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Lake sediments as a store of dry matter and carbon. Geologian tutkimuskeskus, 
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The study focussed on 140 lakes. The volume of the lake sediments was 
estimated using echo-soundings and by taking core samples by drilling. The 
sediment samples were analysed regarding their water content, loss on ignition, 
density and carbon content. The amounts of dry matter and organic carbon were 
determined on the basis of the volume of the sediment and laboratory analyses. 
The accumulation rate for dry matter and carbon were computed on the basis 
of the average store and the time consumed in its formation. The development 
history of the lakes, paleomagnetic dating and radiocarbon dating were used as 
the dating methods.

The average thickness of Finland’s lake sediment beds is 1.2 m and it increases 
as the size of the lake decreases. The average water content was found to be 
79%, the average density was 0.25 g/cm3, the average loss on ignition was 20%, 
and average carbon content was 8.6%. The average carbon content increases 
as lake size decreases. The carbon content of the lake sediment beds increases 
towards the surface of the bed. This increase is faster in the part of the layer cre-
ated during the stabilisation stage following lake initiation than in layers formed 
later during stable conditions. 

The average dry matter store of lake sediments is 290 kg/m2 and the average 
accumulation rate of dry matter has been 31 g/m2/a. The maximum accumulation 
rates were observed in lakes, which are located in clay areas or near eskers. The 
lowest accumulation rates generally apply to lakes, which are small, are located at 
relatively high altitude and have peat along their shorelines. The accumulation of 
dry matter has usually been at its fastest immediately after the lake initiation.

The average carbon store of lake sediments is 19 kg/m2 and the average 
accumulation rate of carbon has been 2.0 g/m2/a. The average stores and accu-
mulation rates within northern Finland’s large drainage basins are double those 
of southern Finland’s comparative areas. The average stores and accumulation 
rates of carbon increase with deceasing lake size. However, the exceptions in this 
are lakes less than 0.1 km2 in size. High average carbon stores and accumulation 
rates of carbon were found in sedimentation environments differing from one 
another. Large dry-matter stores in clay areas and near eskers lead to large carbon 
store and high accumulation rates. In lakes at higher elevations and surrounded 
by paludified till soils the high carbon content of the sediment leads to the same 
outcome. In stabilised sedimentation environment, the accumulation of carbon 
has continued at a fairly even rate up the present. However, many large lakes 
have undergone significant changes in their sedimentation conditions and these 
have affected the carbon accumulation at the local level. The carbon store of lake 
sediments in Finland is about 640 million tonnes. The carbon stored annually 
averages 64 000 tonnes.
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Tutkimuksen kohteena oli 140 järveä. Järvisedimenttien tilavuus arvioitiin 
kaikuluotausten ja kairausten perusteella. Sedimenttinäytteistä määritettiin vesi-
pitoisuus, hehkutushäviö, tiheys ja hiilipitoisuus. Kuiva-aineen ja eloperäisen 
hiilen määrä selvitettiin sedimentin tilavuuden ja laboratoriomääritysten perus-
teella. Kuiva-aineen ja hiilen kertymäarvot laskettiin keskimääräisen varaston ja 
sen muodostumiseen kuluneen ajan perusteella. Ajoitusmenetelminä käytettiin 
järvien kehityshistoriaa, paleomagneettista ajoitusta ja radiohiiliajoitusta.

Suomenjärvisedimenttikerrostenkeskimääräinenpaksuuson1,2m, jasekasvaa 
järvenkoonpienentyessä.Keskimääräinenvesipitoisuuson79%,keskimääräinen 
tiheys 0,25 g/cm3, keskimääräinen hehkutushäviö 20 % ja keskimääräinen hiilip-
itoisuus 8,6 %. Keskimääräinen hiilipitoisuus kohoaa järven koon pienentyessä. 
Järvisedimenttikerrostenhiilipitoisuuskohoaapintaakohti. Järvensyntyäseuran-
neen vakiintumisvaiheen aikana syntyneessä kerroksen osassa kohoaminen on 
nopeampaa kuin myöhemmin vakaissa oloissa syntyneissä kerroksissa.

Järvisedimenttien keskimääräinen kuiva-ainevarasto on 290 kg/m2 ja kes-
kimääräinen kuiva-aineen varastoitumisnopeus 31 g/m2/v. Suurimmat varas-
toitumisnopeudet ovat järvissä, jotka sijaitsevat savikoilla tai harjujen liepeillä. 
Pienimmät varastoitumisnopeudet ovat taas järvissä, jotka ovat pieniä, sijaitsevat 
suhteellisen korkealla ja ovat turverantaisia. Kuiva-aineen varastoituminen on 
ollut nopeinta heti järven syntyajankohdan jälkeen.

Järvisedimenttien keskimääräinen hiilivarasto on 19 kg/m2 ja keskimääräinen 
hiilen varastoitumisnopeus 2,0 g/m2/v. Keskimääräiset varastot ja varastoitumis-
nopeudetovatPohjois-Suomensuurillavesistöalueillakaksinkertaisiaverrattuna 
Etelä-Suomen suuriin vesistöalueisiin. Keskimääräiset hiilivarastot ja hiilen 
varastoitumisnopeudet kasvavat järven koon pienentyessä. Poikkeuksen muo-
dostavat kuitenkin alle 0,1 km2:n järvet. Suuria keskimääräisiä hiilivarastoja ja 
hiilenvarastoitumisnopeuksia tavattiin toisistaanpoikkeavissasedimentaatioym-
päristöissä. Savikoilla ja harjujen liepeillä suuri kuiva-ainevarasto johtaa suureen 
hiilivarastoon ja suureen varastoitumisnopeuteen. Korkeammalla sijaitsevilla 
soistuneilla moreenimailla taas sedimentin korkea hiilipitoisuus johtaa samaan 
lopputulokseen. Vakaassa sedimentaatioympäristössä hiilen varastoituminen on 
jatkunut melko tasaisesti nykyaikaan saakka. Monet suuret järvet ovat kuitenkin 
kokeneet merkittäviä sedimentaatio-olojen muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet 
paikallisesti hiilen varastoitumisedellytyksiin. Suomen järvisedimenttien hiili-
varasto on noin 640 milj. tn. Vuosittain hiiltä on varastoitunut noin 64 000 tn.

Avainsanat (Fingeo-sanasto, GTK): järvisedimentit, lieju, liejusavi, savi, strati-
grafia, hiili, hiilinielut, tiheys, sedimentaationopeudet, holoseeni, Suomi
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Järviä tutkittiin yhteensä 140, ja niiden yhteenlas-
kettu pinta-ala on noin 15 200 km2. Lukumääräisesti 
tutkitut järvetkäsittävätvajaan tuhannesosanSuomen 
järvistä,muttaniidenyhteenlaskettupinta-alaon46%
Suomen järvialasta. Mahdollisimman edustavan 
otoksen saamiseksi tutkimuksen kohteeksi valittiin 
erikokoluokkien järviäeripuoliltamaata.Suurimman 
kokoluokan, yli 100km2, järvetkäsittävät lähes puolet 
Suomen järvialasta (Raatikainen & Kuusisto 1990), 
joten ne kaikki tekojärviä lukuun ottamatta otettiin 

todettiin järvisedimenttejä koskevien tietojen olevan 
liian puutteellisia (Forsius et al. 1996).

Järvisedimenttien hiilivaraston selvittäminen aloi-
tettiinGeologian tutkimuskeskuksessa (GTK)vuonna 
1998. Kenttä- ja laboratorioaineistoa koottiin seuraa-
vien vuosien aikana yhteensä 140 järvestä. Ensiksi 
tutkittujen 31 järven perusteella tehtiin ensimmäinen 
arvio Suomen järvisedimenttien hiilivarastosta (Paju-
nen 2000, Kortelainen & Pajunen 2000). Arviota 
tarkennettiin myöhemmin, kun 122 järveä oli saatu 
tutkittua (Kortelainen et al. 2004). Tässä raportissa 
esitetään järvikohtaiset tulokset ja niiden perusteella 
tehdyt johtopäätökset koko aineiston perusteella.

Hiilikysymyksen selvittäminen edellyttää järvise-
dimenttien sisältämän kuiva-ainemäärän ja kuiva-
aineen varastoitumisnopeuden selvittämistä. Kuiva-
ainevaraston ja kuiva-aineen varastoitumisnopeuden
perusteellavoidaan laskeamyösmuidenmääritettyjen
alkuaineidenvarastot javarastoitumisnopeudet.Tämän
hankkeenperusaineistonpohjaltaonarvioituaiemmin
raudan, fosforin ja typen varastot ja pitkän aikavälin
varastoitumisnopeudet (Pajunen & Mäkinen 2003).

Järvisedimenteillä ymmärretään järven pohjaan 
kerrostunutta tai saostunutta ainesta. Järvisediment-
tikerros rajoittuu alapuolelta järven syntyajankohtaa 
vanhempiin kerrostumiin ja yläpuolelta veteen. 
Järvisedimenttien aines on osittain valuma-alueelta 
kulkeutunutta, osittain järvessä syntynyttä, ja se 
sisältäävaihtelevanmääräneloperäistäainesta.Koska 
järvisedimenttejämuodostuu jatkuvasti,pidetäänniitä 
sisältämiensä alkuaineiden pysyvänä nieluna. Ilmas-
tovaikutusten kannalta järvisedimenttien merkittävin 
alkuaine on hiili.

Ihminen on sopeuttanut toimintansa vastaamaan 
nykyisiä ilmasto-oloja. Huoli siitä, että ilmasto 
muuttuisi ihmisen oman toiminnan seurauksena, 
on kohdistanut mielenkiinnon ilmakehän koostu-
mukseen ja ennen kaikkea kasvihuonekaasuihin, 
joista tärkeimpiä ovat hiiltä sisältävät hiilidioksidi ja 
metaani. Hiilen lähteet ja nielut vaikuttavat ilmake-
hän koostumukseen, ja niissä tapahtuvien muutosten 
voidaanpäätellämuuttavan ilmakehänkoostumusta ja 
vaikuttavan siten ilmastoon. Arvioitaessa hiilidioksi-
din ja metaanin lähteitä ja nieluja valtakunnan tasolla 

JOHDANTO

MENETELMÄT JA AINEISTO

Järvien valinta 

mukaan tutkimukseen. Pienempien kokoluokkien 
järviä on niin runsaasti, että niistä voitiin tutkia vain 
pieni osa (taulukko 1). Suomen ympäristökeskus 
valitsi pienistä järvistä 78 osittain tilastollisesti, 
osittain subjektiivisesti pyrkien samalla alueellisesti 
kattavaan otantaan (kuva 1). Loput 18 pientä järveä 
tutkittiin muiden yhteistyötahojen aloitteesta, ja ne 
valittiin eri perustein. Lähes kaikki tutkitut järvet 
kuuluvat 1990-luvulla toteutettuun pohjoismaiseen 
vedenlaatututkimukseen (Mannio et al. 2000).
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Kuva 1. Tutkittujen järvien sijainti.
Fig. 1. The location of the studied lakes. 
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Järvisedimenttikerroksen tilavuuden arvioiminen 

Järvisedimenttikerrosten tilavuuden arviointi 
perustui maastotutkimuksiin, joita olivat kesällä 
tehdyt kaikuluotaukset ja talvella jään päältä tehdyt 
kairaukset. Kaikuluotausta käytettiin suurilla järvillä, 
kun taas pienten järvien sedimenttimäärät arvioitiin 
kairausten perusteella.

Kaikuluotaus 

Kaikuluotauslinjaa ajettiin 76 järvelle yhteensä 
2360 km. Luotauslinjastojen pituudet vaihtelivat 
järven koon mukaan 3 km:stä 178 km:iin. Sediment-
tejä ei kartoitettu, vaan sedimenttimäärät arvioitiin 
luotauslinjoilta kootun aineiston perusteella. Siten 
luotauslinjojen mahdollisimman edustava sijoitta-
minen oli lopullisen tuloksen kannalta olennaista. 
Luotausaineistoa pyrittiin kokoamaan sekä avoimilta 
seliltä että suojaisilta alueilta ja toisaalta eri syvyys-
vyöhykkeistä.

Suurinosakaikuluotauksista tehtiinpaperillepiirtä-
vällä luotaimellaFurunoFE881MK2, taajuus28kHz.
Luotausveneenä oli avoin alumiinivene, jonka ajo-
nopeutena käytettiin 7–8 km/t. Osa Saimaan alueen 
luotauksista tehtiin tutkimusalus Muikulla käyttäen 
kaksitaajuuksista Atlas Deso 10 -luotainta. Ajoreitit 
paikannettiin GPS:llä. Luotauskuvat ja ajoreitit kyt-
kettiin toisiinsa2–3minuutinvälein.Luotausprofiilien 
yleisimmin käytetty pystymittakaava oli noin 1 : 280. 
Ohuimmat erotettavissa olevat kerrokset ovat noin 
0,5 m paksuja.

Kaikuluotausprofiileja tulkittaessa erotettiin 
moreeni/kallio-, hiekka-, savi- ja järvisedimentti-
pohjat. Kunkin pohjatyypin osuus luotauslinjastosta 
laskettiin ja järven pinta-ala jaettiin kyseisten osuuk-
sien suhteessa. Järvisedimenttipohjan pinta-alan ja 
järvisedimenttikerroksen keskimääräisen paksuuden 
perusteella laskettiin järvisedimentin tilavuus.

Kairaus 

Kairauspisteet sijoitettiin yleensä satunnaisesti 
eri puolille järveä. Mikäli syvyyssuhteet tiedettiin, 
sijoitettiin pisteitä eri syvyysvyöhykkeisiin. Kullakin 
kairauspisteellä määritettiin veden syvyys, minkä 
jälkeen sedimenttikerroksesta otettiin laippakairalla 
jatkuva sarja näytteitä. Näytesarja ulottui yleensä 
sedimentinpinnastakuroutumisajankohtaavastaavan 
syvyyden alapuolelle. Sedimenttikerroksen maalajit 
määritettiin ja kirjattiin muistiin.

Kairauspisteiltä kootun aineiston perusteella mää-
ritettiin järvisedimenttikerroksen keskimääräinen 
paksuus.Sen ja järvenpinta-alanperusteella laskettiin 
järvisedimentin tilavuuspienissä järvissä.Tilavuuden 
laskemisessa käytettiin apuna massalaskentamene-
telmää.

Vastaavanlaisia sedimenttikerroksen kairauk-
sia tehtiin myös suurilla kaikuluodatuilla järvillä. 
Kairaustuloksia käytettiin tällöin luotausprofiilien 
tulkinnassa.

Näytteenotto ja näytteiden käsittely 

Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin 
talvella jään päältä. Parasta näytteenottoaikaa ovat 
kevättalven lauhat päivät. Kovalla pakkasella vesi 
pyrkii jäätymään kaluston pinnalle, ja sen sulatta-
minen hidastaa työtä. Lisäksi näytteet ovat vaarassa 

jäätyä.Näytteenottokalustopainaakuljetusvälineineen 
noin 900 kg, mikä asettaa omat vaatimuksensa jään 
kantavuudelle.

Järvisedimenttikerroksen ylä- ja alaosan tiheysero 
on usein niin suuri, ettei yleensä koko kerroksen 

Taulukko 1. Tutkitut järvet kokoluokittain.
Table 1. The lakes included in the study by size class.

Kokoluokka (km2)

Size class (km2)

Lukumäärä (kpl)

Number of lakes

Pinta-ala yhteensä (km2)

Total area (km2)

Osuus järvialasta (%)

Proportion of lake area (%)

>100 44 14600 100

100 - 10 18 560 7,8

10 - 1 30 75 1,3

1 - 0,1 32 11 0,28

<0,1 16 0,87 0,052
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Kuva 2. Pitkät sedimenttinäytteet otettiin järvioloihin kehitetyllä laitteistolla. Näytteet ovat lähes häiriintymättömiä, ja ne ulottuvat sedimentin pinnasta 
järven syntyajankohtaa vastaavan tason alapuolelle.
Fig. 2. The long sediment cores were taken using equipment developed for lake circumstances. The cores are practically undisturbed and they extend 
from the surface of the sediment to below the level, which correspond to the time of lake initiation.
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kattavaa häiriintymätöntä näytettä pystytä ottamaan.
Siksi kultakin pisteeltä otettiin erikseen pintanäyte ja
ns. pitkä näyte.

Häiriintymätön pintanäyte otettiin Limnos-tyyppi-
sellänäytteenottimella jase jaettiinsäännönmukaisesti
seitsemään osanäytteeseen. Näytteiden syvyydet
sedimentin pinnasta lukien olivat 0–2 cm, 2–5 cm,
5–10cm,10–15cm,15–20cm,20–25cmja25–30cm.
Paikoin sedimenttikerroksen pinta oli niin tiivis, ettei
täydellistä sarjaa saatu otettua.

Pitkä näyte otettiin mäntänäytteenottimella muovi-
putkeen. Koska järvisedimenttikerros voi olla kym-
menen metriä paksu ja paikalla voi olla vettä useita
kymmeniämetrejä, tarvittiinnäytteenottoonerityisesti
sitä varten suunniteltua kalustoa. Näytteenottokalus-
ton keskeisimpiä osia olivat näytteenottimen yläosa,
siihen kiinnitettävä jatkettava runkoputki ja mäntä.
Runkoputken sisään tuli muoviputki ja sen alapäähän
kärkikappale, jossa on näytteen takaisin liukumista
estävä läppälaite. Näytteenottimen painumista sedi-
menttiinedistettiinyläosaanladottavilla lyijypainoilla.
Näytteenottimenlaskemiseenjanostamiseenkäytettiin

kolmijalkaa ja vinssiä.
Jään pinnalla koottu näytteenotin laskettiin vinssin 

avulla vajaan 0,5 m:n päähän sedimentin pinnasta 
(kuva 2). Kärkikappaleessa oleva mäntä lukittiin 
vaijerilla kolmijalkaan. Näytteenotinta edelleen las-
kettaessa veti paikallaan olevan männän alapuolelle 
syntynyt alipaine näytteen muoviputken sisään. Näyt-
teenottimen vajoaminen päättyi, kun kärkikappale 
tavoitti kovan pohjan tai kun näytteenotin täyttyi ja 
se jäi roikkumaan mäntävaijerin varaan. Täyttynyt 
näytteenotin vedettiin vinssillä jään pinnalle. Muo-
vinen näyteputki vedettiin ulos runkoputkesta. Se 
katkottiin kuljetusta varten sopivan mittaisiin osiin, 
putket merkittiin ja niiden päät suljettiin.

Kuljetuksen aikana näytteet varjeltiin jäätymiseltä, 
ja ne varastoitiin +4 C lämpötilassa. Pitkät näytteet 
avattiin leikkaamalla näyteputki auki. Näytteestä 
preparoitiin esiin häiriintymätön pinta, joka valoku-
vattiin.Havaittujen rajapintojenmukaannäyte jaettiin 
tasalaatuisiin kerroksiin, joiden maalaji ja väri mää-
ritettiin. Näyte jaettiin rajapinnat huomioiden noin
20 cm pitkiin osanäytteisiin.

Laboratoriomääritykset 

Pintanäytteistä japitkännäytteenosanäytteistämää-
ritettiinvesipitoisuus,hehkutushäviö jahiilipitoisuus. 
Kuivauslämpötilanakäytettiin105 Cjahehkutusläm-
pötilana 550 C. Tiheys määritettiin laskennallisesti 
vesipitoisuuden, hehkutushäviön ja mineraaliainek-
sen oletetun tiheyden perusteella. Laskuperusteet on 
kuvattu yksityiskohtaisesti aiemmin (Pajunen et al. 
2000). Hiilipitoisuus määritettiin LECO CHN-600 
analysaattorilla. Korkean polttolämpötilan (950 C) 
takiaonmahdollista, että tuloksiin sisältyyorgaanisen 
hiilen lisäksi myös epäorgaanista alkuperää olevaa 
hiiltä. Sen osuudesta saadaan viitteitä tarkastelemalla 
samalla laitteella analysoitujen epäorgaanisten ker-
rostumien hiilipitoisuuksia. Ennen järven kuroutu-
mista syntyneiden muinaisen Itämeren sedimenttien 
hiilipitoisuus on lähes poikkeuksetta alle 1 %, joten 
järvisedimenttienhiilestäepäorgaanisenhiilenosuusei 
voi olla sitä suurempi (vrt. Kukkonen 1973). Suomen 
oloissa epäorgaanista alkuperää olevalla hiilellä ei ole 
mainittavaamerkitystäarvioitaessa järvisedimenttien 
hiilipitoisuuksia ja hiilivarastoja.

Näytteiden iän määrityksessä käytettiin hyväksi 
ajoitusmenetelmien lisäksi hyvin tunnettua jäätikön 
reunan perääntymisen ja rannansiirtymisen historiaa 
(Saarnisto 2000). Kun tiedetään järven sijainti ja 
laskukynnyksen korkeus, pystytään kehityshistorian 
perusteella päättelemään järven syntyajankohta. 
Kerrosjärjestyksen jahiilipitoisuuden perusteella taas 
voidaan määrittää järven syntyajankohtaa vastaava 
syvyys.

Paleomagneettista ajoitusmenetelmää käytettiin 
24pitkännäytteenajoittamiseen.Menetelmäperustuu 
maapallon magneettisen pohjoisnavan vaeltamiseen 
jamuinaisenmagneettikentänsuunnan tallentumiseen 
sedimenttikerrokseen. Vedessä hitaasti pohjaa kohti 
vajoavat magneettiset mineraalihiukkaset pyrkivät 
suuntautumaansenhetkisenmagneettikentänmukaan. 
Pohjalle vajonneet magneettiset hiukkaset ovat siten 
suuntautuneetmagneettikentänmukaan.Uudenmate-
riaalin kerrostuessa hiukkasten päälle lukkiutuvat 
hautautuneet hiukkaset osoittamaan kerrostumisajan-
kohdanaikaistamagneettikentänsuuntaa.Mittaamalla 
näitävanhojasuuntia javertaamalla tuloksiamagneet-
tikentän tunnettuihin muutoksiin voidaan määrittää 
pitkännäytteentiettyjentasojenikä.Paleomagneettista 
ajoitusmenetelmää on kuvattu useissa yhteyksissä 
(mm. Saarinen 1994, 1999). Tämän hankkeen ajoi-
tustulokset on kuvattu yksityiskohtaisesti aiemmin 
(Saarinen 2000, Ojala & Pajunen 2003).

Radiohiilimenetelmällä ajoitettiin 160 näytettä, 
jotka oli otettu 69 järvestä. Menetelmä perustuu hiilen 
radioaktiivisen isotoopinhajoamiseen.Yhteyttämisen 
yhteydessä kasveihin ja niiden kautta muihin organis-
meihin joutuu tietty määrä radioaktiivista hiiltä. Eliön 
kuoltua radioaktiivisen hiilen osuus alkaa vähentyä 
ja se puoliintuu noin 5570 vuodessa. Näytteiden ikä 
voidaanmäärittäämittaamallanäytteidenjäljelläoleva 
radioaktiivisuus. Tulokset ovat radiohiilivuosia, ja ne 
esitetään vuosina BP (before present). On kuitenkin 
todettu, etteivät radiohiilivuodet täsmääkalenterivuo-
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sien kanssa. Siksi radiohiili-ikiä on ruvettu kalibroi-
maan, ja korjatut tulokset esitetään vuosina cal BP. 
Molempien ikien nollavuotena on vuosi 1950. Tämän 
tutkimuksenajoitustuloksetesitetäänkorjattuina ikinä 

(calBP).Radiohiilimenetelmääja tulostenkalibrointia 
ovat kuvanneet mm. Mäntynen et al. (1987), Taipale 
& Saarnisto (1991), Äikää et al. (1992), Stuiver & 
Reimer (1993) ja Stuiver et al. (1998).

Järvisedimenttien sisältämä kuiva-ainemäärä las-
kettiin kertomalla sedimentin tilavuus keskimääräi-
sellä tiheydellä.Hiilimäärä taassaatiinkuiva-ainemää-
rästä kuiva-aineen keskimääräisen hiilipitoisuuden 
perusteella. Keskimääräiset varastot (kg/m2) saatiin 
jakamalla järven kuiva-ainevarasto ja hiilivarasto 
pinta-alalla. Pitkän aikavälin keskimääräiset varas-
toitumisnopeudet (g/m2/v) taas saatiin jakamalla 
keskimääräinen kuiva-ainevarasto ja keskimääräinen 
hiilivarasto järven iällä. Saadut varastoutumisno-
peudet ovat järvikohtaisia, eikä niiden perusteella 
voida tehdä johtopäätöksiä varastoitumisnopeuksien 
muutoksista.

