 I 
P. sordens gr. 2 0.05 2 
P.spp. 13 0.35 10 
Sergen/ia coraeina (Zell.) 20 0.54 9 
S/ie/oehironomus roseneholdi (ZelL) 5 0.13 4 
Chironomini indeL 14 0.38 9 
Pseudoehironomus prasina/us (Slaeg.) 12 0.32 9 
Clado/any/arsus spp. 37 1.00 23 
Micropsee/ra eoracina (Kieff.) I 0.03 I 
M.spp. 110 2.97 35 
Paralany/arsus spp. 20 0.54 12 
S/empel/ina spp. 14 0.38 9 
S/empellinella minor (Edw.) 31 0.84 18 
Tanylarsus chinyensis gr. 44 1.19 25 
T. lugens gr. I 0.03 I 
T.spp. 215 5.80 44 
Tanylarsini indeL 6 0.16 4 
MUuI,Olher 
Chaoborus flavicans (Meig.) 53 13 
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