Tutkimuspisteille lasketut varastoitumisnopeudet 
sitävastoinosoittavatkuiva-aineenjahiilenvarastoitu-

Varaston ja varastoitumisnopeuden laskeminen 

misnopeuden kyseisellä paikalla. Koska näytteet otet-
tiin paksuimman järvisedimenttikerroksen alueelta, 
ovat pistekohtaiset varastoitumisnopeudet yleensä 
järvikohtaisia suuremmat. Kuiva-aineen keskimää-
räinen pistekohtainen varastoitumisnopeus laskettiin 
kertomalla järvisedimenttikerroksen keskimääräinen 
kerrostumisnopeus (mm/v) keskimääräisellä tihey-
dellä (1000*g/cm3). Hiilen keskimääräinen varastoi-
tumisnopeus laskettiinkuiva-aineenkeskimääräisestä 
varastoitumisnopeudesta kerroksen keskimääräisen 
hiilipitoisuuden perusteella. Jos järvisedimenttiker-
ros voitiin jakaa osiin ajoitettujen tasojen mukaan, 
laskettiin kunkin kerroksen keskimääräiset varastoi-
tumisnopeudet vastaavalla tavalla.

Tutkimustarkkuus 

Järvisedimenttienmääräarvioitiinkaikuluotausten 
ja kairausten perusteella. Arvioinnin tarkkuuteen 
vaikuttavat luotauslinjojen ja kairauspisteiden määrä, 
niiden sijoittelu ja mahdollisuudet erottaa järvisedi-
mentit vanhemmista sedimenteistä.

Suurimmissa järvissä luotauslinjaa on yli 100 km, 
pienimmissä luodatuissa noin 3 km. Järven kokoon 
suhteutettu tutkimustarkkuus kuitenkin kasvaa järven 
koonpienentyessä.Suurimmissa järvissä luotaustark-
kuus on noin 1 km/10 km2, kohoaa siitä kaksinkertai-
seksi 100–200 km2:n järvissä, ja ylittää muutamissa 
pienehköissä järvissä 30 km/10 km2. Pienehköt järvet 
voitiin luodata kertakäynnillä, joten oli järkevää ajaa 
riittävästi luotauslinjaa samalla kaluston siirrolla.

Järvisedimenttien määrää koskevat arviot tarken-

tuvat luotaustarkkuuden lisääntyessä. Samalla kui-
tenkin kasvavat aineiston kokoamisen kustannukset. 
Luotaustarkkuuden vaikutusta sedimenttimäärän 
arviointiin selvitettiin Kolkonjärvellä. Järveltä ei ole 
syvyysaineistoa, jotenlinjat jouduttiinsijoittamaansat-
tumanvaraisesti. Sedimenttimäärät laskettiin viidessä 
vaiheessa lisäämällä luotauslinjan määrää 4 km:stä 
30 km:iin (kuva 3). Samalla luotaustarkkuus kasvoi 
2,1km:stä16km:iinkymmentäneliökilometriäkohti. 
Ensimmäisessä vaiheessa (A) järvisedimenttipohjan 
osuus jäi puoleen lopullisesta (E), mutta sedimentti-
kerrosarvioitiin lopullistapaksummaksi (taulukko2). 
Sedimenttimäärä jäiensimmäisessävaiheessa62%:iin
lopullisesta arviosta. Tutkimustarkkuutta lisättäessä 
järvisedimenttipohjan osuus kasvoi, kerroksen pak-

Taulukko 2. Luotaustarkkuuden vaikutus sedimenttimäärän arviointiin Kolkonjärvellä.
Table 2. The effect of echo-sounding on the estimation of sediment volumes in Lake Kolkonjärvi. 

A B C D E

Luotaustarkkuus (km/10 km2)
Accuracy of echo-sounding (km/10 km2)

2,1 3,9 8,3 13 16

Järvisedimenttipohjan osuus (%)
Proportion of lake sediment bottom (%)

16 20 29 31 32

Järvisedimenttikerroksen paksuus (m)
Thickness of lake sediment bed (m)

1,74 1,53 1,43 1,41 1,40

Järvisedimentin määrä (milj. m3)
Volume on lake sediment (million m3)

5,23 5,75 7,80 8,22 8,42

Osuus lopullisesta arviosta (%)
Proportion of  last estimate (%)

62 68 93 98 100
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Kuva 3. Kaikuluotauslinjojen sijainti Kolkonjärvellä. Vaihtoehtojen A - E perusteella lasketut sedimenttimäärät esitetään taulukossa 2.
Fig. 3. The location of echo-sounding transects on Lake Kolkonjärvi. The sediment amounts computed on the basis of alternatives A - E are shown 
in Table 2.

suus pieneni ja arvio sedimentin määrästä kasvoi. 
Merkittävin muutos tapahtui siirryttäessä vaiheesta 
B vaiheeseen C. Kolkonjärven kohdalla riittävänä 
luotaustarkkuutena voitaisiin pitää 8 km/10 km2.

Kustannussyistä vastaava luotaustarkkuus ei ollut 
mahdollinensuurissa järvissä.Toisaaltavaikuttaasiltä, 
että suurissa järvissä huomattavasti pienempi luo-
taustarkkuus johtaa vastaavaan tutkimustarkkuuteen. 
Esimerkiksi Inarijärvelläpäädyttiin0,99km/10km2:n 
luotaustarkkuudellasamaanarvioonjärvisedimenttien 
määrästä kuin mitä aiemmin oli arvioitu kairausten 
perusteella (Kujansuu et al. 1998).

Riittävä luotaus- ja kairaustarkkuus on mitä suu-
rimmassa määrin allaskohtainen asia, ja se riippuu 
sedimentaatio-olojen vaihtelusta altaan eri osissa. 
Erilaisten sedimentaatioympäristöjen tasapuolinen 
esilletulo edellyttää onnistumista luotauslinjojen ja 
kairauspisteiden sijoittelussa. Tässä tutkimuksessa 

käytetyllä luotaus- ja kairaustarkkuudella voidaan 
olettaa päästävän sedimenttimäärissä ±20 %:n tark-
kuuteen. Yksittäisten järvien kohdalla virhettä voi 
olla enemmänkin. Koska osa sedimenttimääristä on 
arvioitu liian pieniksi ja osa liian suuriksi, pienenee 
kokonaisvirhe suurempia järvijoukkoja tarkastelta-
essa.

Järvisedimentit ovat yhtenäisten altaiden eri osissa 
varsin tasalaatuisia.Ominaisuudetpoikkeavat lähinnä 
järveen laskevien jokien edustoilla ja reunamien 
suojaisissa altaissa. Näytteenottopisteiden sijainti 
vaikuttaa jossainmäärin tuloksiin,mutta sensuuruutta 
on käytettävissä olevan aineiston perusteella vaikea 
arvioida.

Laboratoriomääritysten tarkkuutta selvitettiin 
toistamalla määrityksiä. Samoista näytteistä tehty-
jen määritysten tulokset vaihtelevat niin vähän, ettei 
menetelmiin liittyvillä virheillä ole lopputuloksen 
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kannalta mitään merkitystä.
Varastoitumisnopeuden luotettavuuteen vaikut-

taa tiheyden ja hiilipitoisuuden lisäksi ikä. Järven 
syntyajankohtaa vastaava ikä määritettiin yleensä 
kehityshistorian perusteella. Kehityshistorian hyvä 
tuntemus mahdollistaa iän määrityksen ±200 vuoden 
tarkkuudella. Kun kyseessä on noin 10 000 vuotta 

vanhat kerrokset, aiheuttaa 200 vuoden ikävirhe 
varastoitumisnopeuksiin 2 %:n virheen. Menetelmää 
voidaansitenpitää riittävän tarkkana.Paleomagneetti-
sellaajoituksella ja radiohiiliajoituksellapäästäännoin 
±100 vuoden tarkkuuteen. Ehdottomasti tarkimmat 
ajoitustulokset saadaan laskemalla lustoja vuosiker-
rallisista sedimenteistä.

Järvikohtaisten tulosten esitys 

Järvet jaettiin kahteen päätyyppiin järven koon ja 
sen valuma-alueella olevien muiden järvien yhteen-
lasketunpinta-alanperusteella. Jos järvenkokoylittää 
valuma-alueella olevien järvien yhteenlasketun koon, 
kyseessäon latvajärvi. Jos taas järvionvaluma-alueen 
järvipinta-alaa pienempi, kyseessä on reittijärvi. 
Järvien kokonaispinta-ala laskettiin yleensä valuma-
alueenkoonja järvisyysprosentinperusteella (Ekholm 
1993). Valuma-alueen maaperä kuvattiin maaperä-
karttojen (1 : 400 000, 1 : 100 000 tai 1 : 20 000) tai 
peruskartoilta tehdyn tulkinnan perusteella.

Järvenkehityskuvattiinpääpiirteissäänmannerjää-
tikön reunan perääntymisestä alkaen. Ylin jääkauden 
jälkeinen vedenpinnan taso ja muinaisten suurjärvien 
ylimmät tasot arvioitiin yleensä Suomen Kartaston 
perusteella (Eronen & Haila 1990a, 1990b). Eri kehi-
tysvaiheiden iät ilmoitetaan kalenterivuosina.

Jääkauden jälkeen maankuori ja valtameren pinta 
kohosivat: edellinen jäätikön painon hellittäessä ja 
jälkimmäinen jäätiköiden sulaessa. Koska maankuo-
ren kohoaminen oli yleensä nopeampaa kuin meren-
pinnan kohoaminen, laski vedenpinta paikalliseen 
maanpinnan tasoon verrattuna. Yksinkertaisuuden 
vuoksi kuvataan järvialtaiden kehitykseen liittyvät 
vedenpinnan muutokset suhteessa paikalliseen maan-
pinnan tasoon. Ne eivät tarkoita valtameren pinnan 
maailmanlaajuisia muutoksia.

Jokaisesta tutkitusta järvestä laadittiin kartta, josta 
ilmeneejärvenjasenvaluma-alueenrajaus.Useimpien 
järvien valuma-alueita rajattaessa voitiin hyödyntää 
valmistavaluma-aluerajausta (Ekholm1993).Pienim-
pien järvienvaluma-alueet rajattiin topografikartoilta. 
Luotauslinjat ja tutkimuspisteet merkittiin karttaan. 
Tekstissä kuvattujen tutkimuspisteiden tarkka sijainti 
ilmenee liitteestä 1.

Laboratoriossa tutkituista näytteistä piirrettiin pro-
fiilikuva, josta ilmeneepitkännäytteenkerrosjärjestys, 
hiilipitoisuus ja tiheys. Profiiliin merkittiin järven 
syntyajankohtaa vastaava syvyys ja sen yhteyteen 

järven ikä kehityshistorian perusteella arvioituna. 
Kuvasta ilmenee myös radiohiilimenetelmällä ajoi-
tettujen osanäytteiden paikat ja iät kalenterivuosina 
(cal BP). Erillisessä laatikossa esitetään pintanäytteen 
hiilipitoisuus.

Kerrosjärjestyksen esittämistä varten pitkät näyt-
teet jaettiin soraan, hiekkaan, silttiin, lustosaveen, 
saveen, liejusaveen, saviliejuun, liejuun, turpeense-
kaiseen liejuun ja turpeeseen. Liejusavi määritellään 
yleensä humuspitoisuuden (2–6 %) perusteella. 
Koska tässä tutkimuksessa olivat käytettävissä vain 
hehkutushäviöt ja hiilipitoisuudet, käytettiin liejus-
aven alarajana 1 %:n hiilipitoisuutta ja ylärajana 
6 %:n hehkutushäviötä. Savilieju ja lieju rajattiin 
15 %:n hehkutushäviön mukaan. Jos järvisedimentin 
hehkutushäviö ylitti 15 %, se luettiin alkuperästä 
riippumatta liejuksi. Järvimutaa ei erotettu liejusta. 
Turveonkiinteää,alkuperäisenrakenteensäilyttänyttä 
turvetta, mutta löyhä, uudelleen kerrostunut turve 
turpeensekaista liejua.

Pitkien näytteiden kerrosjärjestys pyrittiin kytke-
määnjärvenkehityshistoriaan, jakullekintutkimuspai-
kalle laskettiin kuiva-aineen ja hiilen keskimääräiset 
varastoitumisnopeudet. Varastoitumisnopeuksien 
muutosten tarkasteluolimahdollista,mikälinäytteestä 
oli tehty useita ikämäärityksiä.

Sedimentaatio-olojen muutoksia arvioitiin näyt-
teiden kerrosjärjestyksen ja järven kehityshistorian 
perusteella. Lopuksi esitetään arvio järvisedimenttien 
sisältämästäkuiva-aineen jahiilenvarastosta japitkän 
aikavälin varastoitumisnopeudesta.

Vesistöalueiden maalajijakauma perustuu 
1 : 1 000 000 -mittakaavaiseen maaperäkarttaan 
(Kujansuu & Niemelä 1984), jossa pienten maalaji-
kuvioiden osuus voi olla todellista suurempi. Maa-
lajijakaumaa on pidettävä lähinnä suuntaa antavana. 
Tutkitut järvet ryhmiteltiin vesistöalueittain suurim-
masta pienimpään.
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JÄNISJOEN VESISTÖALUE (1)

Jänisjoenvesistöaluesijaitseemaankaakkoisosassa. 
Vesistöalueen pinta-ala on noin 3900 km2, josta lähes 
puoletVenäjänpuolella (kuva4).Vedetylittävätvalta-
kunnanrajanVärtsilänkohdalla ja laskevatJänisjärven 
kautta Laatokkaan. Vesistöalueen Suomen puoleisen 
osan keskimääräinen korkeus on 140 m. Baltian jää-
järven ylin ranta on noin 100 m:n korkeudessa, joten 
suurinosaalueestaonollutmuinaisenItämerenulottu-
mattomissa. Vesistöalueella vallitsevat moreenimaat, 
mutta yleisiä ovat myös sora-, hiekka- ja turvemaat. 
Savea ei esiinny lainkaan. Vesistöalueelta tutkittiin 
kaksi järveä: Kinnasjärvi Tuupovaaran itäpuolelta ja 
Tammalammit vesistöalueen länsireunalta.

Kinnasjärvi 

Kinnasjärvi sijaitsee Jänisjoen vesistöalueen poh-
joisosassa Tuupovaarassa. Sen pinta-ala on 1,40 km2

ja pinnan korkeus 136,3 m. Järvi on noin 3 km pitkä 
ja suuntautunut lounaasta koilliseen (kuva 5). Kin-
nasjärvi on tyypiltään reittijärvi.

Kinnasjärvi syntyi mannerjäätikön reunan perään-
nyttyä alueelta noin 12 200 vuotta sitten. Sen jälkeen 
järven vedenpinta on pysynyt laskukynnyksen säätä-
mällä tasolla.

Tutkimuspisteitä on yhdeksän (kuva 5). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven eteläosassa, missä 
veden syvyys oli 18,6 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 3,26 m:n syvyyteen. Näyte on liejua, 
lukuunottamattaalapäässäolevaaohutta silttikerrosta 

(kuva 6). Pohjamaa rajoittuu suoraan liejuun, mikä 
on tyypillistä veden koskemattoman alueen järville. 
Järven syntyajankohtaa vastaava syvyys on 3,22 m. 
Senyläpuolellahiilipitoisuuskohoaa,saavuttaa18%:n
tason vajaan 2 m:n syvyydessä ja pysyy korkeana 
pintaan saakka.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 31 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 5,0 g/m2. Radiohiiliajoitusten 
perusteella pitkä näyte voidaan jakaa kahteen osaan, 
joista alempi kattaa kuroutumista seuranneet runsaat 
2000 vuotta ja ylempi viimeksi kuluneet 9000 vuotta. 
Ensimmäistenkahdenvuosituhannenaikanaovat sekä 
kuiva-aineen että hiilen varastoitumisnopeudet olleet 
keskimääräistä suurempia.

Kinnasjärven järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 0,23 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna 

Kuva 4. Jänisjoen vesistöalueelta tutkittujen järvien sijainti.
Fig. 4. The location of the studied lakes in the Jänisjoki River drainage 
basin. 
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kuiva-ainetta on keskimäärin 170 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 14 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 37 milj. kg. Koko pinta-

Tammalammit 

Kuva 5. Tutkimuspisteiden sijainti Kinnasjärvellä. Näytteet laboratorio-
määrityksiä varten otettiin ympyröidyltä pisteeltä. Muilla pisteillä mää-
ritykset tehtiin maastossa. Ylhäällä vasemmalla järven sijainti luusuaan 
rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 5. The location of survey points in Lake Kinnasjärvi. The samples 
for laboratory analyses were taken from the circled point. At other points, 
the determinations were made in the field. Top left shows the location of 
the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 6. Kinnasjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys,hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.Ylhäälläoikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig.6.Thecomposition,density,carboncontentandtheresultsof radiocar-
bon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake Kinnasjärvi. 
Top right shows the carbon content of the surface core.

pinnasta 4,98 m:n syvyyteen ja on kokonaan liejua 
(kuva 8). Näytteenottimen kärkikappaleessa oli hiek-
kaa, joten kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 
näytteenalapäässä taikorkeintaan10cmsyvemmällä. 
Hiilipitoisuus on näytteen ala- ja keskiosassa 30 %:n 
tasolla, kohoaa 0,7 m:n syvyydessä 40 %:iin ja laskee 
pinnassa 20 %:n tasolle. Hiilipitoisuuden nopea 
kohoaminen kuroutumistason yläpuolella osoittaa 
sedimentaatio-olojen nopeaa vakiintumista.

Näytteestä ajoitettiin kaksi osanäytettä radiohiili-
menetelmällä. Alempi osanäyte on pitkän näytteen 
pohjalta, ja sen ikä sopii melko hyvin yhteen kehitys-
historianperusteellaarvioidunkuroutumisajankohdan 
kanssa.Ylempiosanäyteonpitkännäytteenyläosasta, 
ja sen ikä 5070 cal BP on kyseisen osanäytteen ker-
rostumisajankohtaan nähden liian vanha. Lammen 
länsipäästä tai lampeen laskevan puron varrelta on 
voinut erodoitua vanhaa turvetta, joka on kerrostunut 
syvänteeseen vanhentaen ajoitustulosta.

Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoi-
tunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 32 g/m2. 

Tammalammit sijaitsevat Jänisjoen vesistöalueen 
länsireunalla Tohmajärvellä ja käsittävät kaksi lähes 
saman kokoista ja muotoista, kapean kannaksen 
erottamaa lampea. Tähän tutkimukseen kuuluu kan-
naksenpohjoispuolellaoleva lampi, jonkapinta-alaon 
0,06 km2 ja pinnan korkeus 112,7 m. Valuma-alue 
on Toiseen Salpausselkään kuuluvaa hiekkamaata. 
Pohjoinen Tammalampi on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Tammalampien kohdalle ja sen pinta 
oli noin 10 m lampien nykyistä pintaa korkeammalla. 
Pohjoinen Tammalampi kuroutui Itämerestä Baltian 
jääjärvi -vaiheen lopussa noin 11 500 vuotta sitten. 
Siitä alkaen lammen vedenpinta on pysynyt samalla 
tasolla lampea ympäröivän hiekkamaan pohjaveden-
pinnan kanssa ja lammen laskukynnys on määrännyt 
sen korkeimman tason.

Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin 
yhdeltä tutkimuspisteeltä (kuva 7).

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
vedensyvyysoli7,5m.Pitkänäyteulottuusedimentin 

alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon27kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 2,2 g/m2/v.
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Siitä hiilen osuus on ollut 9,6 g/m2. Jos ylemmän 
ajoitustuloksen oletetaan osoittavan näytteen ker-
rostumisajankohtaa, on sekä kuiva-aineen että hiilen 
pitkän aikavälin varastoitumisnopeus pienentynyt 
neljänteen osaan. Hiilipitoisuus- ja tiheyskäyrä eivät 
kuitenkaan tue olettamusta niin voimakkaasta sedi-
mentaatio-olojen muutoksesta.

Pohjoisen Tammalammen järvisedimentit sisäl-
tävät kuiva-ainetta noin 5800 tn. Koko pinta-alalle 
laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 96 kg/m2, 
ja sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
8,4 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 1,7 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 

on 29 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
2,5 g/m2/v.

Kuva 7. Tutkimuspisteen sijainti Tammalammeilla (pohjoinen). Ylhäällä 
oikealla lammen sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 7. The location of the survey point in Lake Tammalammit (northern). 
Top right shows the location of the small lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.

Kuva 8. Tammalampien tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 8. The composition, density, carbon content and the results of radio-
carbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake Tam-
malammit. Top right shows the carbon content of the surface core.
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Piilampi 

PiilampisijaitseeHiitolanjoenvesistöalueenluoteis-
reunallaRuokolahdella.Lammenpinta-alaon0,12km2

ja pinnan korkeus 102,8 m. Lampea ympäröivät 
moreenipeitteiset kalliomäet. Piilampi on tyypiltään 
latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri juuri ja juuri Piilammen altaaseen. 
Jääjärven pinta laski nopeasti, ja Piilampi kuroutui 
Itämerestä Baltian jääjärvi -vaiheen aikaan noin 
11500vuotta sitten.Siitä alkaen lammen laskukynnys 
on säädellyt vedenpinnan tasoa.

Tutkimuspisteitä on kolme (kuva 10). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee lammen keskiosassa, 
missä veden syvyys oli 8,2 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 3,24 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (3,24–3,10 m) on silttiä, ja sen päällä oleva 
järvisedimenttikerros on kokonaan liejua (kuva 11). 
Kuroutumisajankohtaavastaavasyvyyson3,10m.Sen 
yläpuolellahiilipitoisuusonjo17%, japitoisuuspysyy 
korkeanasedimentinpintaansaakka.Hiilipitoisuuden 
nopea kohoaminen osoittaa sedimentaatio-olojen 
vakiintuneen nopeasti ja on tyypillistä järville, jotka 
sijaitsevat vedenkoskemattomalla alueella tai ovat 

HIITOLANJOEN VESISTÖALUE (3)

Hiitolanjoen vesistöalue sijaitsee maan kaak-
koisosassa ja käsittää Salpausselkien välisen alueen 
Parikkalan ympäristössä (kuva 9). Vedet laskevat Hii-
tolanjoen kautta Laatokkaan. Vesistöalueen pinta-ala 
on noin 1400 km2, josta vajaa kolmasosa Venäjän puo-
lella.Suomenpuoleisenosankeskimääräinenkorkeus 
on 100 m, mikä vastaa jääkauden jälkeistä ylimmän 
rannan tasoa. Puolet vesistöalueesta on vedenkoske-
matonta,puoletmuinaisenItämerenpiiriinkuulunutta. 
Vesistöalueesta neljäsosa on moreenimaata, neljäsosa 
hiekkamaata ja loput lähinnä kalliota ja vesistöjä. 
Alueelta tutkittiin yksi lampi.

Kuva 9. Hiitolanjoen vesistöalueelta tutkitun Piilammen sijainti.
Fig. 9. The location of studied Lake Piilampi in the Hiitolanjoki River 
drainage basin. 

Kuva 10. Tutkimuspisteiden sijainti Piilammella.Ylhäällä oikealla lammen
sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 10. The location of survey points in Lake Piilampi. Top right shows the 
location of the small lake in the drainage basin delimited by the outlet.
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lähellä jääkauden jälkeistä ylintä rantaa.
Näytteestä ajoitettiin kaksi osanäytettä radiohiili-

menetelmällä.Alempiosanäyteotettiin liejukerroksen 
pohjalta, ja sen ikäsopiihyvinyhteenkehityshistorian 
perusteella arvioidun kuroutumisajankohdan kanssa. 
Ylemmässä osanäytteessä sitä vastoin saattaa olla 
kerrostumisajankohtaavanhempaaeloperäistäainesta. 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 28 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 5,7 g/m2. Jos pitkä näyte jaetaan 
kahteen osaan ylemmän ajoitetun osanäytteen koh-
dalta, havaitaan kuiva-aineen varastoitumisnopeuden 
pienentyneen kolmanteen osaan ja hiilen varastoitu-
misnopeuden pienentyneen puoleen.

Piilammen järvisedimentit sisältävät kuiva-ainetta 
noin 24 000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 200 kg/m2, ja sen keskimää-
räinenvarastoitumisnopeus onollut17g/m2/v.Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 4,8 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 40 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 3,5 g/m2/v.

VUOKSEN VESISTÖALUE (4)

Vuoksenvesistöaluekäsittää Järvi-Suomen itäosan 
ja muodostaa Suomen laajimman vesistöalueen (kuva 
12). Sen vedet laskevat Vuoksen kautta Laatokkaan. 
Koko vesistöalueen pinta-ala on noin 69 000 km2, 
josta vajaa neljäsosa on Venäjän puolella. Suomen 
puoleisenosankorkeusvaihtelee34–361mkeskimää-
räisen korkeuden ollessa 119 m. Muinaisen Itämeren 
ylimmän rannan taso on alueen eteläosassa noin 100 
m,muttakohoaa luoteeseenpäin jaonkorkeimmillaan 
noin 190 m. Suurin osa vesistöalueesta on mannerjää-
tikön reunan peräännyttyä ollut muinaisen Itämeren 
peittämää. Vedenkoskematonta maata on saarekkeina 
koko vesistöalueella, mutta laajoina yhtenäisinä alu-
eina sitä on vesistöalueen koillisosassa. Maankuoren 
kallistumisen takia lähes kaikki vesistöalueen suuret 
järvetovatkokeneetmerkittäviäsedimentaatio-olojen 
muutoksia.

Vesistöalueella moreenimaiden osuus on 50 %, 
vesistöjen 23 % ja turvemaiden 9 %. Sora- ja hiek-
kamaiden osuus on 7 % ja savikkojen 2 %. Muihin 

Kuva11.Piilammentutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä oikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 11. The composition, density, carbon content and the results of radio-
carbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake Piilampi. 
Top right shows the carbon content of the surface core.

vesistöalueisiinverrattunavesistöjäonkeskimääräistä 
enemmän ja turvemaita keskimääräistä vähemmän. 
Vesistöt, suot ja savikot sijaitsevat yleensä vastaa-
vanlaisilla alavilla paikoilla. Vuoksen vesistöalueen 
alavat paikat ovat usein järvialtaina, mikä osaltaan 
selittää soiden ja savikkojen vähäisyyden. Vaikka 
kuivan maan savikerroksia on vähän, on suhteellisen 
alhaalla sijaitsevien suurten järvien pohjalla paksuja 
muinaisen Itämeren pohjalle muodostuneita saviker-
roksia.Kuroutumisen jälkeenmatalaanveteen jääneet 
kerroksetovatkuluneet,kerrostuneetuudelleensyvän-
teisiin ja vaikuttaneet syntyvien järvisedimenttien 
ominaisuuksiin.

Vuoksen vesistöalueelta tutkittiin 42 järveä, joista 
kahdeksantoistaonsuuriayli100km2:n järviä.Suurista 
järvistäseitsemänkuuluuLappeenrannastaVarkauteen 
ja Joensuuhun ulottuvaan Saimaan järvikokonaisuu-
teen.SeneteläisinosaonvarsinainenSaimaa.Nimitys 
“Suur-Saimaa” tarkoittaa tässä yhteydessä Vuoksen 
vesistöalueella ollutta muinaista suurjärveä.
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Kuva 12. Vuoksen vesistöalueelta tutkittujen järvien sijainti.
Fig. 12. The location of the studied lakes in the Vuoksi River drainage basin.
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Saimaa 

SaimaasijaitseeVuoksenvesistöalueeneteläosassa 
jakäsittääSaimaanjärvikokonaisuudeneteläisimmän, 
Puumalansalmeen ja Anttolaan rajoittuvan osan. 
Tutkitun alueen pinta-ala on 1540 km2 ja pinnan 
korkeus 75,7 m. Alue rajoittuu kaakossa Ensimmäi-
seen Salpausselkään, ja Toinen Salpausselkä kulkee 

sen keskiosan halki (kuva 13). Suurimmat yhtenäiset 
selät ovat reunamuodostumien välissä ja Toisen Sal-
pausselän luoteispuolella. Muilta osin järvi on hyvin 
hajanainen. Rikkonaisuutta kuvaava liuskaisuus on 
viereisen Pihlajaveden ohella aineiston suurin (>30). 
Saimaa on tyypiltään reittijärvi.

Kuva 13. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Saimaalla. Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 13. The location of echo-sounding transects and survey points in Lake Saimaa. Top right shows the location of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.
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Saimaa on ollut keskeisimpiä kohteita tutkitta-
essa Suomen järvien jääkauden jälkeistä kehitystä, 
sillä se on jossain vaiheessa vaikuttanut useimpien 
Järvi-Suomen suurten järvien kehitykseen. Saimaan 
historiaa ovat tutkineet mm. Hellaakoski (1922), Lap-
palainen (1962a), Saarnisto (1970), ja sen kehitystä 
on kuvattu useissa yhteyksissä (mm. Saarnisto 1971a, 
Tikkanen 1990, Saarnisto et al. 1999).

Mannerjäätikön reunan perääntymissuunnassa 
järvi on noin 90 km pitkä, joten altaan vapautuminen 
jäätiköstäkestivarsinpitkään. Jäätikönreunanperään-
tyessä salpausselkien väliseltä alueelta oli muinainen 
Itämeri Baltian jääjärvi -vaiheessa. Jäätiköstä vapau-
tuminen tapahtui Toisen Salpausselän luoteispuolella 
paikallisen jääjärvivaiheen ja Mikkelin puoleisessa 
osassa Yoldiameri-vaiheeseen aikaan. Jääkauden 
jälkeinen ylin vedenpinnan taso oli Lappeenrannan 
tienoossa noin 25 m ja Mikkelin tienoossa noin 40 m 
nykyistä vedenpintaa korkeammalla.

Mannerjäätikön painon hellittäessä maankuori 
kohosi vedenpintaa nopeammin paljastaen uutta 
maata. Salpausselkien välinen osa kuroutui Itäme-
restä Yoldiameri-vaiheen aikaan noin 11 000 vuotta 
sitten ja Toisen Salpausselän luoteispuolelle jäävä 
osa Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 10 700 vuotta 
sitten. Kuroutumisen jälkeen vedenpinta oli Saimaan 
kaakkoisosassa huomattavasti nykyistä alempana ja 
luoteisosassa hieman nykyistä ylempänä. Vedet las-
kivat Puumalan, Savonlinnan, Kuopion ja Iisalmen 
kauttaPohjanlahteen.KoskauseimmatSaimaanalueen 
järvet laskivat luoteeseen, alkoi niiden vedenpinta 
kohota maankuoren kallistumisen takia. Järvet laa-
jenivat, ja aiemmin eri tasoilla olleet järvet yhtyivät. 
Lopulta järvistä muodostui muinainen Suur-Saimaa, 
joka ulottui laajimmillaan Lappeenrannasta Iisalmen 
luoteispuolelle. Vedenpinta ehti kohota Lappeenran-
nassa noin 4 m ja Mikkelissä noin 14 m nykyistä 
korkeammalle. Vedenpinnan kohoaminen päättyi 
Saimaan luoteisosassa noin 6900 vuotta sitten, jolloin 
Ristiinaan puhkesi Matkuslammen kautta kulkeva 
lasku-uoma. Vedenpinnan kohoaminen kuitenkin 
jatkui Ristiinan kaakkoispuolella, ja noin 6300 vuotta 
sitten Ristiinan lasku-uoman rinnalle Lappeenrantaan 
puhkesi Kärenlammen kautta kulkeva lasku-uoma. 
Lappeenrannan uoman puhkeaminen päätti veden-
pinnan kohoamisen suurimmassa osassa Saimaata. 
Vedenpinnan kohoaminen kuitenkin jatkui pienellä 
alueella järven itäisimmässä osassa, mutta sekin 
päättyinoin5700vuotta sitten,kunSaimaannykyinen 
lasku-uoma Vuoksi puhkesi. Vuoksen laskukynnyk-
sen kulumisen takia vedenpinta laski nopeasti noin 
3 m, mikä johti Ristiinan ja Lappeenrannan uomien 
kuivumiseen.Vuoksenpuhkeamisen jälkeenSaimaan 
vedenpinta on laskenut. Lasku on ollut suurinta Mik-
kelin puoleisessa päässä.

Kuroutumisen jälkeen valuma-alue oli järven 
kokoon nähden pieni ja käsitti vain järven lähiympä-
ristön. Järvi oli osa pitkää vesireittiä, mutta se sijaitsi 
reitin latvoilla. Ristiinan uoman puhjettua noin 6900 
vuotta sitten alkoi bifurkaatiovaihe, jota kesti noin 
600 vuotta. Koska vesiä laski sekä Pielaveden että 
Ristiinan kautta, on senaikaista valuma-aluetta vaikea 
määrittää. Lappeenrannan uoman puhkeamisesta 
alkaen Saimaalla on ollut nykyinen, alkuperäiseen 
nähden kymmenkertainen valuma-alue, joka ulottuu 
pohjoisessa Oulujoen vesistöalueen rajalle saakka. 
Järvi on edelleen osa pitkää vesireittiä, mutta vii-
meksi kuluneet 6300 vuotta se on sijainnut vesireitin 
alaosassa.

Tutkimuspisteitä on viisitoista (kuva 13). Näytteet 
laboratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeksältä 
pisteeltä. Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiinmaastossa.Kaikuluotauslinjaaonyhteensä 
178 km.

Tutkimuspiste 14 sijaitsee järven luoteisosassa 
Annilanselällä, missä veden syvyys oli 19,2 m. Pitkä 
näyte ulottuu sedimentin pinnasta 4,41 m:n syvyyteen 
(kuva 14). Näytteen alaosa (4,41–3,70 m) on savea. 

Kuva 14. Saimaan tutkimuspisteeltä 14 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoituksen tulos.
Fig. 14. The composition, density, carbon content and the result of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 14 in Lake 
Saimaa.
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Sen päällä on liejusavea (3,70–3,49 m), saviliejua 
(3,49–2,95 m), liejua (2,95–1,30 m) ja uudelleen 
saviliejua (1,30–0 m). Kuroutumisajankohtaa vas-
taava syvyys on 3,70 m. Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa aluksi 4 %:n tasolle, mutta jatkaa pian koho-
amista ja saavuttaa 12 %:n tason 2,7 m:n syvyydessä. 
Maksimikohdan yläpuolella pitoisuus alenee pienistä 
vaihteluista huolimatta, kunnes lähellä sedimentin 
pintaa alkaa taas kohota.

Annilanselkä on melko pieni, joten sen lähiympä-
ristössä tapahtuneet muutokset näkyvät sedimentin 
ominaisuuksissa. Hiilipitoisuuskäyrästä päätellen 
sedimentaatio-olotovatehtineetvakiintua,ennenkuin 
muinaisen Suur-Saimaan tulva ulottui altaaseen. Hii-
likäyrän kääntyminen laskuun liittyy todennäköisesti 
Vuoksen puhkeamista seuranneeseen vedenpinnan 
laskuun. Sitä vastoin hiilipitoisuuden aleneminen ja 
tiheyden kasvu kerrostuman yläosassa liittyy alueen 
asutushistoriaan. Annilanselän välittömässä lähei-
syydessä sijaitsevat Moisio, Tuukkala ja Kyyhkylä 
ovat tunnettuja viikinkiaikaisista kalmistoista. Niistä 
vanhimmat alkavat 900-luvulta, mutta esimerkiksi 
Tuukkalan kalmiston tiedetään olleen käytössä vielä 
1200-luvulla(Huurre1979).Lähelläsedimentinpintaa 
oleva savinen kerros on syntynyt noin 1000 vuotta 
sitten, joten sen synty on kytkettävissä varhaisim-
piin ihmisen aiheuttamiin maankäytön muutoksiin 
alueella. Simola et al. (1988) selvittivät maanviljelyn 
historiaakaksikilometriäpohjoisempanasijaitsevasta 
Kattilanlahdestaotetunsedimenttinäytteenperusteella 
ja päätyivät hieman myöhäisempään ajankohtaan. 
Ensimmäisetmerkitviljanviljelystäalueellaajoittuvat 
1100-luvun alkuun ja jatkuva viljely alkoi seuraavan 
vuosisadan lopulla. Laajamittainen kaskiviljely alkoi 
1500-luvulla.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittainkuiva-ainettanoin99g/m2.Siitähiilenosuus 
on ollut 6,9 g/m2. Viimeksi kuluneen vuosituhannen 
aikana kuiva-aineen keskimääräinen varastoitumis-
nopeus on ollut pitkän aikavälin nopeuteen nähden 
kaksinkertainen.Hiilenvastaavavarastoitumisnopeus 
on hieman keskimääräistä suurempi.

Tutkimuspiste 4 sijaitsee Toisen Salpausselän poh-
joispuolella Liittokivenselällä, missä veden syvyys 
oli 21,2 m. Pitkä näyte ulottuu sedimentin pinnasta 
4,95 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa (4,95–3,23 m) 
on lustosavea. Sen päällä on savea (3,23–2,45 m), 
liejusavea (2,45–2,13 m), saviliejua (2,13–0,60 m), 
liejua (0,60–0,20 m) ja saviliejua (0,20–0 m). Kurou-
tumisajankohtaa vastaava syvyys on 2,45 m (kuva 15).
Sen yläpuolella hiilipitoisuus on aluksi runsaan 1 %:n
tasolla, kohoaa sitten nopeasti 6 %:n tasolle, laskee 
4 %:n tasolle 1,3 m:n syvyydessä ja alkaa kohota 
uudelleen, joskin hitaammin, kohti pintaa. Lähellä 
sedimentin pintaa hiilipitoisuus taas alenee.

Hiilikäyrän kääntyminen laskuun 2 m:n syvyy-
dessä liittyy todennäköisesti Vuoksen puhkeamista 
seuranneeseenvedenpinnanlaskuun.Kuroutumisajan-
kohdan ja Vuoksen puhkeamisen välillä sedimenttiä 
on kertynyt vain vajaa puoli metriä, joten kerroksen 
keskimääräinen sedimentaationopeus jää hyvin pie-
neksi. Kuroutumisen jälkeen vedenpinta oli nykyistä 
alempana, mikä on voinut olla syynä hitaaseen sedi-
mentaatioon.Ristiinanlasku-uomanaikaanläpivirtaus 
oli tavanomaista voimakkaampaa, mikä on myös 
osaltaan voinut hidastaa sedimentaatiota.

Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoi-
tunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 55 g/m2. 
Siitä hiilen osuus on ollut 2,6 g/m2. Suurin osa sedi-
menttikerroksesta on syntynyt Vuoksen puhkeamisen 
jälkeen, joten sen ajanjakson varastoitumisnopeudet 
ovat huomattavasti keskimääräistä suurempia.

Tutkimuspiste2sijaitseeToisenSalpausselänpohjois-
puolellaPetraselällä,missävedensyvyysoli59,0m.Pitkä

Kuva 15. Saimaan tutkimuspisteeltä 4 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 15. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 4 in Lake Saimaa. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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näyte ulottuu sedimentin pinnasta 6,33 m:n syvyyteen.
Näytteenalaosa(6,33–4,56m)onlustosavea.Senpäällä
onsavea(4,56–3,44m),saviliejua(3,44–2,45m)jaliejua
(2,45–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys
on 3,44 m (kuva 16). Sen yläpuolella hiilipitoisuus
kohoaa nopeasti 6 %:n tasolle ja jatkaa sitten hidasta
kohoamista pintaan saakka.

Mitä todennäköisimmin pitkä näyte ei ole ajal-
lisesti yhtenäinen, vaan osa kuroutumisen jälkeen
syntyneistä järvisedimenteistä on erodoitunut pois.
Mahdollinen aukko sijaitsee saven ja saviliejun rajalla.
Hiilipitoisuuden aleneminen 3 m:n yläpuolella liittyy
todennäköisesti Vuoksen puhkeamista seuranneeseen
vedenpinnan alenemiseen. Suurin osa järvisediment-

tikerroksesta on siten syntynyt viimeksi kuluneiden
5700 vuoden aikana.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee syvässä altaassa, joten
sen sedimentaatio-oloihin ovat vaikuttaneet lähinnä
virtausten muutokset. Petraselän läpivirtaus lisääntyi
merkittävästi eteläisten lasku-uomien aukeamisen
yhteydessä, jolloin myös vesien virtaussuunta muut-
tui. Toinen virtausoloihin vaikuttava tekijä on ollut
vedenpinnanmuutokset, silläPetraselkääympäröivien
salmien avautuminen ja sulkeutuminen on voinut
muuttaa paikallisten virtausten suuntaa.

Kuroutumisen jälkeen Petraselän tutkimuspaikalle
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin
52 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 3,5 g/m2.

Tutkimuspiste3sijaitseeToisenSalpausseläneteläpuo-
lella Ilkonselällä, missä veden syvyys oli 51,6 m. Pitkä
näyte ulottuu sedimentin pinnasta 8,02 m:n syvyyteen.
Näytteen alaosa (8,02–6,40 m) on silttiä. Sen päällä on
savea (6,40–5,20 m), liejusavea (5,20–5,02 m), savilie-
jua (5,02–4,55 m), liejua (4,55–2,80 m), saviliejua
(2,80–2,25 m) ja liejua (2,25–0 m). Kuroutumis-
ajankohtaa vastaava syvyys on 5,20 m (kuva 17).
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa aluksi hitaasti,
mutta sitten nopeasti saavuttaen 18 %:n tason 4,0 m:n
syvyydessä. Sen yläpuolella pitoisuus alenee 6 %:n
tasolle ja pysyy siinä pintaan saakka.

Hiilikäyränhitaastikohoavaalaosakuvastaakuroutu-
misenjälkeistävakiintumisvaihettajärvenkehityksessä.
Vakiintumisvaiheehtituskinpäättyä,kunSuur-Saimaan
tulva ulottui Ilkonselälle. Jyrkästi kohoava hiilikäyrä
kuvaa vedenpinnan kohoamisvaihetta. Ilkonselän
ympäristön alavat maat olivat jo ehtineet soistua, ja
kohoava vedenpinta toi aallokon ulottuville aina uutta
turvetta. Rantasoista irronnut turve jauhautui hienoksi
ja kulkeutui syvänteisiin. Koska turpeen hiilipitoisuus
onnoin50%,pystyypienikin turvemääräkohottamaan
merkittävästi sedimentin hiilipitoisuutta. Rantasoiden
eroosio päättyi Vuoksen puhkeamista seuranneeseen
vedenpinnanlaskuun, jasedimentinhiilipitoisuusalkoi
palata tavanomaiselle tasolle.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 96 g/m2. Siitä
hiilen osuus on ollut 6,8 g/m2.

Tutkimuspiste 15 sijaitsee Toisen Salpausselän 
eteläpuolella Piispalanselällä (Maavesi), missä veden 
syvyysoli4,7m.Pitkänäyteulottuusedimentinpinnas-
ta 3,34 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa (3,34–3,15 m)
on silttiä. Sen päällä on savea (3,15–2,22 m), liejua
(2,22–1,20 m) ja saviliejua (1,20–0 m). Näyte ei ole
ajallisesti yhtenäinen, vaan saven ja liejun välissä
on todennäköisesti useiden tuhansien vuosien aukko
(kuva 18). Saven ja liejun rajapinnan yläpuolella hiili-
pitoisuuson20%:ntasolla,mutta laskeesittennopeasti
ja päätyy 6 %:n tasolle näytteen yläosassa.

Muinaisen Itämeren vetäydyttyä alueelta oli Piis-

Kuva 16. Saimaan tutkimuspisteeltä 2 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus.
Fig. 16. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Saimaa.
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palanselän altaassa matala järvi tai kosteikko, jonka 
ympäristön alavat paikat alkoivat soistua. Soistumi-
selle edullista aluetta oli myös Toisen Salpausselän 
etumaasto, missä alueen topografia ja hiekkamuodos-
tumasta tihkuvat vedet suosivat soistumista. Vähitel-
len Suur-Saimaan tulva ulottui myös Piispalanselän 

altaaseen.Vesirajaanjoutuneet turvekerroksetalkoivat 
erodoitua ja vedenpinnan kohotessa aallokon ulottu-
ville tuliainauutta turvetta.Tulvanollessaylimmillään 
oli noin kolmasosa nykyisestä Suurisuosta ja Suolah-
densuostavedenpinnanalla.Vedenpinnankohoaminen 
avarsi salmia ja avasi uusia yhteyksiä Piispalanselän 
kaakkoispuolelle. Vedenpinnan kohoaminen muutti 
myös virtausoloja. Piispalanselän kannalta erityisen 
merkittävä oli Lappeenrannan lasku-uoman avau-
tuminen. Se voimisti virtausta ja siihen mennessä 
syntyneet järvisedimenttikerrokset erodoituivat pois. 
Virtausolot muuttuivat seuraavan kerran Vuoksen 
puhkeamisen yhteydessä. Vedenpinnan laskiessa 
Lappeenrannan lasku-uoma kuivui, Piispalanselkää 
ympäröivät salmet madaltuivat ja osa niistä kuivui 
kokonaan. Tutkimuspisteen 15 kohdalla alkoi liejun 
kerrostuminensavenpäälle.Alkuvaiheessakerrostuva 
materiaali sisälsi runsaasti turpeen jäänteitä, mutta 
vähitellen sedimentaatio-olot vakiintuivat ja kerros-
tuvan sedimentin hiilipitoisuus laski tavanomaiselle 
tasolle. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varas-
toitunutvuosittain kuiva-ainettakeskimäärin 53 g/m2. 
Siitä hiilen osuus on ollut 5,2 g/m2.

Tutkimuspiste 5 sijaitsee Riutanselällä, missä veden
syvyysoli15,3m.Pitkänäyteulottuusedimentinpinnasta
4,74 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa (4,74–4,60 m) on 
savea. Sen päällä on liejusavea (4,60–3,60 m), savi-
liejua (3,60–2,30 m), liejua (2,30–0,40 m) ja uudel-
leen saviliejua (0,40–0 m). Kuroutumisajankohtaa 

Kuva 17. Saimaan tutkimuspisteeltä 3 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 17. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 3 in Lake Saimaa. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva 18. Saimaan tutkimuspisteeltä 15 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus.
Fig. 18. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 15 in Lake Saimaa.
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vastaava syvyys on 4,60 m (kuva 19). Sen yläpuolella 
hiilipitoisuus kohoaa aluksi hyvin hitaasti. Kohoami-
nen nopeutuu 2,5 m:n syvyydessä, ja hiilipitoisuus 
saavuttaa 13 %:n tason vajaan 2 m:n syvyydessä. Sen 
yläpuolella pitoisuus laskee nopeasti 6 %:n tasolle ja 
pysyy siinä sedimentin pintaan saakka.

Riutanselän kehitys alkoi erillisenä altaana. Selän 
molemmin puolin on katkonaiset pitkittäisharjut 
(Lappalainen 1962b), joten selän ympäristössä oli 
runsaasti helposti erodoituvaa mineraaliainesta. 
Mineraaliaineksen kerrostuminen syvänteeseen oli 
nopeaa, ja sen takia sedimentin hiilipitoisuus pysyi 
järven kokoon nähden alhaisena. Lopulta Suur-
Saimaan tulva ulottui myös Riutanselän altaaseen. 
Vedenpinnan kohotessa rantasoista erodoitunut turve 
kohotti nopeasti sedimentin hiilipitoisuutta. Vuoksen 
puhkeaminen näkyy pitkässä näytteessä hiilipitoi-
suuden nopeana alenemisena. Tällöin rantasoiden 
eroosiopäättyi jamatalaanveteenjoutuneetsedimentit 
alkoivatkerrostuauudelleen.Uudelleenkerrostuvassa 
materiaalissa oli kuitenkin tavanomaista enemmän 
turpeen jäänteitä, mikä hillitsi hiilipitoisuuden ale-

nemista. Sedimentaatio-olot vakiintuivat melko pian 
vastaamaan nykyistä tilannetta.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta noin 130 g/m2. Siitä hiilen 
osuus on ollut 6,8 g/m2.

Tutkimuspiste 13 sijaitsee salpausselkien välisen 
osan itäreunalla Haapavedellä, missä veden syvyys 
oli 27,2 m. Pitkä näyte ulottuu sedimentin pinnasta 
4,37m:nsyvyyteen.Näytteenalaosa (4,37–4,20m)on 
savea. Sen päällä on liejusavea (4,20–3,53 m), savilie-
jua (3,53–2,50 m) ja liejua (2,50–0 m). Kuroutumis-
ajankohtaa vastaava syvyys on 4,20 m (kuva 20). Sen 
yläpuolellahiilipitoisuuskohoaaaluksihitaasti,mutta 
nopeutuu 3,5 m:n syvyydessä ja päätyy 5 %:n tasolle. 
Seuraava nopean kohoamisen jakso alkaa 2,5 m:n
syvyydessä ja päätyy 18 %:n tasolle. Sen yläpuolella 
pitoisuus laskee sedimentin pintaa kohti. 

Haapaveden kehitys alkoi erillisenä altaana. Sen 
sedimentaatio-olot ehtivät vakiintua ennen kuin Suur-
Saimaan tulva alkoi kohottaa vedenpintaa. Tulvan 
kohotessa alkoi kerrostuvan sedimentin hiilipitoisuus 
kohota lähinnä rantasoiden eroosion seurauksena. 
Vuoksen puhkeamisen yhteydessä vedenpinta laski, 
rantasoideneroosiopäättyi jasedimentinhiilipitoisuus 

Kuva 19. Saimaan tutkimuspisteeltä 5 otetun näytteen koostumus, tiheys 
ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 19. The composition, density and carbon content of the sample taken 
from survey point 5 in Lake Saimaa. Top right shows the carbon content 
of the surface core.

Kuva 20. Saimaan tutkimuspisteeltä 13 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 20. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 13 in Lake Saimaa. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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alkoi alentua.
Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 

kuiva-ainetta keskimäärin 100 g/m2. Siitä hiilen osuus 
on ollut 8,7 g/m2.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee Ensimmäisen Salpausse-
län luoteispuolelle Päihäniemenselällä, missä veden 
syvyys oli 12,8 m. Pitkä näyte ulottuu sedimentin 
pinnasta 2,70 m:n syvyyteen (kuva 21). Näytteen 
alaosa (2,70–2,60 m) on kasvin jäänteitä sisältävää 
savea. Sen yläpuolella on turvetta (2,60–0,79 m) ja 
liejua (0,79–0 m).

Päihäniemenselän allas jäi kuiville muinaisen Itä-
meren vetäydyttyä alueelta. Vedestä paljastumisen 
jälkeen laskivat eteläisimmän osan vedet sen kautta 
muinaiseen Saimaaseen. Altaan kohdalla jokilaakso 
avartui lähes tasapohjaiseksi kentäksi, jossa vedet 
levisivät laajalle alueelle. Edullisten kosteusolojen 
takia altaan pohja alkoi soistua. Tutkimuspisteen 1 
kohdalla suonkehitysalkoi runsaat9000vuotta sitten, 
pianItämerestäpaljastumisenjälkeen.Suolaajenipian 
peittämään altaan tasapohjaisen osan, ja sen turve-
kerros kasvoi paksuutta. Suur-Saimaan tulva kohosi 
kuitenkin nopeammin kuin suon pinta. Suon jäätyä 
tulvan alle muuttui sen kasvillisuus uusia olosuhteita 
vastaavaksi. Vajaat 8000 vuotta sitten suokasvillisuus 
hävisi kokonaan ja turpeen kerrostuminen päättyi. 
Vedenpinnan kohottua maksimikorkeuteen avautui 
Lappeenrannan lasku-uoma. Se voimisti virtausta 
Päihäniemenselällä, ja on hyvin todennäköistä, että 
siihen mennessä turpeen päälle kerrostunut lieju ero-
doitui pois. Virtausolot rauhoittuivat vasta Vuoksen 
puhkeamisenyhteydessä, ja liejunkerrostuminenpääsi 
alkamaan uudestaan.

Koskamatalavesi javirtaukset rajoittivat järvisedi-
menttienkerrostumista, jäävät järvivaiheenkeskimää-
räiset varastoitumisnopeudet pieniksi. Järvivaiheen 
alkamisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittainkuiva-ainettakeskimäärinvain13g/m2.Siitä 
hiilen osuus on ollut 2,6 g/m2. Hiilen varastoituminen 
järvisedimentteihin on yleensähuomattavasti hitaam-
paa kuin soihin. Tällä paikalla suovaiheen aikainen 
hiilen varastoitumisnopeus on ollut 35 g/m2/v.

Tutkimuspiste6sijaitseeEnsimmäisenSalpausselän 
luoteispuolellaArposenniemenedustalla,missäveden 
syvyys oli 17,0 m. Pitkä näyte ulottuu sedimentin pin-
nasta 2,94 m:n syvyyteen (kuva 22). Näytteen alaosa 
(2,94–2,83 m) on silttiä. Sen yläpuolella on turvetta 
(2,83–2,00 m), liejunsekaista turvetta (2,00–1,60 m) 
ja liejua (1,60–0 m).

Muinaisen Itämeren peräännyttyä tutkimuspisteen 
6 kohta oli kuivaa maata. Itse asiassa maa ei ollut 
kuivaa vaan kosteaa, sillä laakson kautta valuivat 
nykyisen Saimaan itäisimmän osan vedet muinaiseen 
Saimaaseen. Paikka oli edullinen soistumiselle, ja 
turpeen kerrostuminen alkoi jo runsaat 10 000 vuotta 

sitten. Alkuvaiheessa muodostui kortteen jäänteitä 
sisältävää rahkasaraturvetta ja sitten pelkkää rahka-
saraturvetta. Suur-Saimaan tulva kohosi kuitenkin 
suon pintaa nopeammin. Suo muuttui vetisemmäksi, 
rahkasammalet hävisivät ja suohon alkoi muodostua 
saraturvetta. Tulvan kohottaessa edelleen vedenpin-
taa suokasvillisuus hävisi ja paikalle alkoi kerrostua 
muualta erodoitunutta turvetta ja liejua. Vedenpinnan 
jatkaessa kohoamista väheni uudelleen kerrostuvan 
turpeen osuus samalla kun liejun osuus kasvoi. Vuok-
sen puhkeamista seurannut sedimenttien uudelleen 
kerrostuminen näkyy 1,3 m:n syvyydessä tiheyden 
tilapäisenä kasvuna ja hiilipitoisuuden laskuna.

Suovaihe kesti tällä paikalla noin 700 vuotta, sitä 
seurannut matalan veden vaihe noin 1500 vuotta ja 
syvänvedenvaihenoin8000vuotta.Viimeksikulunei-
den8000vuodenaikana tällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 28 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 3,0 g/m2. Hiilen keskimääräinen 
varastoitumisnopeus on ollut suovaiheessa 27 g/m2/v 
ja matalan veden vaiheessa 8,9 g/m2/v.

Saimaannykyisetsedimentaatio-olotvaihtelevateri 
puolilla järveä,muttavuosituhansienkuluessaolotovat 
muuttuneet merkittävästi myös samalla paikalla. 

Järvenluoteisosassavedenpinnantiedetäänkäyneen 
noin 14 m nykyistä ylempänä, ja kaakkoisosassa se 
on ollut tutkimuspisteen 6 perusteella 20 m nykyistä 
alempana. Vedenpinnan lasku johtaa yleensä sedi-
menttienuudelleenkerrostumiseenjanäkyynäytteissä 
alenevana hiilipitoisuutena. Erityisen selvästi näkyy 

Kuva 21. Saimaan tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä oikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 21. The composition, density, carbon content and the results of radio-
carbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake Saimaa. 
Top right shows the carbon content of the surface core.
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Kuva 22. Saimaan tutkimuspisteeltä 6 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä oikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 22. The composition, density, carbon content and the results of radio-
carbon dating of the long core taken from survey point 6 in Lake Saimaa. 
Top right shows the carbon content of the surface core.

nopea vedenpinnan lasku kuten Vuoksen puhkea-
minen. Sitä vastoin vedenpinnan nousu ei yleensä 
näy sedimentissä yhtä selvästi. Saimaan tapauksessa 
vedenpinnan noustessa sedimentin hiilipitoisuus 
kohoaauseinpoikkeuksellisenkorkeaksi.Salpaussel-
kienväliselläalueellaalavatmaatehtivätsoistua,ennen 
kuin ne jäivät Suur-Saimaan tulvan alle. Alimmat suot 
joutuivat rantavoimien kohteeksi heti tulvan alkaessa 
nousta. Aallokko ja jäät kuluttivat turvekerroksia, ja 
hienoksi jauhautunut kevyt turve kulkeutui virtausten 
mukana sopiviin kerrostumisaltaisiin. Vedenpinnan 
kohotessa rantavoimien ulottuville tuli aina uusia eri 
tasoillesyntyneitä turvekerroksia.Rantasoideneroosio 
päättyi vasta Vuoksen puhkeamisen yhteydessä.

Sedimentaatio-olojen monimuotoisuutta lisäävät 
vielä virtausten muutokset. Saimaan vedet ovat 
ehtineet laskea neljään eri suuntaan, valuma-alueen 
kymmenkertaistuminen on lisännyt läpivirtausta, ja 
vedenpinnan muutokset ovat ohjailleet paikallisesti 
virtausten suuntaa sulkemalla ja avaamalla salmia.

Saimaan pohjasta noin 30 % on järvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 210 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
140 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 13 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
16 000 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 11 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 1,0 g/m2/v.

Pielinen 

Pielinen on Suomen viidenneksi suurin järvi. Se
sijaitseeVuoksenvesistöalueenpohjoisosassajakuuluu
Enon,Lieksan,JuuanjaNurmeksenkuntiin.Senpinta-
ala on 871 km2 ja pinnan korkeus 93,7 m. Järvi on noin
90 km pitkä ja suuntautunut luoteesta kaakkoon (kuva
23). Pielinen on tyypiltään reittijärvi. Lähes puolet sen
valuma-alueesta on Venäjän puolella.

Mannerjäätikön reunan perääntyessä Pielisen alu-
eelta muodostui nykyisen järven paikalle jääjärvi. 
Jäätikön reunan perääntyessä jääjärvi laajeni luo-
teeseen ja sen lasku-uoma vaihtui useaan otteeseen. 
Jääjärvivaihe oli kuitenkin lyhytaikainen, ja Pielinen 
kuroutui itsenäiseksi altaaksi jo noin 11 000 vuotta 
sitten. Ensimmäinen lasku-uoma sijaitsi järven luo-
teispäässä Sotkamon ja Valtimon rajalla. Maankuoren 
kallistumisen takiaPielisenvedenpintakohosi, janoin 
9500 vuotta sitten puhkesi järven kaakkoispäähän 
nykyinen lasku-uoma. Lasku-uoman siirryttyä järven 
kaakkoispäähän alkoi vedenpinta laskea. Lasku on 
ollut voimakkainta luoteisosassa, missä rantaviiva 
on perääntynyt enimmillään noin 40 km. Pielisen 
kehitystä ovat kuvanneet mm. Hyvärinen (1966), 
Saarnisto (1971a), Miettinen (1996) ja Hyvärinen ja 
Rainio (2000).

Pielisestä Höytiäiseen johtavan Porttikallion lasku-
uoman tiedetään toimineen Pielisen jääjärvivaiheen
aikaan.TämänhankkeenyhteydessäHöytiäisestäkoottu
aineisto osoittaa Porttikallion lasku-uoman toimineen
vieläHöytiäisenkuroutumisenjälkeenkin.Porttikallion
uomatoimitodennäköisesti toistamiseenPielisentulvan
loppuvaiheessa noin 9600 vuotta sitten.

Tutkimuspisteitä on kolme, joilta kaikilta otettiin 
näytteet laboratoriomäärityksiä varten (kuva 23). 
Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 80 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee Paalasmaan pohjoispuo-
lella Vasamaselällä, missä veden syvyys oli 43,7 m.
Pitkänäyteulottuusedimentinpinnasta4,10m:nsyvyy-
teen.Näytteenalaosa(4,10–3,20m)onlustosavea.Sen
päälläonsavea(3,20–2,80m), liejusavea(2,80–1,40m)
ja saviliejua (1,40–0 m). Kuroutumisajankohtaa vas-
taava syvyys on 2,80 m (kuva 24). Sen yläpuolella
hiilipitoisuus kohoaa hyvin hitaasti, saavuttaa 2 %:n
tason 1,4 m:n syvyydessä ja pysyy sillä tasolla pintaan
saakka.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 110 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 1,9 g/m2. Pitkästä näytteestä 
tehdynpaleomagneettisenajoituksenalinajoitettu taso 
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Kuva 23. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Pielisellä. Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 23. The location of echo-sounding transects and survey points in Lake Pielinen. Top right shows the location of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.

on8000vuotta, seuraava5600vuotta ja loputnuorem-
piakuin 3000 vuotta. Pitkällä aikavälilläkuiva-aineen 
varastoitumisnopeus on hieman hidastunut ja hiilen 
hieman nopeutunut (kuva 25). Viime vuosituhansina 
varastoitumisnopeudet ovat vaihtelusta huolimatta 
pysyneet samalla tasolla.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee Suurselällä järven itä-

osassa, missä veden syvyys oli 23,0 m. Pitkä näyte 
ulottuusedimentinpinnasta4,57m:nsyvyyteen.Näyt-
teen alaosa (4,57–2,40 m) on lustosavea. Sen päällä 
on savea (2,40–2,00 m), liejusavea (2,00–1,20 m) 
ja saviliejua (1,20–0 m). Kuroutumisajankohtaa 
vastaava syvyys on 2,00 m (kuva 26). Sen yläpuo-
lella hiilipitoisuus kohoaa hitaasti ja saavuttaa 3 %:n 
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tason sedimentin pinnassa. Kuroutumisen jälkeen 
tällepaikalleonvarastoitunutvuosittainkuiva-ainetta 
keskimäärin 63 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
1,3 g/m2.

Tutkimuspiste 3 sijaitsee Pulloselällä järven kaak-
koisosassa, missä veden syvyys oli 18,9 m. Pitkä näyte
ulottuusedimentinpinnasta4,05m:nsyvyyteen.Näyt-
teen alaosa (4,05–2,03 m) on lustosavea. Sen päällä
on savea (2,05–1,60 m), liejusavea (1,60–0,80 m)
ja saviliejua (0,80–0 m). Kuroutumisajankohtaa vas-
taava syvyys on 1,60 m (kuva 27). Sen yläpuolella 
hiilipitoisuus kohoaa ja savuttaa 3 %:n tason sedi-
mentin pinnassa. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle 
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
54 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 1,0 g/m2.

Pielisen pohjasta noin 40 % on järvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 310 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
360 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 32 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
5900 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 6,8 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 0,62 g/m2/v.

Kuva 24. Pielisen tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 24. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Pielinen. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva 25. Kuiva-aineen ja hiilen varastoitumisnopeus Pielisen tutkimus-
pisteellä 1.
Fig. 25. Accumulation rate of dry matter and carbon at survey point 1 
in Lake Pielinen.

Kuva 26. Pielisen tutkimuspisteeltä 2 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 26. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Pielinen. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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Kuva 27. Pielisen tutkimuspisteeltä 3 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 27. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 3 in Lake Pielinen. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Pihlajavesi 

Pihlajavesi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen etelä-
osassa, on osa Saimaan järvikokonaisuutta ja kuuluu 
Savonlinnan, Punkaharjun, Sulkavan ja Puumalan 
kuntiin. Sen pinta-ala on 755 km2 ja pinnan korkeus 
75,7 m. Pihlajavesi on hyvin hajanainen (kuva 28). 
Rantaviivanpituuden japinta-alanperusteella laskettu 
liuskaisuus ylittää 30 ja on Saimaan ohella aineiston 
suurin. Hellaakoski (1922) nimittääkin Puumalan 
ja Savonlinnan välistä vesialuetta saaristovedeksi. 
Pihlajavesi on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä suurin osa 
nykyisen Pihlajaveden altaasta jäi paikallisen jää-
järven alle. Jäätikön reunan perääntyessä jääjärven 
pinta laski sitä mukaa, kun uusia lasku-uomia avautui. 
Jääjärvivaihettakesti vajaat200vuotta,minkä jälkeen 
Pihlajaveden altaasta tuli osa muinaista Itämerta. 
Maankuori kohosi vedenpintaa nopeammin, ja Pih-
lajavesi kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen 
aikaan noin 10 700 vuotta sitten.

Kuroutumisen jälkeen Pihlajaveden vedet laskivat 
Haukiveden, Kallaveden ja Keiteleen kautta Pohjan-
lahteen. Koska vedet laskivat luoteeseen samalla, 
kun maankuori kallistui kaakkoon, kohosi useimpien 
suurten järvien vedenpinta. Vedenpinnan kohotessa 
yhtyivätalunperineri tasoillaolleet järvetmuodostaen 

lopulta muinaisen Suur-Saimaan. Vedenpinnan koho-
aminenhidastuiRistiinan lasku-uomanpuhjettuanoin 
6900 vuotta sitten, ja se päättyi kokonaan Lappeen-
rannan uoman puhkeamiseen noin 6300 vuotta sitten. 
Vedenpinta ehti kohota Pihlajaveden kaakkoisosassa 
noin6mja luoteisosassanoin10mnykyistäkorkeam-
malle.Vuoksen lasku-uomanpuhkeaminennoin5700 
vuotta sitten johti Pihlajaveden vedenpinnan nopeaan 
alenemiseen noin 3 m:llä. Sen jälkeen vedenpinta on 
laskenut hitaasti nykyaikaan saakka.

Saimaanalueenvesienlaskusuunnanmuutosmuutti 
myös Pihlajaveden valuma-aluetta. Ennen eteläisten 
lasku-uomien puhkeamista sen valuma-alue käsitti 
vain edellä kuvatun Saimaan ympäristöineen. Bifur-
kaatiovaiheidenaikanavaluma-alue laajeniyhdeksän-
kertaiseksi, mikä lisäsi merkittävästi läpivirtaamaa. 
Valuma-alueen laajenemisen ja virtaussuunnan muu-
toksen lisäksi vedenpinnan taso on vaikuttanut vir-
tausoloihin. Muinaisen Suur-Saimaan pinnan ollessa 
korkeimmillaan Pihlajaveden ja Saimaan välillä oli 
useita salmia, mutta vedenpinnan laskiessa virtaus on 
keskittynyt Puumalansalmeen. 

Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin 
seitsemältä tutkimuspisteeltä (kuva 28). Kaikuluota-
uslinjaa on yhteensä 64 km.
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Tutkimuspiste 7 sijaitsee järven luoteisosassa Tuo-
hiselällä, missä veden syvyys oli 32,6 m. Pitkä näyte 
ulottuusedimentinpinnasta2,70m:nsyvyyteen.Näyt-
teen alaosa (2,70–1,95 m) on lustosavea. Sen päällä 
on savea (1,95–1,70 m), liejusavea (1,70–1,42 m), 
saviliejua(1,42–1,19m)ja liejua(1,19–0m).Kuroutu-
misajankohtaa vastaava syvyys on 1,70 m (kuva 29). 
Hiilipitoisuus kohoaa portaittain 1 %:n tasolta 3 %:n 
tasolle ja siitä edelleen noin 6 %:n tasolle. Vuoksen 
puhkeamisen aiheuttama vedenpinnan lasku näkyy 
hiilipitoisuuden tilapäisenä alenemisena 0,9 m:n 

Kuva 28. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Pihlajavedellä. Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 28. The location of echo-sounding transects and survey points in Lake Pihlajavesi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

syvyydessä.
Kerrosjärjestyksestä päätellen Tuohiselän sedi-

menttinäyte on aukoton, mutta sedimentaationopeus 
on ollut hidas. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle 
on varastoitunut kuiva-ainetta keskimäärin 40 g/m2. 
Siitä hiilen osuus on ollut 1,8 g/m2.

Tutkimuspiste 3 sijaitsee järven pohjoisosassa Pit-
källä Pihlajavedellä, missä veden syvyys oli 49,0 m. 
Pitkä näyte ulottuu sedimentin pinnasta 6,17 m:n 
syvyyteen. Näytteen alaosa (6,17–6,04 m) on lus-
tosavea. Sen päällä on savea (6,04–5,60 m), lieju-
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savea (5,60–5,26 m), saviliejua (5,26–4,90 m), liejua 
(4,90–4,20 m), saviliejua (4,20–3,40 m) ja liejua 
(3,40–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 5,60 m (kuva 30). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa aluksi hitaasti, sitten nopeutuen 3 %:n tasolle 
ja siitä taas nopeasti 6 %:n tasolle. Pitoisuus alenee 
ensimmäisen kerran 4,2 m:n syvyydessä ja jatkaa siitä 
hyvin hidasta kohoamista sedimentin pintaa kohti. 
Lähellä pintaa pitoisuus taas alenee.

Hiilipitoisuuden ensimmäinen aleneminen 4,2 m:n 
syvyydessä liittyy todennäköisesti Vuoksen puhkea-
mista seuranneeseen vedenpinnan laskuun. Pitoisuu-
den aleneminen näytteen yläosassa taas liittyy viime-
aikaisiin maankäytön muutoksiin valuma-alueella. 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 110 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 6,4 g/m2. Suurin osa järvisedi-
mentistä on kertynyt Vuoksen puhkeamisen jälkeen, 
joten tällä paikalla kerrostumisedellytykset paranivat 
virtaussuunnan muuttuessa.

Tutkimuspiste6sijaitsee järvenkaakkoisosassaSär-
kilahdenselällä, missä veden syvyys oli 41,7 m. Pitkä 
näyteulottuusedimentinpinnasta2,41m:nsyvyyteen. 
Näytteen alaosa (2,41–2,05 m) on savea. Sen päällä 
on liejusavea (2,05–1,72 m), saviliejua (1,72–1,50 m) 
ja liejua (1,50–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava 
syvyys on 2,05 m (kuva 31). 

Sedimentin hiilipitoisuus kohoaa aluksi hitaasti 
saavuttaen 2 %:n tason 1,7 m:n syvyydessä. Sen 

yläpuolella pitoisuus kohoaa nopeasti 12 %:n tasolle, 
alenee 1,0 m:n syvyydessä ja vakiintuu sitten 9 %:n 
tasolle. Tiheyden kasvu ja hiilipitoisuuden alenemi-
nen 1,0 m:n syvyydessä liittyy Vuoksen puhkeamista 
seuranneeseen vedenpinnan laskuun. Suurin osa jär-
visedimenttikerroksesta on kertynyt ennen Vuoksen 
puhkeamista. Virtaussuunnan muutoksella ei siten ole 
ollut mainittavaa vaikutusta Särkilahdenselän sedi-
mentaatio-oloihin.Kuroutumisenjälkeentällepaikalle 
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
43 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 3,2 g/m2.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee järven kaakkoisosassa 
Hirvolanselällä, missä veden syvyys oli 49,0 m. Pitkä 
näyteulottuusedimentinpinnasta4,86m:nsyvyyteen. 
Näytteen alaosa (4,86–4,60 m) on savea. Sen päällä 
on liejusavea (4,60–4,25 m), saviliejua (4,25–3,80 m) 
ja liejua (3,80–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava 
syvyys on 4,60m(kuva32). Sen yläpuolellahiilipitoi-
suus kohoaa hitaasti ja saavuttaa 8 %:n tason 3,3 m:n 
syvyydessä. Sen yläpuolella pitoisuus taas kohoaa 
nopeasti 14 %:n tasolle, laskee lähes yhtä nopeasti 
takaisin 8 %:n tasolle ja pysyy siinä pintaan saakka.

Suurimmat hiilipitoisuudet ovat järven kokoon 
nähden korkeita. Niiden syntyyn on voinut vaikut-
taa rantasoiden eroosio tulvan kohoamisvaiheessa. 
Pitoisuuden nopea aleneminen taas kuvastaa Vuoksen 
puhkeamiseen liittyvää vedenpinnan laskua ja ranta-
soiden eroosion päättymistä. Viime vuosituhansien 
aikana sedimentaatio-olot ovat pysyneet vakaina. 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 72 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 5,6 g/m2.

Tutkimuspiste 5 sijaitsee järven itäosassa Utras-
selällä, missä veden syvyys oli 22,5 m. Pitkä näyte 
ulottuu sedimentin pinnasta 3,40 m:n syvyyteen. Sen 
alaosa (3,40–2,97 m) on lustosavea. Sen päällä on 
savea (2,97–2,70m), saviliejua (2,70–2,44m) ja liejua 
(2,44–0m).Kuroutumisajankohtaavastaavasyvyyson 
2,70m(kuva33).Senyläpuolellahiilipitoisuuskohoaa 
nopeasti ja saavuttaa 18 %:n tason 1,9 m:n syvyy-
dessä. Sen yläpuolella pitoisuus taas putoaa 8 %:n 
tasolle ja pysyy siinä sedimentin pintaan saakka.

Utrasselän tutkimuspiste on huomattavasti mata-
lammalla alueella kuin edellä kuvatut Hirvolanselän 
ja Särkilahdenselän pisteet. Kuroutumisen jälkeinen 
vedenpinta oli nykyistä alempana, joten on toden-
näköistä, että Utrasselän pisteellä järvisedimenttien 
kerrostuminenalkoivastaSuur-Saimaantulvankohot-
taessavedenpintaa.Vedenpinnankohotessarantasoista 
erodoitui turvetta, jokakulkeutui syvänteisiin janäkyy 
nyt järven kokoon nähden poikkeuksellisen korkeana 
hiilipitoisuutena.RantasoideneroosiopäättyiVuoksen 
puhkeamisenyhteydessä tapahtuneeseenvedenpinnan 
laskuun, ja se näkyy hiilipitoisuuden jyrkkänä alene-
misena. Sen jälkeen sedimentaatio-olot ovat pysyneet 

Kuva 29. Pihlajaveden tutkimuspisteeltä 7 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 29. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 7 in Lake Pihlajavesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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vakaina hitaasta vedenpinnan laskusta huolimatta. 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 37 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 3,1 g/m2.

Tutkimuspiste4sijaitsee järvenitäosassaAkonsalon 
ja Akonniemen välissä, missä veden syvyys oli 7,2 m. 
Pitkä näyte otettiin poikkeuksellisesti laippakairalla, 
ja se ulottuu sedimentin pinnasta 2,5 m:n syvyyteen. 
Näyte on kokonaan liejua. Liejun alla oli kova pohja, 
jotenkuroutumisajankohtaavastaavasyvyyson2,5m. 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus on peräti 28 %, mutta 
laskee siitä 8 %:n tasolle näytteen yläosassa.

Kuroutumisen jälkeen vedenpinta oli nykyistä 

Kuva 30. Pihlajaveden tutkimuspisteeltä 3 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 30. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 3 in Lake Pihlajavesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

alempana eikä järvisedimenttien kerrostuminen ollut 
mahdollista. Sedimenttejä alkoi kertyä vasta, kun 
Suur-Saimaan tulva oli kohonnut riittävän korke-
alle. Ensimmäiset paikalle kerrostuneet sedimentit 
sisälsivät runsaasti rantasoista erodoitunutta turvetta. 
Rantasoiden eroosio kuitenkin päättyi pian Vuoksen 
puhkeamista seuranneeseen vedenpinnan laskuun, ja 
sedimentin hiilipitoisuus alkoi palata tavanomaiselle 
tasolle.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 36 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 5,4 g/m2. Todelliset varastoitu-
misnopeudet ovat kuitenkin suurempia, sillä varas-
toituminen ei päässyt alkamaan heti kuroutumisen 
jälkeen.

Matalan veden alueilla rantavoimat estävät yleensä 
sedimenttienkertymisen,kuntaassyvänvedenalueilla 
virtaukset ovat tärkein sedimentaatio-oloihin vaikut-
tava tekijä. Vuosituhansien aikana virtausolot ovat 
muuttuneetmonella tavoin, jamuinaistenvirtausolojen 
jäljittäminenonmonimutkainen tehtävä.Vesienvirta-
ussuuntaonmuuttunutSuur-Saimaaneteläisten lasku-
uomienauettua, läpivirtaamakasvanutvaluma-alueen 
laajentuessayhdeksänkertaiseksi jaaltaidenmuotoon 
muuttunut vedenpinnan vaihteluiden takia. Jossakin 
(piste 7) sedimentaatio on jatkunut hitaana olojen 
muutoksista huolimatta, jossain muualla (piste 2) 
taas muuttuneet olot ovat muuttaneet sedimentaati-
onopeutta.

Merkit Vuoksen puhkeamisen yhteydessä tapahtu-

Kuva 31. Pihlajaveden tutkimuspisteeltä 6 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 31. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 6 in Lake Pihlajavesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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Kuva 32. Pihlajaveden tutkimuspisteeltä 2 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 32. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Pihlajavesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva 33. Pihlajaveden tutkimuspisteeltä 5 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 33. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 5 in Lake Pihlajavesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

neestavedenpinnanlaskustaovathavaittavissakaikissa 
pitkissä näytteissä. Järven luoteis- ja pohjoisosassa 
sedimentin hiilipitoisuus laskee välittömästi veden-
pinnan laskun jälkeen, mutta kohoaa sitten Vuoksen 
puhkeamista edeltäneelle tasolle ja jopa sitä korke-
ammaksi. Järven kaakkois- ja itäosan hiilipitoisuus-
käyrät ovat kuitenkin erilaisia. Niissä ennen Vuoksen 

puhkeamista syntyneiden sedimenttien hiilipitoisuus 
on järven kokoon nähden poikkeuksellisen korkea. 
Syynä siihen on vedenpinnan kohoamisvaiheen 
aikainenrantasoideneroosio.EroosiopäättyiVuoksen 
puhkeamista seuranneeseen vedenpinnan laskuun. 
Sen jälkeen hiilipitoisuus pysyttelee samalla tasolla 
kuvastaen varsin vakaita sedimentaatio-oloja.

Pihlajaveden pohjasta noin 45 % on järvisediment-
tejä, ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 120 milj. tn. 
Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keski-
määrin 150 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoi-
tumisnopeus on ollut 14 g/m2/v. Kuiva-aineesta on 
hiiltä noin 9400 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 12 kg/m2 ja keskimää-
räinen varastoitumisnopeus 1,2 g/m2/v.
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Haukivesi 

Haukivesi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen keski-
osassa Varkauden ja Savonlinnan välissä, ja sen kes-
kiosa kuuluu Rantasalmen kuntaan. Järven pinta-ala 
on 620 km2 ja pinnan korkeus 75,9 m. Se on lukuisten 
saarien ja niemien takia hyvin rikkonainen (kuva 34). 
Haukivesi on tyypiltään reittijärvi. Siihen laskevat 
pohjoisesta Kallaveden ja idästä Oriveden vedet.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
nen Itämeri Haukiveden altaaseen ja sen vedenpinta 
oli noin 40 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Haukivesi 
kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan 
noin 10 000 vuotta sitten. Kuroutumisen aikaan 
oli vedenpinta luoteisosassa nykyistä ylempänä ja 
kaakkoisosassa nykyistä alempana. Alkuvaiheessa 
Haukiveden vedet laskivat muiden Saimaan alueen 
vesien tavoin luoteeseen.Koska järvien laskukynnyk-
set sijaitsivat nopeimman maankohoamisen alueella, 
kohosi vedenpinta laskukynnysten kaakkoispuolella. 
Järvet laajenivat, salmet avartuivat, ja uusia järviä 
liittyi osaksi muinaista Suur-Saimaata. Vedenpinta 
oli korkeimmillaan ennen Suur-Saimaan eteläisten 
lasku-uomienpuhkeamista.Haukivedenluoteisosassa 
Suur-Saimaan korkein vedenpinta oli noin 19 m ja 
kaakkoisosassa noin 9 m nykyisen vedenpinnan ylä-
puolella. Vedenpinta alkoi laskea noin 6300 vuotta 
sitten. Vuoksen puhkeamisen yhteydessä noin 5700 
vuotta sitten vedenpinta laski nopeasti noin 3 m. 
Sen jälkeen lasku on jatkunut hitaana nykyaikaan 
saakka.

Haukivedenkokematviimeaikaiset sedimentaatio-
ympäristön muutokset liittyvät lähinnä maankäytön 
muutoksiin valuma-alueella ja vesirakentamiseen. 
Järven läntisinosaJoroisselkä joutuikuitenkinvuonna 
1861 kokemaan kummia. Läheisen Valvatuksen 
pintaa oltiin laskemassa, kun järvi karkasi laskijoiden 
käsistä ja suuret määrät mineraaliainesta kulkeutui 
alapuoliseen Joroisselkään. Purkauksen seurauksena 
Valvatuksen pinta laski 3,5 m (Palmén 1903) ja 
Joroisselän pohjalle muodostui useita senttimetrejä 
paksu savikerros.

Tutkimuspisteitä on kahdeksan (kuva 34). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin viideltä 
pisteeltä, ja kolmella pisteellä sedimentin kerrosjär-
jestys määritettiin maastossa. Kaikuluotauslinjaa on 
yhteensä 57 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, 
missä veden syvyys oli 34,0 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 5,71 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (5,71–5,64 m) on lustosavea. Sen päällä on 
savea (5,64–4,75 m), liejusavea (4,75–4,53 m), savi-
liejua (4,53–4,05 m), liejua (4,53–3,40 m), saviliejua 
(3,40–2,95 m) ja liejua (2,95–0 m). Kuroutumisajan-

kohtaa vastaava syvyys on 4,75 m (kuva 35). Sen 
yläpuolellahiilipitoisuuskohoaanopeasti7%:ntasolle 
ja pysyy siinä pintaan saakka. Liejukerrosten välissä 
olevansaviliejukerroksensynty liittyy todennäköisesti 
Vuoksenpuhkeamiseen,mikäaiheuttimatalaanveteen 
joutuneiden alueiden eroosiota ja sedimenttien uudel-
leenkerrostumista.Kuroutumisenjälkeentällepaikalle 
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
85 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 5,5 g/m2.

Tutkimuspiste2sijaitseeHiekonselällä järvenkaak-
koisosassa,missävedensyvyysoli38,6m.Pitkänäyte 
ulottuusedimentinpinnasta6,74m:nsyvyyteen.Näyt-
teen alaosa (6,74–6,31 m) on lustosavea. Sen päällä 
on savea (6,31–5,60 m), liejusavea (5,60–5,42 m), 
saviliejua (5,42–5,01 m) ja liejua (5,01–0 m). Lieju-
kerroksen alaosa (5,01–3,00 m) on turpeensekaista. 
Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 5,60 m 
(kuva36).Senyläpuolellahiilipitoisuuskohoaanope-
asti noin 5 %:n tasolle. Turpeensekaisen kerroksen 
hiilipitoisuus on huomattavasti korkeampi, 8–18 %. 
Kerrostuman yläosassa se taas pysyy 7 %:n tasolla 
ja osoittaa hyvin vakaata kehitystä. Kuroutumisen 
jälkeen tälle paikalle on varastoitunut vuosittain 
kuiva-ainetta keskimäärin 110 g/m2. Siitä hiilen osuus 
on ollut 10 g/m2.

Tutkimuspiste 3 sijaitsee Joroisselällä järven län-
siosassa, missä veden syvyys oli 13,0 m. Pitkä näyte 
ulottuu sedimentin pinnasta 4,56 m:n syvyyteen. 
Näytteen alaosa (4,56–4,40 m) on savea. Sen päällä 
on liejusavea (4,40–3,70m), saviliejua (3,70–3,30m), 
liejua (3,30–3,18 m), turvetta (3,18–2,65 m), turpeen-
sekaista liejua (2,65–2,24 m), liejua (2,24–1,05 m), 
saviliejua (1,05–0,42 m), savea (0,42–0,36 m) ja savi-
liejua (0,36–0m).Kuroutumisajankohtaavastaavasy-
vyyson4,40m(kuva37).Senyläpuolellahiilipitoisuus 
on2%:n tasolla.Pitoisuusalkaakohota3,5m:nsyvyy-
dessä ja on korkeimmillaan turvekerroksessa. Turve-
kerroksen yläpuolella pitoisuus alenee aluksi 7 %:n 
tasolle, alenee siitä edelleen ja on pienimmillään 
Valvatuksen purkauskerroksessa.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 150 g/m2. Siitä 
hiilenosuusonollut9,4g/m2.Valvatuksenpurkauksen 
jälkeiselle ajalle laskettuna vastaavat kuiva-aineen ja 
hiilenvarastoitumisnopeudetovat580g/m2 ja20g/m2. 
Kuiva-aineen suuri varastoitumisnopeus johtuu 
osittain siitä, että purkauksen yhteydessä matalaan 
veteen joutunut mineraaliaines kerrostuu uudelleen 
syvänteeseen.Hiilensuurivarastoitumisnopeustaason 
ainakin osittain näennäistä, sillä eloperäisen aineksen 
hajoaminen on vielä kesken sedimentin hapekkaassa 
pintaosassa. Turvekerros kohottaa varsinkin hiilen 
keskimääräistä varastoitumisnopeutta, joten paikka 
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Kuva 34. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Haukivedellä. Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 34. The location of echo-sounding transects and survey points in Lake Haukivesi. Top right shows the location of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.

ei ole paras mahdollinen varastoitumisnopeuksien 
muutosten tarkasteluun. 

Jotta Valvatuksen purkautumisen jälkeisen ajan 
varastoitumisnopeuksia voitaisiin paremmin verrata 
pitkän aikavälin varastoitumisnopeuksiin, haettiin 
toinen pitkä näyte Joroisselän eteläosasta. Tällä tutki-
muspisteellä (5)vedensyvyysoli14,9m, japitkänäyte 
ulottuusedimentinpinnasta6,93m:nsyvyyteen.Näyt-
teen alaosa (6,93–5,10 m) on lustosavea. Sen päällä 
on savea (5,10–4,65 m), liejusavea (4,65–3,60 m), 
saviliejua (3,60–3,20 m) ja liejua (3,20–0,69 m). 
Lähellä sedimentin pintaa on Valvatuksen purkaus-
kerros ja sen molemmin puolin saviliejua. Kuroutu-
misajankohtaa vastaava syvyys on 4,65 m (kuva 38).

Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa hyvin hitaasti.
Kohoaminen nopeutuu 3,2 m:n syvyydessä päätyen
samalle tasolle kuin edellisellä pisteellä, mutta laskee
metriä ylempänä 8 %:n tasolle. Kuroutumisen jälkeen
tälle paikalle on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta
keskimäärin 150 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut
10 g/m2. Valvatuksen purkauksen jälkeiselle ajalle
laskettuna vastaavat varastoitumisnopeudet ovat
640 g/m2 ja 31 g/m2.

Pisteen5varastoitumisnopeudetvastaavathyvinpis-
teeltä 3 saatuja arvoja. Vaikka pisteellä 5 ei osuttukaan
vajonneeseen turvelauttaan, on vastaavan kerroksen
hiilipitoisuus samalla tasolla. Rantasoista erodoitunut
aines on kerrostunut koko altaan alueelle. Pisteellä 3
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se on turpeena ja turpeensekaisena liejuna ja pisteellä
5 taas hienojakoisena aineksena.

Haukiveden kokemat voimakkaat vedenpinnan
vaihtelut ovat vaikuttaneet sedimenttikerrosten koos-
tumukseen. Alkuvaiheessa luoteisosan vedenpinta
oli nykyistä korkeammalla. Varkauden laskukynnys
sääteli vedenpinnan tasoa, joten sen kohoaminen oli
hyvin hidasta. Joroisselkä oli tällöin nykyistä laajempi
ja salmet Haapaselän suuntaan olivat huomattavasti
nykyistä avarampia. Järvialtaiden pohjalle kerrostui
niukasti eloperäistä ainesta sisältävää liejusavea.
Samanaikaisesti järveä ympäröivät alavat maat sois-
tuivat. Varkauden laskukynnyksen luoteispuolella
vedenpintakuitenkinkohosinopeasti.Kunvedenpinta
oli tavoittanut laskukynnyksen tason, alkoi myös
Haukiveden luoteisosan vedenpinta kohota nope-

Kuva35.Haukivedentutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 35. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Haukivesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva36.Haukivedentutkimuspisteeltä2otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 36. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Haukivesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

asti. Rantasoiden erodoituminen alkoi. Niistä irtosi
turvelauttoja, ja aallokko ja liikkuvat jäät kuluttivat
paljastuneita turvepintoja. Kohoava vedenpinta toi
aina uusia turvekerroksia rantavoimien ulottuville.
Irronnut aines kerrostui syvänteisiin, ja sen vaikutus
näkyy profiileissa korkeana hiilipitoisuutena.

Vedenpinta kohosi järven kaakkoisosassa jo heti
kuroutumisenjälkeen.Kohoaminenkuitenkinnopeutui
Haukiveden liityttyä osaksi suurempaa järvikomplek-
sia. Vedenpinnan kohoaminen päättyi ensimmäisen
eteläisen lasku-uomanpuhkeamiseenRistiinaan.Ran-
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tasoiden eroosio päättyi vasta, kun vedenpinta alkoi
laskea Lappeenrannan lasku-uoman vaikutuksesta.

UudelleenkerrostunuttaturvettatavattiinJoroisselän
lisäksi Hiekonselältä, ja on todennäköistä, että sitä
löytyy myös muista lähellä rantaa olevista altaista.
Turvekerroksen syntyminen on edellyttänyt koste-
usolojen suhteen sopivaa maaston painannetta ja sen
erodoituminen avointa ulappaa, missä rantavoimat
ovat olleet riittävän tehokkaita. Suojaisiin paikkoihin
syntyneet turvekerrokset ovat peittyneet sellaisenaan
järvisedimenttien alle.

On mahdollista, että turvetta sisältävät sedimentti-
kerroksetovatyliedustettuinaHaukivedenaineistossa. 
Sen tähden kuiva-aine- ja hiilivarastoa laskettaessa 
painotettiin pisteen 1 tuloksia kertoimella 0,5, pisteen 
2 tuloksia kertoimella 0,3 ja pisteen 5 tuloksia kertoi-
mella0,2.Piste3sijaitseesamassaaltaassakuinpiste5, 
joten se jätettiin huomioimatta.

Haukiveden pohjasta noin 30 % on järvisediment-
tejä, janesisältävätnoin72milj. tnkuiva-ainetta.Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
120 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 12 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
5200 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 8,5 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 0,85 g/m2/v.

Kuva37.Haukivedentutkimuspisteeltä3otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 37. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 3 in Lake Haukivesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva38.Haukivedentutkimuspisteeltä5otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 38. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 5 in Lake Haukivesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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Orivesi 

Orivesi sijaitseeVuoksenvesistöalueenkeskiosassa
ja kuuluu suurimmaksi osaksi Liperin, Savonrannan
ja Rääkkylän kuntiin. Sen pinta-ala on 536 km2 ja
pinnan korkeus 75,9 m. Järven eteläpäästä on poh-
joispäähän matkaa noin 60 km, ja eteläosassa järvi
on noin 40 km leveä (kuva 39). Orivedellä on kolme
suurtaselkää:Savonselkä,Sampaanselkä jaPaasselkä.
Niistä Paasselkä on lähes pyöreä, ja se on syntynyt
muinaiseen meteoriittikraatteriin. Sen sedimenttejä
ovat tutkineet mm. Grönlund et al. (2001). Orivesi
on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Oriveden altaaseen. Sen vedenpinta
oli eteläosassa noin 25 m ja pohjoisosassa noin 45 m
järven nykyistä pintaa ylempänä. Maankuoren koho-
tessa vedenpinta laski ja Orivesi kuroutui Itämerestä
Yoldiameri-vaiheen aikaan noin 10 800 vuotta sitten.
Orivedenvedet laskivatkuroutumisen jälkeenmuiden
Saimaan alueen vesien tavoin Pohjanlahteen. Koska
maankuori kallistui kaakkoon, kohosi useimpien
Saimaan alueen järvien vedenpinta. Alunperin eri
tasoilla olleet järvet yhtyivät ja laajenivat. Saimaan
tulvasaavuttimyösOriveden, ja senpintaalkoikohota
osana muinaista suurjärveä. Järven kaakkoisosassa
vedenpinta ehti kohota lähes 10 m ja pohjoisosassa
noin 13 m nykyistä vedenpintaa korkeammalle. Ori-
vedelläoli tällöinsalmiyhteyspohjoispuolellaolevaan
Viinijärveen, idässä salmet Pyhäselän suuntaan olivat
avarampia, ja etelässä kapeat salmet yhdistivät Orive-
den Pyhäjärveen ja Puruveteen. Muinaisen Suur-Sai-
maan eteläisten lasku-uomien avautuminen pysäytti
vedenpinnan kohoamisen, ja vedenpinta kääntyi
laskuun Vuoksen uoman puhjettua noin 5700 vuotta
sitten. Laskukynnyksen kulumisen takia vedenpinta
laski nopeasti noin 3 m. Sitä seurannut hidas, nyky-
aikaan asti jatkunut vedenpinnan lasku taas on ollut
seurausta maankuoren kallistumisesta. Vedenpinnan
laskiessa Viinijärven yhteys Oriveteen katkesi, ja
järvi jäi pari metriä Orivettä korkeammalle tasolle.
Muualla salmet ovat kaventuneet ja madaltuneet,
mikä taas on muuttanut virtausoloja.

Vedenpinnan vaihtelujen lisäksi järven virtaus-
oloja ovat muuttaneet valuma-alueen muutokset.
Valuma-alue laajeni merkittävästi noin 9500 vuotta
sitten, jolloin Pielisen vedet puhkaisivat Uimaharjun
ja alkoivat virrata Oriveden kautta Haukiveteen.
Oriveden pohjoisosan virtausolot muuttuivat vielä
kerran,nyt ihmisen toimesta.Höytiäisenvedet laskivat
luontaisestiViinijärvenkauttaOrivedenpohjoisosaan.
Vuonna 1859 Höytiäisen vedet karkasivat rakenteilla
olevan kanavan kautta Pyhäselkään. Viinijärveen joh-
tava lasku-uoma jäi kuiville, mikä vähensi virtausta
Oriveden pohjoisosassa. Höytiäisen vedet alkoivat

virrata pysyvästi Pyhäselän kautta Oriveden itäosaan.
Höytiäisen purkauksen yhteydessä Jaamankankaasta
erodoituivaltavamäärämineraaliainesta, jokakerros-
tui alapuolisiin vesistöihin (esim. Simola et al. 1987).
Osa hienorakeisesta aineksesta kulkeutui Oriveden
eteläosaan saakka.

Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin 
Savonselänpohjoisosasta,Paasselältä jaMustanselältä 
(kuva 39). Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 69 km.

Tutkimuspiste1sijaitseeSavonselänpohjoisosassa, 
missä veden syvyys oli 16,0 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 6,84 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (6,84–4,82 m) on lustosavea ja silttiä, jossa ei 
ole lustorakennetta.Senpäälläonsavea(4,82–4,19m), 
liejusavea (4,19–3,72 m), saviliejua (3,72–3,35 m), 
liejua(3,35–3,00m)jauudelleensaviliejua(3,00–0m). 
Höytiäisen purkauksen yhteydessä syntynyt saviraita 
on 13–14 cm:n syvyydessä. Kuroutumisajankohtaa 
vastaava syvyys on 4,19 m (kuva 40). Sen yläpuolella 
hiilipitoisuus on aluksi runsaan 1 %:n tasolla, kohoaa 
7 %:n tasolle 3,2 m:n syvyydessä ja vakiintuu lopulta 
5 %:n tasolle. Lähellä sedimentin pintaa pitoisuus taas 
kääntyy laskuun.

Suur-Saimaan tulvan kohoaminen on aiheuttanut 
rantasoiden eroosiota, mikä näkyy hiilipitoisuus-
käyrän voimakkaana kohoamisena. Pitoisuuden voi-
makas lasku 3 m:n syvyydessä taas liittyy Vuoksen 
puhkeamista seuranneeseen vedenpinnan laskuun ja 
sedimenttien uudelleen kerrostumiseen. Höytiäisen 
purkauksen yhteydessä Orivedelle kulkeutunut savi 
taas alentaa pintaosan hiilipitoisuutta.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 89 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 4,0 g/m2. Höytiäisen purkauksen 
jälkeenkuiva-aineenkeskimääräinenvarastoitumisno-
peus on ollut190 g/m2/v jahiilenvarastoitumisnopeus 
5,2 g/m2/v. Kuiva-aineen suuri varastoitumisnopeus 
johtuu purkauksen yhteydessä järveen huuhtoutu-
neesta mineraaliaineksesta. Hiilen hieman keski-
määräistä suurempi varastoitumisnopeus on ainakin 
osittain näennäistä, sillä hiilen hajoaminen on vielä 
kesken sedimentin hapekkaassa pintaosassa.

Tutkimuspiste 3 sijaitsee järven eteläosassa Paas-
selällä, missä veden syvyys oli 38,8 m. Pitkä näyte 
ulottuusedimentinpinnasta6,07m:nsyvyyteen.Näyt-
teen alaosa (6,07–2,96 m) on lustosavea. Sen päällä 
on savea (2,96–2,77 m), liejusavea (2,77–2,55 m), 
saviliejua (2,55–2,32 m), liejua (2,32–0,20 m) ja 
uudelleen saviliejua (0,20–0 m). Höytiäisen purka-
uksen yhteydessä syntynyt saviraita on 6–7 cm:n 
syvyydessä. Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 2,77 m (kuva 41). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa aluksi hitaasti, nopeutuu sitten ja saavuttaa 
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12 %:n tason runsaan 2 m:n syvyydessä. Maksimi-
vaiheen jälkeen hiilipitoisuus laskee runsaan 6 %:n 
tasolle ja pysyy siinä lähes pintaan saakka.

Kuten edelliselläkin pisteellä johtuu hiilipitoisuu-
den voimakas kohoaminen rantasoista erodoituneen 
aineksen kerrostumisesta syvänteeseen. Pitoisuuden 
voimakas lasku 2,0–1,5 m:n syvyydessä liittyy Vuok-
sen puhkeamiseen ja sitä seuranneeseen sedimenttien 
uudelleen kerrostumiseen. Höytiäisen purkauksen 
yhteydessä Paasselälle kulkeutunut mineraaliaines 
alentaa pintaosan hiilipitoisuutta.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 

vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 45 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 3,1 g/m2. Höytiäisen purkauksen 
jälkeen kuiva-aineen keskimääräinen varastoitumis-
nopeus on ollut 70 g/m2/v ja hiilen vastaava varastoi-
tumisnopeus 3,6 g/m2/v. Kuten edellisellä pisteellä 
johtuu suurempi kuiva-aineen varastoitumisnopeus 
enimmäkseen purkauksen yhteydessä kulkeutuneesta 
mineraaliaineksesta ja hiilen suurempi varastoitumis-
nopeus siitä, että pintaosassa eloperäisen aineksen 
hajoaminen on vielä kesken.

Vaikka tutkimuspisteet 1 ja 3 ovat 30 km:n päässä 
toisistaan, ovat niiden tiheys- ja hiilipitoisuuskäyrät 

Kuva 39. Luotauslinjojen ja tutkimus-
pisteiden sijainti Orivedellä. Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoit-
tuvalla valuma-alueella.
Fig. 39. The location of echo-sounding 
transects and survey points in Lake 
Orivesi. Top right shows the location of 
the lake in thedrainagebasindelimited 
by the outlet.
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(kuvat 40 ja 41) hyvin samankaltaisia. Savonselän 
pohjoisosassasedimentaationopeusonollut suurempi 
kuinPaasselällä,muttakäyrissäonhavaittavissasamat 
muutokset. 

Tutkimuspiste 2 sijaitsee järven itäosassa Mus-
tanselällä, missä veden syvyys oli 6,3 m. Pitkä näyte 
ulottuusedimentinpinnasta7,79m:nsyvyyteen.Näyt-
teen alaosa (7,79–7,20 m) on lustosavea. Sen päällä 
on savea (7,20–5,55 m), saviliejua (5,55–5,10 m) 
ja liejua (5,10–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava 
syvyys on 5,55 m (kuva 42). Sen yläpuolella hiili-

Kuva 40. Oriveden tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 40. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Orivesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

pitoisuus kohoaa ja vakiintuu aluksi 8 %:n tasolle. 
Runsaan 4 m:n syvyydessä pitoisuus alkaa kohota 
nopeasti ja saavuttaa38%:n tason3,9m:nsyvyydessä. 
Maksimitason yläpuolella hiilipitoisuus laskee aluksi 
nopeasti, mutta myöhemmin hitaasti ja päätyy lopulta 
8 %:n tasolle.

Mustanselän kehitys on todennäköisesti alkanut 
itsenäisenä altaana. Hiilipitoisuuskäyrän alaosassa 
on havaittavissakuroutumisen jälkeinenvakiintumis-
vaihe ja sitä seurannut vakaan sedimentaation vaihe. 
Sedimentaatio-olot kuitenkin häiriintyivät Suur-Sai-
maan tulvanulottuessaMustanselänaltaaseen.Selkää 
ympäröivät alavat maat olivat jo ehtineet soistua, ja 
kohoavan vedenpinnan takia rantavoimat alkoivat 

Kuva 41. Oriveden tutkimuspisteeltä 3 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 41. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 3 in Lake Orivesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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kuluttaa rantasoiden turvekerroksia. Rannoilta irron-
nut turve jauhautui hienoksi, kulkeutui syvänteisiin 
ja kohotti sedimentin hiilipitoisuuden tavanomaista 
korkeammaksi. Rantasoiden eroosio päättyi Vuoksen 
puhkeamiseen noin 5700 vuotta sitten, ja sedimentin 
hiilipitoisuus alkoi vähitellen palata tavanomaiselle 
tasolle. Vedenpinnan laskiessa on allas alkanut 
uudelleen eriytyä järven muista osista. Mustanselän 
näytteessäeihavaittumerkkejäHöytiäisenpurkausker-
roksesta. Selkä sijaitsee sivussa vesien pääasialliselta 
virtausreitiltä.

Kuroutumisen jälkeen tutkimuspisteen 2 paikalle 
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
94 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 11 g/m2.

Kuiva-aineen jahiilenvarastoitumisnopeudetvaih-
televat eri puolilla järveä. Savonselän pohjoisosassa 
molemmatvarastoitumisnopeudetovatsuurempiakuin 
Paasselällä. Kuiva-aineen suurempi varastoitumisno-
peus selittyy sillä, että valuma-alueelta kulkeutunut 
mineraaliaines pyrkii kerrostumaan ensimmäiseen 
mahdolliseen altaaseen. Valuma-alueelta peräisin 
olevasta eloperäisestä aineksesta taas ehtii hajota sitä 
enemmän, mitä kauemmaksi alajuoksulle mennään. 
Mustanselkä on suojaisa reuna-alueen allas, missä 
sedimentaatio-olot poikkeavat merkittävästi suurten 
selkien oloista. Siellä kuiva-aineen keskimääräinen 
varastoitumisnopeus on ollut samaa luokkaa kuin 
Savonselänpohjoisosassa,muttahiilenvarastoitumis-
nopeus kolminkertainen suuriin altaisiin verrattuna.

Oriveden pohjasta noin 40 % on järvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 110 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
200 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 19 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
8500 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 16 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 1,5 g/m2/v.

Kuva 42. Oriveden tutkimuspisteeltä 2 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 42. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Orivesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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Kallavesi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen kes-
kiosassa ja kuuluu Leppävirran, Vehmersalmen, 
Kuopion ja Siilinjärven kuntiin. Järven pinta-ala 
on 517 km2 ja pinnan korkeus 81,8 m. Kallavesi 
on lukuisten saarien takia varsin hajanainen (kuva 
43). Pohjamoreenialueelta kohoavat kalliomäet ovat 
tyypillisiä järven ympäristölle (Rönty 1999). Järven 
keskiosan halki kulkee katkonainen harju. Kallavesi 
on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen ItämeriKallavedenaltaaseen ja senvedenpinta 
oli järven eteläosassa noin 50 m ja pohjoisosassa noin 
80 m nykyisen vedenpinnan yläpuolella. Maankuo-
ren kohotessa vedenpinta laski ja Kallavesi kuroutui 
Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 9500 
vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen Kallaveden vedet 
laskivat luoteeseen. Koska laskukynnys sijaitsi järven 
luoteispuolella,kohosivedenpintavähitellen jaKalla-
vesi liittyiosaksimuinaistaSuur-Saimaata.Vedenpinta 
oli korkeimmillaan noin 7000 vuotta sitten ennen 
eteläisten lasku-uomien puhkeamista. Eteläosassa 
vedenpinta oli tällöin noin 17 m ja pohjoisosassa 
noin 23 m nykyistä ylempänä. Vedenpinta kääntyi 
laskuun Lappeenrannan uoman puhjettua noin 6300 
vuotta sitten. Vuoksen puhkeaminen noin 5700 vuotta 
sitten laski Suur-Saimaan vedenpintaa nopeasti noin 
3 m. Alkuvaiheessa vedenpinnan lasku oli muuten-
kin nopeaa, sillä laskukynnys sijaitsi ensimmäisellä 
Salpausselällä saakka. Vedenpinnan lasku hidastui 
merkittävästi Kallaveden laskukynnyksen siirryttyä 
aluksi Varkauteen ja sitten Leppävirralle.

Tutkimuspisteitä on neljätoista (kuva 43). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin kolmelta 
pisteeltä. Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiinmaastossa.Kaikuluotauslinjaaonyhteensä 
39 km.

Tutkimuspiste1sijaitseeLaivonsaarenlänsipuolella 
järven pohjoisosassa, missä veden syvyys oli 20,7 m. 
Pitkänäyteulottuusedimentinpinnasta3,94m:nsyvyy-
teen.Näytteenalaosa(3,94–3,32m)onlustosavea.Sen 
päälläonsavea (3,32–2,45m) jasaviliejua (2,45–0m). 
Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 2,45 m 
(kuva44).Senyläpuolellahiilipitoisuuskohoaa3%:n 
tasolle, laskeesitten2,5%:ntasolle jakohoaauudelleen 
saavuttaen 5 %:n tason lähellä pintaa. Hiilipitoisuu-
den kääntyminen laskuun 1,9 m:n syvyydessä liittyy 
todennäköisestiVuoksenpuhkeamista seuranneeseen 
vedenpinnanlaskuunjasedimenttienuudelleenkerros-
tumiseen. Hiilipitoisuuden lasku pitkän näytteen ylä-
osassa liittyyvaluma-alueenmaankäytönmuutoksiin. 
Pintanäyteosoittaa lieväähiilipitoisuudenkohoamista. 
Se on kuitenkin näennäistä, sillä eloperäisen aineksen 
hajoaminen on vielä kesken lähellä sedimentin pintaa. 

Kallavesi 

Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 61 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 2,1 g/m2.

Tutkimuspiste 14 sijaitsee Ollinselällä järven kes-
kiosassa, missä veden syvyys oli 40,3 m. Pitkä näyte 
ulottuusedimentinpinnasta4,88m:nsyvyyteen.Näyt-
teen alaosa (4,88 m–3,95 m) on saviliejua. Sen päällä 
on liejusavea (3,95–3,20 m), saviliejua (3,20–0,15 m) 
ja liejua (0,15–0m).Kuroutumisajankohtaavastaavaa 
syvyyttäei tavoitettu(kuva45).Hiilipitoisuudennopea 
lasku 4,4–3,9 m:n syvyydessä liittyy todennäköisesti 
Vuoksen puhkeamista seuranneeseen vedenpinnan 
laskuun ja sedimenttien uudelleen kerrostumiseen. 
Hiilipitoisuuden lasku 0,4 m:n syvyydessä taas 
liittyy eroosion voimistumiseen valuma-alueella. 
Kulttuurikerroksen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa 
nopeasti. Osa siitä on näennäistä, kuten edellisellä 
pisteellä, mutta osa pitoisuuden kohoamisesta voi 
jäädä pysyväksi.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee Sotkanselällä järven ete-
läosassa, missä veden syvyys oli 9,0 m. Pitkä näyte 
ulottuu sedimentin pinnasta 3,10 m:n syvyyteen. 
Näytteen alaosa (3,10–1,90 m) on lustosavea ja yläosa 
(1,90–0 m) saviliejua. Lustosavi rajoittuu suoraan 
saviliejuun, joten näyte ei ole ajallisesti aukoton. 
Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 1,90 m 
(kuva 46). Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa 
nopeasti lähes 5 %:n tasolle, laskee sitten 2 %:n 
tasolle ja kohoaa taas saviliejukerroksen yläosassa. 
Hiilipitoisuuden voimakas aleneminen runsaan 1 m:
n syvyydessä liittyy Vuoksen puhkeamista seuran-
neeseen vedenpinnan alenemiseen ja sedimenttien 
uudelleen kerrostumiseen. Kuroutumisen jälkeen 
tällepaikalleonvarastoitunutvuosittainkuiva-ainetta 
keskimäärin 54 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 1,6 
g/m2.

Kallaveden tutkimuspisteet sijaitsevat toisistaan 
poikkeavissa sedimentaatioympäristöissä, mikä 
selittää pitkien näytteiden väliset erot. Pohjoisosassa 
(piste 1) kerrostuminen oli melko hidasta, mutta se 
jatkui keskeytyksettä koko jääkauden jälkeisen ajan. 
Keskiosan syvänteissä kerrostuminen oli niinikään 
jatkuvaa, mutta huomattavasti nopeampaa kuin poh-
joisosassa. Ollinselän tutkimuspiste (14) sijaitsee 
Vehmersalmen ja Kuopion välisen harjun lievealu-
eella, joten rantavoimien ulottuvilla oli tavanomaista 
enemmän eroosiolle altista materiaalia, joka kerrostui 
uudelleensyvänteisiin.Sotkanselänallas (piste2) taas 
onhuomattavastimatalampikuinpohjois- jakeskiosan 
altaat. Ennen Kallaveden kuroutumista vedenpinta 
oli nykyistä alempana, ja muinaisen Itämeren aikana 
syväänveteenkerrostuneetsedimentitkuluivatpääosin 
pois ja kerrostuivat uudelleen syvempiin altaisiin. 
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Kuva 43. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Kallavedellä. Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 43. The location of echo-sounding transects and survey points in Lake Kallavesi. Top right shows the location of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 160, 2004
Hannu Pajunen

48

Kuva44.Kallavedentutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 44. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Kallavesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva 45. Kallaveden tutkimuspisteeltä 14 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 45. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 14 in Lake Kallavesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva46.Kallavedentutkimuspisteeltä2otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 46. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Kallavesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuroutumisen jälkeen vedenpinta alkoi kohota. Jär-
visedimenttien kerrostuminen alkoi vasta, kun veden 
syvyys lisääntyi riittävästi.

Kallavedenpohjastanoin35%onjärvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 77 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
150kg/m2, jasenkeskimääräinenvarastoitumisnopeus 
on ollut 16 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 2400 
milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimääräinen 
hiilivarasto on 4,6 kg/m2 ja keskimääräinen varastoi-
tumisnopeus 0,49 g/m2/v.
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Pyhäselkä sijaitsee Vuoksen vesistöalueen keski-
osassa Joensuun eteläpuolella ja kuuluu Joensuun
lisäksiLiperin,Pyhäselän jaRääkkylänkuntiin. Järven
pinta-ala on 361 km2 ja pinnan korkeus 75,9 m. Sen
keski- ja pohjoisosa on varsin avointa (kuva 47). Ete-
läosan Jänisselkä on rikkonaisempi, ja harjuselänne
erottaasenPyhäselänsuurimmastaaltaasta.Järvirajoit-
tuupohjoisessaJaamankankaanreunamuodostumaan.
Järveä ympäröivät mineraalimaat ovat pohjoisosassa
enimmäkseen hietaa, eteläosassa moreenia (Repo
1964). Pyhäselkä on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä muodostui
Pyhäselän altaan kohdalle jääjärvi. Pärnävaaran rin-
teelle syntynyt muinaisranta osoittaa vedenpinnan
olleen korkeimmillaan noin 90 m Pyhäselän nykyistä
pintaaylempänä. Jäätikön reunanperääntyessäveden-
pinta laski, jääjärvi purkautui ja Pyhäselkä kuroutui
Itämerestä Yoldiameri-vaiheen aikaan noin 10 800
vuottasitten.Pyhäselän itsenäisyys jäikuitenkin lyhyt-
aikaiseksi. Maankuoren kallistuessa kaakkoon kohosi
vedenpinta Saimaan alueen suurissa järvissä ja lopulta
myösPyhäselkäliittyiosaksimuinaistaSuur-Saimaata.
PyhäseläneteläosassaSuur-Saimaanvedenpintakohosi
korkeimmillaan noin 9 m ja pohjoisosassa noin 12 m
nykyistä vedenpintaa ylemmäksi. Vedenpinta kääntyi
laskuunnoin6300vuottasittenLappeenrannanuoman
puhjettua.Vuoksenpuhjettuanoin600vuottamyöhem-
min vedenpinta laski nopeasti noin 3 m, minkä jälkeen
lasku on jatkunut hitaana nykyaikaan saakka.

Vedenpinnan vaihdellessa myös järven koko on
vaihdellut. Suur-Saimaan maksimivaiheen aikana
Onkamo-järvet olivat osa Pyhäselkää ja Pielisjoen
kohdalla oli kapea Enoon saakka ulottuva lahti. Myös
valuma-alueen koko on vaihdellut. Noin 9500 vuotta
sitten valuma-alue laajeni merkittävästi, kun Pielisen
vedet alkoivat virrata Pyhäselkään. Toinen, joskin
pienempi valuma-alueen laajennus tapahtui vuonna
1859, jolloinHöytiäisenvedetalkoivatvirrataJaaman-
kankaan poikki Pyhäselkään. Höytiäisen purkauksen
yhteydessä erodoitui suuret määrät mineraaliainesta,
joka sedimentoitui alapuolisiin vesistöihin. Savi-
kerrosta on käytetty sedimenttikerroksen pintaosan
ajoitukseen (mm. Simola et al. 1987).

Tutkimuspisteitä on kahdeksan (kuva 47). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin kahdelta
pisteeltä. Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys
määritettiinmaastossa.Kaikuluotauslinjaaonyhteensä
41 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 22,1 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 8,50 m:n syvyyteen. Näytteenottimen 
kärkikappaleessa oli lustosavea, mutta sitä ei saatu 
näyteputkeen. Näytteen alaosa (8,50–8,30 m) on 

Pyhäselkä 

liejusavea. Sen päällä on saviliejua (8,30–7,70 m), 
liejua (7,70–1,84 m), saviliejua (1,84–1,76 m), liejua 
(1,76–0,30 m), saviliejua (0,30–0,08 m) ja savea 
(0,08–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 8,50 m. Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa ja 
saavuttaa 10 %:n tason 7 m:n syvyydessä (kuva 48). 
Pitoisuus alenee 6 %:n tasolle runsaan 6 m:n syvyy-

Kuva47.Luotauslinjojen ja tutkimuspisteidensijaintiPyhäselällä.Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 47. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Pyhäselkä. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.
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dessä ja pysyy siinä paria pientä poikkeusta lukuun 
ottamatta pintaan saakka. 

Hiilipitoisuuden aleneminen 6 m:n syvyydessä
voi liittyä Vuoksen puhkeamista seuranneeseen

Kuva48.Pyhäselän tutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 48. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Pyhäselkä. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva49.Pyhäselän tutkimuspisteeltä2otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 49. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Pyhäselkä. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

vedenpinnan alenemiseen ja sedimenttien uudelleen
kerrostumiseen. Ennen Vuoksen puhkeamista olisi
vuosittain varastoitunut kuiva-ainetta keskimäärin
117 g/m2 ja sen jälkeen 210 g/m2. Vastaavat hiilen
varastoitumisnopeudetovat8,5g/m2 ja12g/m2.Kuiva-
aineenvarastoitumisnopeuksienerokuvastaakohoavan
ja alenevan vedenpinnan vaikutusta. Vedenpinnan
kohotessa syvänteissä ei juurikaan tapahdu uudelleen
kerrostumista.Sensijaanvedenpinnanalentuessamata-
laan veteen joutuneet sedimentit kuluvat rantavoimien
vaikutuksesta ja kerrostuvat uudelleen syvänteisiin.
Vuoksen puhkeamisen jälkeen syntyneen kerroksen
hiilipitoisuus pysyy jatkuvasti samalla tasolla, mikä
viittaahyvinvakaisiinsedimentaatio-oloihin.Kuroutu-
misen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut vuosittain
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kuiva-ainetta keskimäärin 160 g/m2. Siitä hiilen osuus
on ollut 11 g/m2.

Pisteeltä 1 otettuun pitkään näytteeseen ei saatu
Höytiäisen purkauksen jälkeen syntynyttä kerrosta.
Jotta viimeaikaista varastoitumisnopeutta voitaisiin
verratapitkänaikavälin tuloksiin, täydennettiinaineis-
toa ottamalla sedimentin pinnasta mäntäkairanäyte.
Höytiäisen purkauskerros on tällä paikalla 7 cm paksu,
ja sen päällä on 26 cm paksu liejukerros. Purkauksen
jälkeen on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta
keskimäärin 370 g/m2. Siitä hiiltä on ollut 15 g/m2.
Molemmatvarastoitumisnopeudetovatpitkänaikavälin
nopeuksia suurempia. Kuiva-aineen osalta se johtuu
siitä, että purkauksen yhteydessä matalaan veteen
joutunutta hienoa mineraaliainesta edelleen kulkeutuu
syvänteisiin.Hiilenhiemankeskimääräistäsuuremman
varastoitumisnopeuden selittää ainakin osittain se, että
eloperäisen aineksen hajoaminen lähellä sedimentin
pintaa on vielä kesken. Hiilen osalta tulokset eivät
siten ole täysin vertailukelpoisia.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee järven eteläosassa Jänis-
selän puolella, missä veden syvyys oli 22,9 m. Pitkä
näyte ulottuu sedimentin pinnasta 5,86 m:n syvyyteen.
Näytteenalaosa(5,86–2,93m)onlustosavea.Senpäällä
onsavea(2,93–2,00m), liejusavea(2,00–1,40m),savi-
liejua (1,40–1,20 m), liejua (1,20–0,40 m) ja saviliejua
(0,40–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys
on 2,00 m (kuva 49). Sen yläpuolella hiilipitoisuus
on alhainen, noin 1,5 %. Runsaan metrin syvyydessä
hiilipitoisuus kohoaa nopeasti runsaan 5 %:n tasolle ja
pysyy siinä lähes pintaan saakka. Höytiäisen purkaus-

kerros on täällä 1 cm paksu, ja sitä peittää 10 cm paksu
saviliejukerros. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin
47 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 1,7 g/m2.

Pyhäselän pääaltaan ja Jänisselän näytteiden 
kerrosjärjestys on hyvin erilainen, mikä osoittaa 
sedimentaatio-olojen erilaisuutta. Vuoksen puhkea-
misen vaikutus on selvästi havaittavissa pääaltaan 
näytteessä, mutta Jänisselän näytteestä ei vastaavaa 
syvyyttävoidamäärittää.Vedenpinnanlaskiessaselkiä 
yhdistävät salmet ovat kaventuneet muuttaen virtaus- 
ja sedimentaatio-oloja Jänisselän puolella.

Kuiva-aineen ja hiilen varastoituminen on ollut 
pääaltaassa huomattavasti nopeampaa kuin Jänisse-
lällä. Valuma-alueelta kulkeutuva kiintoaines pyrkii 
aina kerrostumaan ensimmäiseen sopivaan altaaseen, 
tässä tapauksessa pääaltaaseen. Järven ympäristön 
herkimminerodoituvatmineraalimaatovatPyhäselän 
pohjoispuolella ja Pielisjoen varsilla. Vedenpinnan 
laskiessa sieltä on irronnut runsaasti kiintoainesta, 
joka on kerrostunut enimmäkseen pääaltaan laajaan 
syvänteeseen.

Pyhäselänpohjastaon järvisedimenttejänoin35%, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 74 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
210 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 19 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
3700 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 10 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 0,95 g/m2/v.

Puruvesi 

Puruvesi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen etelä-
osassa jakuluuKerimäen,Punkaharjun jaKesälahden 
kuntiin. Järven pinta-ala on 330 km2 ja pinnan korkeus 
75,7 m. Järvi on lukuisten saarien ja niemien takia 
melko hajanainen (kuva 50). Puruvesi on tyypiltään 
latvajärvi. Järvenpohjoisosaantulee Raikuunkanavan 
kautta jonkin verran Oriveden vesiä.

Perääntyvän mannerjäätikön reunan ehdittyä Puru-
veden itäosaan ulottui muinaisen Itämeren Baltian 
jääjärvi -vaihe Puruveden altaaseen ja sen pinta oli 
runsaat 20 m järven nykyistä pintaa ylempänä. Jääti-
kön reunan perääntyessä Baltian jääjärven pinta laski 
nopeasti lähes 30 m. Vedenpinnan laskiessa syntyi 
Puruvedenkohdalle jäätikön reunanpatoama jääjärvi. 
Jäätikönreunanperääntyessäedelleen jääjärvipurkau-
tui jaPuruvesikuroutui ItämerestäYoldiameri-vaiheen 
aikaannoin11000vuottasitten.Kuroutumisenjälkeen 
vedenpinta oli nykyistä alempana ja vedet laskivat 
Raikuun kautta Oriveteen. Maankuoren kallistuessa 
kaakkoon kohosi Puruveden pinta aluksi hitaasti. 
Vedenpinnan kohoaminen kuitenkin nopeutui, kun 

Suur-Saimaan tulva tavoitti Puruveden tason. Veden-
pinnan kohotessa pohjoinen lasku-uoma muuttui sal-
meksi ja lisäksi järvelle avautui salmiyhteys luoteessa 
Haukiveteen ja lounaassaPihlajaveteen.Vedenpinnan 
kohoaminen hidastui, kun Saimaan alueen vesille 
puhkesi ensimmäinen eteläinen lasku-uoma, ja se 
päättyi Lappeenrannan uoman puhkeamiseen noin 
6300 vuotta sitten. Vedenpinta ehti kohota Puruveden 
kaakkoisosassa noin 6 m ja luoteisosassa noin 8 m 
nykyistä korkeammalle. Vuoksen uoman puhjettua 
noin 5700 vuotta sitten vedenpinta kääntyi laskuun. 
Laskukynnyksen kulumisen takia vedenpinta laski 
nopeasti noin 3 m, mutta myöhemmin vedenpinnan 
lasku on jatkunut hitaana. Vedenpinnan laskiessa 
salmiyhteydet madaltuivat ja lopulta Puruveden yh-
teydet Haukiveteen ja Oriveteen katkesivat ja järvi jäi 
Saimaan yhteyteen Punkaharjun kautta.

Vedenpinnan vaihtelun lisäksi Puruvesi on koke-
nut merkittäviä valuma-alueen ja läpivirtaaman 
muutoksia. Ennen Suur-Saimaan tulvaa Puruvesi oli 
nykyistä pienempi latvajärvi, jossa läpivirtaama oli 
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Kuva 50. Luotauslinjojen ja tutkimus-
pisteiden sijainti Puruvedellä. Ylhäällä 
vasemmalla järven sijainti luusuaan 
rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 50. The location of echo-sounding 
transects and survey points in Lake 
Puruvesi. Top left shows the location of 
the lake in the drainage basin delimited 
by the outlet.

hyvin pientä. Suur-Saimaan tulvan aikaan Puruvesi 
oli reittijärvi, jossa vedenpinnan vaihtelut ja lasku-
suunnanmuutoksetvaikuttivat sedimentaatio-oloihin. 
Haukiveden ja Oriveden yhteyden katkettua Puruvesi 
taas muuttui latvajärveksi.

Tutkimuspisteitäonkuusi (kuva50).Näytteet labo-
ratoriomäärityksiä varten otettiin kahdelta pisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 50 km.

Tutkimuspiste1sijaitsee järvenitäosassaHummon-
selällä, missä veden syvyys oli 21,1 m. Pitkä näyte 
ulottuusedimentinpinnasta5,40m:nsyvyyteen.Näyt-
teen alaosa (5,40–4,36 m) on lustosavea. Sen päällä 
on savea (4,36–4,00 m), liejusavea (4,00–3,80 m), 
saviliejua (3,80–3,44 m) ja liejua (3,44–0 m). Kurou-
tumisajankohtaavastaavasyvyyson4,00m(kuva51). 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa nopeasti 4 %:n 
tasolle. Runsaan 3 m:n syvyydessä pitoisuus kohoaa 
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nopeasti 10 %:n tasolle, laskee sitten 7 %:n tasolle ja 
pysyy sillä tasolla sedimentin pintaan saakka.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 89 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 5,7 g/m2.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee järven länsiosassa Sam-
malselällä, missä veden syvyys oli 21,4 m. Pitkä näyte 
ulottuusedimentinpinnasta4,52m:nsyvyyteen.Näyt-
teenalaosa (4,52–3,90m)on lustosavea.Senpäälläon 
savea (3,90–3,63m), saviliejua (3,63–3,30m) ja liejua 
(3,30–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 3,63 m (kuva 52). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa aluksi 3 %:n tasolle, kohoaa sitten nopeasti 
16%:n tasolle, laskee lähesyhtänopeasti 8%:n tasolle 
ja pysyy sillä tasolla pintaan saakka.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 50 g/m2. Siitä 

hiilen osuus on ollut 4,1 g/m2.
Vaikka tutkimuspisteet 1 ja 2 sijaitsevat 18 km:n 

päässä toisistaan, ovat niiden pitkät näytteet hyvin 
toistensa kaltaisia. Kuroutumisen jälkeen vesi oli 
nykyistä matalampaa, ja on todennäköistä, että jär-
visedimenttien kertyminen tutkimuspisteellä 2 alkoi 
vasta veden syvyyden lisäännyttyä. Hiilipitoisuuden 
nopea kohoaminen runsaan 3 m:n syvyydessä liittyy 
Suur-Saimaan tulvan kohoamisvaiheeseen. Järven 
ympäristönalavatmaatolivat jotällöinehtineetsoistua. 
Kohoavan vedenpinnan takia rantavoimat pääsivät 
kuluttamaan rantasoiden turvekerroksia. Niistä irron-
nut turve jauhautui hienoksi, kulkeutui syvänteisiin 
ja näkyy nyt sedimentin korkeana hiilipitoisuutena. 
Vuoksen puhkeamisen yhteydessä vedenpinta laski 
noin 3 m ja turverannat jäivät rantavoimien ulottu-
mattomiin.Rantasoideneroosiopäättyi jakerrostuvan 
sedimentin hiilipitoisuus alkoi palata tavanomaiselle 
tasolle. Suur-Saimaan tulvan aiheuttaman häiriön 
jälkeen sedimentaatio-olot pysyivät vakaina.

TodisteitaSuur-Saimaan tulvanalle jääneistä soista 

Kuva51.Puruveden tutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 51. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Puruvesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva52.Puruveden tutkimuspisteeltä2otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 52. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Puruvesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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Höytiäinen 

Höytiäinen sijaitsee Vuoksen vesistöalueen kes-
kiosassa ja kuuluu Kontiolahden, Polvijärven ja 
Juuan kuntiin. Sen pinta-ala on 293 km2 ja pinnan 
korkeus 87,3 m. Järven eteläosa on melko avoin, ja 
sen pohjoisosassa on kolme kapeaa lahtea (kuva 53). 
Järvi rajoittuu etelässä Jaamankankaan reunamuo-
dostumaan, josta lähtee katkonaisia pitkittäisharjuja 
luoteeseen. Savikkoja on luoteeseen suuntautuvien 
lahtien ympäristössä. (Frosterus 1910.) Höytiäinen 
on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
nen Itämeri Höytiäisen altaaseen. Sen pinta oli runsaat
30 m järven nykyistä pintaa ylempänä. Maankuoren
kohotessa vedenpinta laski ja Höytiäinen kuroutui Itä-
merestäYoldiameri-vaiheenaikaannoin11000vuotta
sitten.Höytiäisenkehitystäovat tutkineet taikuvanneet
mm.Sauramo&Auer(1928),Saarnisto(1968,1971a),
Vesajoki (1980a, 1980b) ja Tikkanen (1990).

Järven alkuperäinen lasku-uoma sijaitsi sen keski-
osassa Polvijärvellä. Maankuoren kallistumisen takia 
vedenpinta laski luoteisosassa ja kohosi kaakkois-
osassa. Muinaisen Suur-Saimaan tulva kohotti lasku-
kynnyksen takana olleen Viinijärven pintaa, mutta se 
ei ulottunut Höytiäiseen saakka. Merkittävä muutos 
Höytiäisen kehityksessä tapahtui vasta paljon myö-
hemmin,1800-luvunpuolivälissä,kunJaamankankaan 
poikkialettiinkaivaakanavaa.Työmaanpatorakenteet 
pettivät vuoden 1859 elokuussa ja Höytiäisen vedet 
purkautuivat keskeneräisen kanavan poikki Pyhäsel-
kään. Sen seurauksena Höytiäisen pinta aleni 8 m, 
ja myöhemmin lasku-uomaa vielä perattiin niin, että 
Höytiäisen pinta laski yhteensä 9,5 m. Maankuoren 
kallistumisen ja purkauksen yhteisvaikutuksena on 
Höytiäisen vedenpinta laskenut pohjoisosassa noin 
15 m. Eteläosassa vedenpinta on pitkään jatkuneen 
kohoamisen jälkeen pudonnut lähes lähtötasolle. 
Vedenpinnan laskun takia Polvijärven lasku-uoma 
jäi kuiville ja Höytiäisen vedet kääntyivät virtaamaan 
Oriveteen Pyhäselän kautta.

Tutkimuspisteitä on kahdeksan (kuva 53). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin kolmelta 

Kuva53.Luotauslinjojenja tutkimuspisteidensijaintiHöytiäisellä.Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 53. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Höytiäinen. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

saatiin Mustanselän itäosasta (tutkimuspiste 6), missä 
tavattiin1,7mpaksuturvekerros.Senallaoli sorapohja 
ja päällä vettä 7,2 m. Pienen-Mustan, Susiniemen ja 
Tissin välissä on melko tasapohjainen soistumiselle 
altis allas. Turpeen muodostumisen on täytynyt alkaa 
heti alueen paljastuttua muinaisen Itämeren alta, ja se 
on päättynyt suon jäätyä Suur-Saimaan tulvan alle. 
Näyte tutkittiinmaastossaeikä turvekerroksenkasvila-
jikoostumusta määritetty. Jos kyseessä on terrestrinen 
turve, on vedenpinnan täytynyt olla suon syntyaikaan 
vähintään 9 m nykyistä alempana. Se taas merkitsee 

sitä, etteiPuruvedellä tällöinollut Punkaharjunkautta 
yhteyttä Pihlajaveteen.

Puruvedenpohjastanoin35%onjärvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 44 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
130 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 12 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
3200 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 9,8 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 0,89 g/m2/v.
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pisteeltä. Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiinmaastossa.Kaikuluotauslinjaaonyhteensä 
noin 50 km.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee järven eteläosassa Punta-
rikoskenselällä, missä veden syvyys oli 23,5 m. Pitkä
näyte ulottuu sedimentin pinnasta 4,13 m:n syvyyteen.
Näytteenalaosa(4,13–1,91m)onlustosavea.Senpäällä
onsavea(1.91–1,50m), liejusavea(1,50–1,30m),savi-
liejua (1,30–0,25m), liejua (0,25–0,07m) ja liejusavea
(0,07–0m).Kuroutumisajankohtaavastaavasyvyyson
1,50m(kuva54).Senyläpuolellahiilipitoisuuskohoaa
melko tasaisesti ja saavuttaa maksimiarvon lähellä
sedimentin pintaa. Pitoisuus alenee jyrkästi pinnan
liejusavikerroksessa, joka syntyi vuoden 1859 jälkeen
matalaan veteen joutuneiden alueiden erodoituessa ja
sedimenttien kerrostuessa uudelleen syvänteeseen.

Järvisedimenttikerros on ohut, mutta mitä todennä-
köisimminaukoton.Kuroutumisenjälkeentällepaikalle
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin
33 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 1,0 g/m2.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa Kin-
taisenselällä, missä veden syvyys oli 11,4 m. Pitkä 
näyteulottuusedimentinpinnasta5,55m:nsyvyyteen. 

Kuva54.Höytiäisen tutkimuspisteeltä2otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 54. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Höytiäinen. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Näytteenalaosa(5,55–3,85m)onlustosavea.Senpääl-
lä on savea (3,85–3,10 m), liejusavea (3,10–2,60 m), 
saviliejua (2,60–0,50m), liejua (0,50–0,09m) jasavea 
(0,09–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 3,10 m (kuva 55). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa 2 %:n tasolle, laskee 1 %:n tasolle ja alkaa 
kohota uudelleen. Pitoisuus on korkeimmillaan Höy-
tiäisen purkauksen jälkeen syntyneen savikerroksen 
alapuolella.

Vuoden 1859 tapahtumien seurauksena madaltui 
vesi tällä paikalla lähes puoleen entisestä. Liejun 
päälle kerrostui uudesta rantavyöhykkeestä huuhtou-
tunutta savea, mutta järvisedimenttien kerrostuminen 
ei enää ole ollut mahdollista. Kuroutumisen jälkeen 
tällepaikalleonvarastoitunutvuosittainkuiva-ainetta 
keskimäärin 85 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
3,1 g/m2.

Kuva55.Höytiäisen tutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 55. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Höytiäinen. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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Tutkimuspiste 8 sijaitsee järven pohjoisosassa 
Reposelällä, missä veden syvyys oli 4,6 m. Pitkä 
näyteulottuusedimentinpinnasta4,44m:nsyvyyteen. 
Näytteen alaosa (4,44–3,76 m) on savea. Sen päällä 
onsaviliejua (3,76–3,50m), liejusavea (3,50–3,30m), 
saviliejua (3,30–0,14 m), savea (0,14–0,08 m) ja 
liejusavea (0,08–0 m). Kuroutumisajankohtaa vas-
taava syvyys on 3,76 m (kuva 56). Sen yläpuolella 
hiilipitoisuus kohoaa 3,5 %:n tasolle, laskee nopeasti 
2 %:n tasolle, josta alkaa kohota uudelleen päätyen 
5 %:n tasolle vajaan 3 m:n syvyydessä. Purkauksen 
jälkeen syntyneessä kerroksessa pitoisuus taas alenee 
jyrkästi.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 65 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 2,8 g/m2.

Pitkässä näytteessä on kaksi poikkeavaa kerrosta. 
Alempi niistä muodostui pian kuroutumisen jälkeen 
ja on havaittavissa runsaan 3 m:n syvyydessä maa-
lajin muuttumisena ja hiilipitoisuuden tilapäisenä 
alenemisena. Toinen poikkeava kerros liittyy uuden 
lasku-uomanpuhkeamistaseuranneeseenvedenpinnan 
laskuun ja sedimenttien uudelleen kerrostumiseen 
ja on havaittavissa savisena kerroksena sedimentin 
pinnassa.

Vastaavanlaiset poikkeavat kerrokset ovat havait-
tavissa myös tutkimuspisteillä 1 ja 2. Pisteellä 1 
alempi kerros näkyy hiilipitoisuuden alenemisena ja 
tiheyden kasvuna ja pisteellä 2 vielä hiilipitoisuuden 
kasvun ja tiheyden pienenemisen hidastumisena. 
Kerroksen muodostanut mineraaliaines purkautui 
todennäköisesti järven pohjoispäähän, missä kerros 
on selvimmin havaittavissa. Höytiäisen ja Pielisen 
tiedetään olleen yhteydessä jäätikön perääntymisvai-
heessa. Höytiäisestä nyt koottu aineisto viittaa siihen, 
että uoma olisi toiminut tilapäisesti vielä Höytiäisen 
kuroutumisen jälkeen. Uoma toimi todennäköisesti 
toistamiseen Pielisen tulvan loppuvaiheessa noin 
9600 vuotta sitten.

Järvisedimenttejä on kertynyt vain vähän Höyti-
äisen avoimeen eteläosaan. Olosuhteet sedimenttien 
syntymiselle olivat paremmat luoteisosan suojaisissa 

Kuva56.Höytiäisen tutkimuspisteeltä8otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus.
Fig. 56. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 8 in Lake Höytiäinen.

lahdissa, jonne myös suurin osa valuma-alueelta kul-
keutuvasta aineksesta kasaantui. 

Höytiäisenpohjastanoin40%onjärvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 61 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
210 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 19 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
2300 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 7,7 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 0,70 g/m2/v.

Suvasvesi 

Suvasvesi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen kes-
kiosassa ja kuuluu Leppävirran ja Vehmersalmen 
kuntiin. Järven pinta-ala on 276 km2, ja sen pinnan 
korkeus on 81,8 m, sama kuin Kallaveden. Järven 
keskiosassa on kaksi lähes pyöreää selkää: Kukka-
rinselkä ja Haapaselkä (kuva 57). Ne ovat jäänteitä 
muinaisista meteoriittikraattereista. Kukkarinselällä 
on eräs Suomen järvien syvimpiä kohtia. Merikartan 
mukaanvettäolisiperäti102m.Tarkistusmittauksissa 
syvyyden on kuitenkin todettu jäävän noin 10 m 

pienemmäksi. Haapaselän puolella maksimisyvyys 
on vain 37 m. Keskiosasta poiketen ovat Suvasveden 
etelä-, pohjois- ja itäosa hyvin hajanaisia. Suvasvesi 
on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui 
muinainen Itämeri Suvasveden altaaseen ja sen 
vedenpinta oli noin 50 m järven nykyistä pintaa 
ylempänä. Maankuoren kohotessa vedenpinta laski, 
järven nykyinen muoto alkoi hahmottua ja Suvasvesi 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
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9500 vuotta sitten. Kuroutumisen aikaan Suvasveden 
pinta oli hieman nykyistä alempana, mutta vesi alkoi 
kohota heti kuroutumisen tapahduttua. Vedenpinnan 
kohoaminen jatkui tuhansia vuosia, ja vähitellen 
Suvasvedelle muodostui salmiyhteys Kallaveden 
lisäksi pohjoisessa Juurusveteen, kaakossa Kerma-
järven kautta Haukiveteen ja lounaassa Unnukkaan. 
Korkeimmillaan vedenpinta oli noin 14 m nykyistä 
ylempänä. Vedenpinnan kohoaminen päättyi noin 
6900vuotta sitten,kunSaimaanalueenvesille avautui 
ensimmäineneteläinen lasku-uoma.Noin5700vuotta 
sittenvedenpintaaleninopeastinoin3m,kunnykyinen 
Vuoksen lasku-uoma puhkesi. Viimeksi kuluneiden 
vuosituhansienaikanavedenpintaonlaskenut jasalmet 
kuivuneet Kallaveden suuntaa lukuun ottamatta.

Tutkimuspisteitä on yksi, ja siltä otettiin näytteet 
laboratoriomäärityksiä varten (kuva 57). Kaikuluota-

uslinjaa on yhteensä 25 km.
Tutkimuspiste1sijaitseeHaapaselänpohjoisosassa, 

missä veden syvyys oli 24,5 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 3,87 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa(3,87–2,55m)onlustosavea.Senpäälläonsavea 
(2,55–1,85 m), liejusavea (1,85–1,70 m) ja saviliejua 
(1,70–0 m). Kerrostuminen on tällä paikalla ollut 
jatkuvaa, vaikka kerrostumisnopeus on ollut varsin 
hidas. Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 
1,85m(kuva58).Senyläpuolellahiilipitoisuuskohoaa 
nopeasti 6 %:n tasolle, alenee sitten 4 %:n tasolle ja 
kohoaa uudelleen kerrostuman yläosassa. Hiilipitoi-
suuden nopea lasku runsaan metrin syvyydessä liittyy 
Vuoksen puhkeamista seuranneeseen vedenpinnan 
laskuun ja sedimenttien uudelleen kerrostumiseen. 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 44 g/m2. Siitä 

Kuva 57. Luotauslinjojen ja tutkimus-
pisteen sijainti Suvasvedellä. Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoit-
tuvalla valuma-alueella.
Fig. 57. The location of echo-sound-
ing transects and survey point in Lake 
Suvasvesi. Top right shows the location 
of the lake in the drainage basin delim-
ited by the outlet.
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hiilen osuus on ollut 1,9 g/m2.
Sedimentaatio-olot ovat pysyneet varsin vakaina 

suurten selkien syvissä keskiosissa. Sen sijaan selkien 
reunamilla voimakas aallokko on aiheuttanut veden-
pinnanlaskiessasedimenttienuudelleenkerrostumista. 
Vedenpinnan vaihtelusta johtuva salmiyhteyksien 
avautuminen ja sulkeutuminen on muuttanut virtaus-
oloja varsinkin pohjois- ja eteläosassa.

Suvasveden pohjasta noin 30 % on järvisediment-
tejä, janesisältävätkuiva-ainettanoin28milj. tn.Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
100 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 11 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
1200 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 4,4 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 0,46 g/m2/v.

Pyhäjärvi 

Kuva58.Suvasvedentutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 58. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Suvasvesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

PyhäjärvisijaitseeVuoksenvesistöalueenitäreunalla
ja kuuluu Kiteen, Kesälahden ja Uukuniemen kuntiin.
Sen kaakkoisosa ulottuu Venäjän puolelle. Suomen
puoleisen osan pinta-ala on 248 km2 ja pinnan kor-
keus 79,6 m. Niemet ja saaret jakavat järven useaan
luode–kaakko -suuntaiseen selkään (kuva 59). Toisen
Salpausselänreunamuodostumakulkeejärvenpohjois-
osan poikki. Pyhäjärvi on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
nen Itämeri Pyhäjärven altaaseen ja sen pinta oli noin
20 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. Jäätikön
reunan perääntyessä vedenpinta laski ja Pyhäjärvi
kuroutui Itämerestä Yoldiameri-vaiheen aikaan noin
11 000 vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen järven
pinta oli nykyistä alempana. Koska järven lasku-
uoma sijaitsi järven luoteispäässä, kohosi vedenpinta
hitaastimaankuorenkallistuessakaakkoon.Muinaisen
Saimaan vedenpinta kohosi kuitenkin nopeammin, ja
se tavoitti lopulta Pyhäjärven tason. Saimaan tulvan
vaikutuksesta vedenpinta alkoi kohota nopeasti koko
järvenalueella jaentinenlasku-uomamuuttuikapeaksi
salmeksi.VedenpintakohosiPyhäjärven luoteisosassa
noin 3 m nykyistä korkeammalle, mutta jäi järven
kaakkoisosassa hieman nykyistä alemmalle tasolle.
Vedenpinnan kohoaminen hidastui, kun Saimaan
vesille puhkesi ensimmäinen eteläinen lasku-uoma

Ristiinaan, ja se päättyi kokonaan Lappeenrannan
lasku-uoman puhkeamiseen noin 6300 vuotta sitten.
Vuoksen puhkeamisen yhteydessä noin 5700 vuotta
sitten vedenpinta laski noin 3 m ja Pyhäjärvi kuroutui
Orivedestä erilliseksi altaaksi. Sen jälkeen Pyhäjärven
pinta on kohonnut hitaasti maankuoren kallistumisen
takia. Vedenpintaa laskettiin 1,6 m perkaamalla lasku-
uomia vuosina 1828–1839 (Hellaakoski 1922).

Tutkimuspisteitä on seitsemän (kuva 59). Näytteet
laboratoriomäärityksiä varten otettiin kahdelta tutki-
muspisteeltä. Muilla pisteillä sedimentin kerrosjär-
jestys määritettiin maastossa. Kaikuluotauslinjaa on
yhteensä 27 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven eteläosassa Papin-
niemenselällä, missä veden syvyys oli 23,5 m. Pitkä
näyteulottuusedimentinpinnasta6,90m:nsyvyyteen.
Näytteenalaosa(6,90–6,46m)onlustosavea.Senpäällä
on savea (6,46–6,00 m), liejusavea (6,00–5,60 m),
saviliejua (5,60–4,66 m) ja liejua (4,66–0 m). Kurou-
tumisajankohtaa vastaava syvyys on 6,00 m (kuva 60).
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa ja saavuttaa
19 %:n tason lähellä sedimentin pintaa.

Kohoavavedenpintaonvoinutaiheuttaarantasoiden
eroosiotajakohottaasedimentinhiilipitoisuudenjärven
kokoon nähden poikkeuksellisen korkealle. Hiilipi-
toisuuden nopea aleneminen noin 4 m:n syvyydessä
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voi liittyä Vuoksen puhkeamiseen. Vastaavanlainen
pitoisuudenaleneminensedimentinpinnassataasliittyy
1800-luvun alkupuolella toteutettuun vedenpinnan
laskuun. Molemmat tapahtumat aiheuttivat matalaan
veteen joutuneiden alueiden eroosiota ja sedimenttien
uudelleen kerrostumista. Kuroutumisen jälkeen tälle
paikalleonvarastoitunutvuosittainkuiva-ainettakeski-
määrin 96 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 11 g/m2.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee järven keskiosassa

Kajoonselällä, missä veden syvyys oli 20,2 m. Pitkä
näyteulottuusedimentinpinnasta7,36m:nsyvyyteen.
Näytteenalaosa(7,36–6,80m)onlustosavea.Senpäällä
on savea (6,80–5,60 m), liejusavea (5,60–5,20 m),
saviliejua (5,20–1,95 m) ja liejua (1,95–0 m). Kurou-
tumisajankohtaa vastaava syvyys on 5,60 m (kuva 61).
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa, mutta jää huo-
mattavasti alemmalle tasolle kuin edellisellä pisteellä.
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut

Kuva 59. Luotauslinjojen ja tutkimus-
pisteidensijaintiPyhäjärvellä.Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoit-
tuvalla valuma-alueella.
Fig. 59. The location of echo-sounding 
transects and survey points in Lake 
Pyhäjärvi. Top right shows the loca-
tion of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.
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vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 150 g/m2. Siitä
hiilen osuus on 7,9 g/m2.

Pyhäjärvenpohjastanoin50%onjärvisedimenttejä
ja ne sisältävät noin 68 milj. tn kuiva-ainetta. Koko
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin
280 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-

Kuva60.Pyhäjärventutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 60. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Pyhäjärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

peus on ollut 25 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin
5400 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 22 kg/m2 ja keskimääräinen
varastoitumisnopeus 2,0 g/m2/v.

Kuva61.Pyhäjärventutkimuspisteeltä2otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 61. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Pyhäjärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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Juojärvi 

Kuva 62. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Juojärvellä. Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 62. The location of echo-sounding transects and survey points in Lake Juojärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.

JuojärvisijaitseeVuoksenvesistöalueenkeskiosassa 
ja kuuluu Tuusniemen, Heinäveden ja Outokummun 
kuntiin. Järven pinta-ala on 228 km2 ja pinnan korkeus 
101,0 m. Järvi on noin 40 km pitkä ja suuntautunut 
luoteesta kaakkoon (kuva 62). Juojärvi on tyypiltään 
reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Juojärven altaaseen. Sen ylin ranta on 
järven luoteispäässä runsaat 20 m ja kaakkoispäässä 
noin 10 m nykyisen vedenpinnan yläpuolella. Maan-
kuorenkohotessavedenpinta laski ja Juojärvikuroutui 
Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 10 200 

vuotta sitten. Sen ensimmäinen lasku-uoma sijaitsi 
Tuusniemen Poutilanmäessä, missä vedet virtasivat 
Lapinjärvien, Mustin ja Luitin kautta Tuusjärveen. 
Maankuoren kallistumisen takia vedenpinta kohosi 
suurimmassa osassa järveä ja lopulta Heinäveden 
Palokkiin puhkesi Juojärven nykyinen lasku-uoma. 
Mustin sedimentistä tehdyn radiohiiliajoituksen 
perusteella virtaus Mustin kautta päättyi viimeistään 
7200 vuotta sitten. Uoman vaihdoksen jälkeen veden-
pinta on pysynyt Luutsalon saaren kohdalla lasku-
kynnyksen säätämällä tasolla. Saaren luoteispuolella 
vedenpinta on hitaasti laskenut ja kaakkoispuolella 
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kohonnut maankuoren kallistumisen takia.
Tutkimuspisteitäonviisi(kuva62).Kahdeltapisteeltä

otettiin näytteet laboratoriomäärityksiä varten ja kol-
mella pisteellä sedimentin kerrosjärjestys määritettiin
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 32 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven pohjoisosassa, 
missä veden syvyys oli 30,8 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 5,53 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (5,53–4,35 m) on lustosavea. Sen päällä on 
savea (4,35–3,70 m), liejusavea (3,70–3,41 m), savi-
liejua (3,41–1,35 m) ja liejua (1,35–0 m). Kuroutu-
misajankohtaa vastaava syvyys on 3,70 m (kuva 63). 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa vähitellen ja on 
korkeimmillaan lähellä pintaa. Pitoisuuden tilapäinen 
aleneminen 3,1 m:n syvyydessä voi liittyä eteläisen 
lasku-uoman puhkeamiseen, vaikka siihen liittyvästä 
vedenpinnanalenemisestaei toistaiseksiolekaantodis-

teita.Pintanäytteidenalinhiilipitoisuuson15–10cm:n 
syvyydessä. Se viittaa mahdolliseen vedenpinnan 
laskuun tai maankäytön muutoksiin valuma-alueella. 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 87 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 4,4 g/m2.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee järven keskiosassa, 
missä veden syvyys oli 37,3 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 5,63 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (5,63–3,30 m) on lustosavea. Sen päällä on 
savea (3,30–2,90m), saviliejua (2,90–2,50m) ja liejua 
(2,50–0m).Kuroutumisajankohtaavastaavasyvyyson 
2,90m.Senyläpuolellahiilipitoisuuskohoaanopeasti, 
saavuttaa 7 %:n tason 2,3 m:n syvyydessä ja pysyy 
sillä tasolla pintaan saakka (kuva 64). Kuroutumisen 
jälkeen tälle paikalle on varastoitunut vuosittain 
kuiva-ainetta keskimäärin 45 g/m2. Siitä hiilen osuus 

Kuva 63. Juojärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 63. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Juojärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva 64. Juojärven tutkimuspisteeltä 2 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 64. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Juojärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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on ollut 3,2 g/m2.
Tutkimuspiste5sijaitsee järven itäreunallakeskellä 

Laitasaaren ja Pitkäniemen rajaamaa lahtea, missä 
veden syvyys oli 8,3 m. Maastossa tutkittu näytesarja 
ulottuu sedimentin pinnasta 2,35 m:n syvyyteen. 
Näytesarjan alaosa (2,35–2,20 m) on savea, saven 
päällä turvetta (2,20–1,60 m) ja turpeen päällä liejua 
(1,60–0 m). Järven kaakkoisosan vedenpinta on siten 
ollut noin 10 m nykyistä alempana.

Toinentodistenykyistäalemmastavedenpinnastaon 
saatumalmitutkimustenyhteydessäRiihilahdesta, joka 
sijaitsee noin 11 km tutkimuspisteeltä 5 luoteeseen ja 
josta löydettiinvedenalle jäänyt turvekerros(Sandberg 

1978). Turpeen kasvilajikoostumuksen ja turpeesta 
tehdynradiohiiliajoituksenperusteellavoidaanveden-
pinnan päätellä olleen runsaat 10 000 vuotta sitten 
(9150 BP) ainakin 4,2 m nykyistä alempana. 

Juojärven pohjasta noin 30 % on järvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät noin 23 milj. tn kuiva-ainetta. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
100kg/m2, jasenkeskimääräinenvarastoitumisnopeus 
on ollut 9,8 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
1400 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 6,1 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 0,60 g/m2/v.

Koitere 

Kuva 65. Luotauslinjojen ja tutkimus-
pisteen sijainti Koitereella. Ylhäällä 
vasemmalla järven sijainti luusuaan 
rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 65. The location of echo-sound-
ing transects and survey point in Lake 
Koitere. Top left shows the location of 
the lake in thedrainagebasin delimited 
by the outlet.

Koitere sijaitsee Vuoksen vesistöalueen itäosassa 
Ilomantsissa. Sen pinta-ala on 167 km2 ja pinnan 
korkeus 143,1 m. Järvi on lukuisten saarien takia 
varsin hajanainen (kuva 65). Osa saarista kuuluu 
järven poikki kulkeviin harjuselänteisiin. Koitere on 

tyypiltään latvajärvi. Sen valuma-alue ulottuu osittain 
Venäjän puolelle.

Koiteresyntyimannerjäätikönreunanperäännyttyä 
alueelta noin 11 500 vuotta sitten. Järvi sijaitsee niin 
korkealla, etteivät muinaisen Itämeren vaiheet ole 
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ulottuneet sinne.
Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin 

yhdeltä tutkimuspisteeltä (kuva 65). Kaikuluotaus-
linjaa on yhteensä 24 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven pohjoisosassa, 
missä veden syvyys oli 19,7 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 6,74 m:n syvyyteen. Näytteen 
alapää (6,74–6,65 m) on silttiä. Sen päällä on lieju-
savea (6,65–6,50m), saviliejua (6,50–5,20m) ja liejua 
(5,20–0m).Kuroutumisajankohtaavastaavasyvyyson 
6,65m.Senyläpuolellahiilipitoisuuskohoaanopeasti 
5 %:n tasolle ja sitten hitaammin saavuttaen 9 %:n 
tason 2,5 m:n syvyydessä (kuva 66). Kuroutumisen 
jälkeentällepaikalleonvarastoitunutvuosittainkuiva-
ainetta keskimäärin 100 g/m2. Siitä hiilen osuus on 
ollut 7,5 g/m2.

Laskukynnys on säädellyt Koitereen vedenpinnan 
tasoa, eikä järvi ole kokenut mainittavia luonnollisia 
vedenpinnanvaihteluja.Merkittävimmät luonnolliset 
ympäristön muutokset ovat olleet valuma-alueen 
soistuminen ja järven mataloituminen altaiden täyt-
tyessä. Molemmat prosessit ovat edenneet vähittäin. 
Hiilipitoisuuskäyrienepäsäännöllinenvaihtelu johtuu 
todennäköisesti järveenkulkeutuneenmineraaliainek-
sen määrän vaihtelusta. Valuma-alueen hiekkakan-
kaiden kasvillisuuden tuhoutuminen metsäpalojen 
seurauksena on tilapäisesti lisännyt maaperän eroo-
siota. Hienojakoisin osa erodoituneesta aineksesta on 
kulkeutunut järveen saakka.

Koitereen pohjasta noin 35 % on järvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 38 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
230 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 20 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
2800 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 17 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 1,5 g/m2/v.

Kuva 66. Koitereen tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 66. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Koitere. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Juurusvesi 

Juurusvesi sijaitsee Kuopion koillispuolella ja 
kuuluu Kuopion lisäksi Siilinjärven, Nilsiän ja 
Juankosken kuntiin. Järven pinta-ala on 159 km2

ja pinnan korkeus 81,8 m. Se on saarien ja niemien 
takia varsin rikkonainen (kuva 67). Suurin yhtenäinen 
selkä on järven länsiosassa. Juurusvesi on tyypiltään 
reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä Juurusvesi 
oli osa muinaista Itämerta ja sen pinta oli noin 60 m 

järven nykyistä pintaa ylempänä. Maankuoren koho-
tessavedenpinta laski jaJuurusvesikuroutuiItämerestä 
Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 9500 vuotta sitten. 
Kuroutumisen jälkeen Juurusveden vedet laskivat 
muiden Saimaan alueen vesien tavoin Pihtiputaan 
kauttaPohjanlahteen.Koskauseimpiensuurtenjärvien 
laskukynnykset sijaitsivatnopeimmanmaankohoami-
sen alueella, alkoi yksittäisten järvien vedenpinta 
kohota. Vähitellen järvet yhtyivät, ja niistä muodos-
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Kuva 67. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Juurusvedellä. Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 67. The location of echo-sounding transects and survey points in Lake Juurusvesi. Top right shows the location of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.

tui muinainen Suur-Saimaa. Juurusveden alueella 
vedenpinta kohosi noin 20 m järven nykyisen pinnan 
yläpuolelle.Avarat salmetyhdistivät Juurusveden län-
nessäKallaveteenjaetelässä Suvasveteen.Siilinjärven 
kohdalla oli kapea salmiyhteys Onkiveden suuntaan. 
Vedenpinta kääntyi laskuun, kun Saimaan alueen 
vesille puhkesi eteläinen Lappeenrannan lasku-uoma 
noin 6300 vuotta sitten. Vedenpinta laski noin 3 m 
Vuoksen uoman puhkeamisen yhteydessä noin 
5700 vuotta sitten. Sen jälkeen Juurusveden pinta on 
laskenut hitaasti. Siilinjärven ja Riistaveden salmet 
kuivuivat, ja järvi sai vähitellen nykyisen muotonsa.

Tutkimuspisteitä on neljä (kuva 67). Näytteet labo-
ratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä pisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 30 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven länsiosassa, missä 
veden syvyys oli 36,1 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 6,20 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(6,20–4,74m)on lustosavea.Senpäälläonpunertavaa 

savea (4,74–4,50 m), harmaata savea (4,50–3,80 m) 
ja saviliejua (3,80–0 m). Kuroutumisajankohtaa vas-
taava syvyys on 3,80 m (kuva 68). Sen yläpuolella 
hiilipitoisuus kohoaa nopeasti runsaan 3 %:n tasolle, 
mutta alkaa sitten laskea päätyen 2 %:n tasolle 3 m:n 
syvyydessä. Hiilipitoisuus alkaa kuitenkin kohota 
uudelleen ja on korkeimmillaan lähellä sedimentin 
pintaa. Pinnassa hiilipitoisuus taas alenee ja tiheys 
kasvaa. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varas-
toitunutvuosittainkuiva-ainettakeskimäärin150g/m2. 
Siitä hiilen osuus on ollut 4,2 g/m2.

Vuoksen puhkeamisen vaikutus on selvästi havait-
tavissa monissa Saimaan alueen sedimenttisarjoissa, 
mutta tästä Juurusveden näytesarjasta ei puhkeamis-
ajankohtaa vastaavaa syvyyttä voida varmuudella 
määrittää.JosVuoksenpuhkeamisajankohtaa vastaava 
syvyys on 3,5 m, ei pitkä näyte voi olla ajallisesti 
yhtenäinen,vaanjärvenkehityksenalkuvaiheenaikana 
tälle paikalle syntyneet sedimentit ovat jostain syystä 
erodoituneet pois. Eroosion mahdollisuuteen viittaa 
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myös hiilipitoisuuden ja tiheyden jyrkkä muutos 
kuroutumissyvyydessä. Hiilipitoisuuden alenemi-
nen ja tiheyden kasvu sedimentin pinnassa liittyy 
todennäköisesti maankäytön varhaisiin muutoksiin 
valuma-alueella.

Juurusveden pohjasta noin 70 % on järvisediment-
tejä, janesisältävätnoin72milj. tnkuiva-ainetta.Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on 460 kg/m2, 
ja sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
48 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 2000 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 13 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
1,3 g/m2/v.

Kuva 68. Juurusveden tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 68. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Juurusvesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Viinijärvi 

Viinijärvi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen keski-
osassa jakuuluuLiperin, Outokummun jaPolvijärven 
kuntiin. Sen pinta-ala on 148 km2 ja pinnan korkeus 
78,8 m. Järvi rajoittuu etelässä jäätikköjokien kasaa-
maan reunamuodostumaan, ja sen länsi- ja itäpuolella 
on pitkittäisharju. Suurin osa valuma-alueesta on 
kuitenkin moreeni- ja turvemaata. (Frosterus 1910.) 
Viinijärvi on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä Viinijärven 
alueelta ulottui muinainen Itämeri Viinijärven altaa-
seen. Sen vedenpinta oli aluksi runsaat 30 m järven 
nykyistä pintaa ylempänä. Maankuoren kohotessa 
vedenpinta laski ja Viinijärvi kuroutui Itämerestä 
Yoldiameri-vaiheen aikaan noin 10 800 vuotta sitten. 
Saimaan alueen vedet kohosivat maankuoren kallis-
tumisen takia, ja lopulta Suur-Saimaan tulva tavoitti 
myös Viinijärven. Vedenpinta ehti kohota runsaat 

10 m nykyistä ylemmäksi ennen Saimaan eteläisten 
lasku-uomien puhkeamista. Vuoksen puhkeamisen 
yhteydessä noin 5700 vuotta sitten vedenpinta aleni 
nopeasti noin 3 m. Vedenpinnan lasku jatkui hitaana, 
ja lopulta Viinijärvi kuroutui Orivedestä itsenäiseksi 
altaaksi.

Saimaan tulvan lisäksi toinen Viinijärven kehityk-
seen merkittävästi vaikuttanut tapahtuma oli Höytiäi-
sen kanavan puhkeaminen vuonna 1859. Höytiäisen 
vedet laskivat luontaisesti Polvijärvellä sijaitsevan 
lasku-uoman kautta Viinijärveen. Kanavan puhjettua 
Höytiäisenvedenpinta laski jaPolvijärvenlasku-uoma 
jäi kuiville. Samalla Viinijärven valuma-alue pieneni 
noin 65 % ja se muuttui reittijärvestä latvajärveksi.

Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin 
yhdeltä tutkimuspisteeltä (kuva 69). Kaikuluotaus-
linjaa on yhteensä 25 km.
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Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven pohjoisosassa, 
missä veden syvyys oli 4,1 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 3,02 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (3,02–2,05 m) on lustosavea. Sen päällä on 
savea (2,05–1,25 m), liejusavea (1,25–0,83 m), liejua 
(0,83–0,65 m) ja saviliejua (0,65–0 m). Kuroutumis-
ajankohtaavastaavasyvyyson1,25m.Senyläpuolella 
hiilipitoisuus kohoaa nopeasti 6 %:n tasolle, mutta 
aleneesittenyhtänopeasti allepuoleensiitä (kuva70). 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 37 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 1,0 g/m2.

Veden syvyys on vaihdellut tällä tutkimuspisteellä 
huomattavasti (4–16 m), mikä on vaikuttanut myös 
sedimentaatio-oloihin. Kuroutumisen jälkeen veden 
syvyys vastasi suunnilleen nykyistä ja kerrostumi-
nen oli hyvin hidasta. Saimaan tulvan vaikutuksesta 
veden syvyys lisääntyi muutaman tuhannen vuoden 
ajaksi ja edellytykset aineksen kerrostumiselle para-

Kuva69.Luotauslinjojen ja tutkimuspisteensijaintiViinijärvellä.Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 69. The location of echo-sounding transects and survey point in Lake 
Viinijärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.

Kuva70.Viinijärventutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 70. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Viinijärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

nivat. Järvisedimenttikerroksen keskivaiheilla oleva 
liejukerros syntyi mitä todennäköisimmin Saimaan 
tulvan aikana syvään veteen. Vuoksen puhkeamisen 
jälkeen veden syvyys pieneni, ja Orivedestä kuroutu-
misen jälkeen se jäi lähes nykyiselle tasolle. Samalla 
kerrostumisen edellytykset huononivat. Höytiäisen 
kanavanpuhkeaminenonniintuoretapahtuma,etteivät 
sen vaikutukset näy pitkässä näytteessä. Ajoitusten 
puuttuessa on kerrosjärjestyksen kytkeminen järven 
kehityshistoriaan toistaiseksi epävarmaa.

Viinijärvenpohjastanoin35%onjärvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 16 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on 110 kg/m2, 
ja sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
10 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 450 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 3,0 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
0,28 g/m2/v.

Onkivesi 

Onkivesi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen pohjois-
osassa ja kuuluu Lapinlahden ja Maaningan kuntiin. 
Sen pinta-ala on 120 km2 ja pinnan korkeus 84,7 m. 
Järvi on noin 30 km pitkä, 10 km leveä ja lukuisten 
saarien ja niemien rikkoma (kuva 71). Onkivesi on 
tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-

nainen Itämeri Onkiveden altaaseen ja sen pinta oli 
noin 80 m järven nykyistä pintaa ylempänä. Onkivesi 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
9500 vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen Saimaan 
alueen vedet virtasivat Onkiveden kautta pohjoiseen. 
Maankuoren kallistumisen takia vedenpinta kohosi 
useimmissa Saimaan alueen järvissä. Alunperin eri 
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korkeudella olleet järvet yhtyivät ja niistä muodostui 
vähitellen Iisalmen pohjoispuolelta Lappeenrantaan 
ulottuva muinainen Suur-Saimaa. Saimaan tulva 
kohosi Onkiveden eteläosassa noin 22 m ja pohjois-
osassanoin25mjärvennykyistäpintaakorkeammalle. 
Vedenpinnan kohoaminen päättyi, kun Saimaan 
vesille puhkesi ensimmäinen eteläinen lasku-uoma 
Ristiinaan noin 6900 vuotta sitten. Vedenpinta alkoi 
laskea Lappeenrannan uoman puhjettua ja Pielaveden 
lasku-uoman kuivuttua noin 6300 vuotta sitten. Vuok-
sen uoman puhkeamisen yhteydessä noin 5700 vuotta 
sitten vedenpinta laski nopeasti noin 3 m. Sen jälkeen 
vedenpinnan lasku on jatkunut hidastuvana. Osa 
hidastumisesta johtui laskukynnyksen siirtymisestä 
Imatralta aluksi Varkauteen ja sitten Maaningalle, osa 
taas maankuoren kallistumisen hidastumisesta.

Vedenpinnan vaihtelujen lisäksi Onkivesi on koke-

Kuva 71. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Onkivedellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 71. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Onkivesi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

nut merkittäviä valuma-alueen ja läpivirtaaman muu-
toksia. Kuroutumisen jälkeen sen valuma-alue ulottui 
Ensimmäiselle Salpausselälle saakka. Huomattavasti 
nykyistä laajemmanvaluma-alueen takia läpivirtaama 
olisuurempi.RistiinanuomanpuhkeamisenjaPielave-
denuomankuivumisenvälillävallitsibifurkaatiovaihe, 
jonka aikaista valuma-aluetta on vaikea määrittää. 
Pielaveden uoman kuivumisen jälkeen Onkivedellä 
on ollut nykyinen valuma-alue.

Tutkimuspisteitä on kaksikymmentä (kuva 71). 
Yhdeltäpisteeltäotettiinnäytteet laboratoriomäärityk-
siävarten jamuillapisteillä sedimentinkerrosjärjestys 
määritettiinmaastossa.Kaikuluotauslinjaaonyhteensä 
35km.Sedimentinkaasupitoisuusvaikeutti luotaimen 

Kuva72.Onkivedentutkimuspisteeltä16otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 72. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 16 in Lake Onkivesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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ja sedimenttien uudelleen kerrostumiseen. 
Kuroutumisen jälkeen järvisedimenttien kertymi-

nen oli hyvin hidasta tai voimakas virtaus esti sen 
kokonaan. Edellytykset aineksen kerrostumiselle 
paranivatvastaSaimaan tulvannostaessavedenpintaa 
ja hidastaessa virtausnopeutta. Merkittävä parannus 
sedimentaatio-oloissa tapahtui vasta valuma-alueen 
ja läpivirtaaman pienennyttyä. Kuroutumisen jälkeen 
tällepaikalleonvarastoitunutvuosittainkuiva-ainetta 
keskimäärin 210 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
4,0 g/m2.

Onkivedenpohjastanoin60%onjärvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät noin 51 milj. tn kuiva-ainetta. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
420 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 45 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
970 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 8,1 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 0,85 g/m2/v. 

signaalin tunkeutumista sedimenttiin (vrt. Nuorteva 
1988). Suurimmassa osassa luotauslinjaa signaali 
ei läpäissyt järvisedimenttikerrosta, mikä vähensi 
sedimenttimäärän arvioinnin tarkkuutta. Ongelma 
pyrittiin ratkaisemaankairaamalla tavallistaenemmän 
referenssipisteitä.

Tutkimuspiste 16 sijaitsee Karvaselällä järven kes-
kiosassa, missä veden syvyys oli 11,3 m. Pitkä näyte 
ulottuusedimentinpinnasta6,35m:nsyvyyteen.Näyt-
teen alaosa (6,35–5,36 m) on lustosavea. Sen päällä 
on savea (5,36–4,64 m), liejusavea (4,64–4,30 m) ja 
saviliejua (4,30–4,10 m), liejusavea (4,10–1,40 m) ja 
saviliejua(1,40–0m).Kuroutumisajankohtaavastaava 
syvyys on 4,64m(kuva72). Sen yläpuolellahiilipitoi-
suuskohoaapäätyen2%:n tasolle4,2m:nsyvyydessä, 
aleneesitten runsaan1%:n tasolle jakohoaauudelleen 
lähellä pintaa. Hiilipitoisuuden nopea aleneminen 
4 m:n syvyydessä liittyy todennäköisesti Vuoksen 
puhkeamistaseuranneeseenvedenpinnanalenemiseen 

Luonteri 

Luonteri sijaitsee Vuoksen vesistöalueen etelä-
osassa ja kuuluu Mikkelin ja Juvan kuntiin. Sen pinta-
ala on 108 km2 ja pinnan korkeus 75,7 m. Luonteri 
on noin 20 km pitkä, 10 km leveä ja siinä on useita 
lounaastakoilliseensuuntautuviaselkiä ja lahtia (kuva 
73). Lukuisten saarien takia järvi on muodoltaan 
hajanainen. Se on osa Saimaan järvikokonaisuutta ja 
on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Luonterin altaaseen ja sen pinta oli 
noin 25 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Luonteri 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
10 700 vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen Luonte-
rin samoin kuin koko Saimaan alueen vedet laskivat 
Pielaveden kautta Pohjanlahteen. Luonterin pinta oli 
kuroutumisen jälkeenhiemannykyistäkorkeammalla. 
Maankuorenkallistuessakaakkoonvedenpintakohosi 
hitaasti ja oli korkeimmillaan noin 12 m nykyistä 
ylempänä. Etelään suuntautuvat salmet olivat tällöin 
nykyistä avarammat ja niiden lisäksi Luonterilla 
oli salmiyhteydet Mikkelin ja Sulkavan suuntaan. 
VedenpinnankohoaminenpäättyiMäntyharjunuoman 
puhkeamiseen noin 6900 vuotta sitten, ja vedenpinta 
alkoi laskea Lappeenrannan lasku-uoman puhjettua 
noin 6300 vuotta sitten. Saimaan vesien nykyinen 
lasku-uoma Vuoksi puhkesi noin 5700 vuotta sitten 
ja siinä yhteydessä vedenpinta laski laskukynnyksen 
kulumisen takia noin 3 m. Sen jälkeen maanpinnan 
kallistuminen on laskenut Luonterin pintaa hitaasti.

Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin 
yhdeltä tutkimuspisteeltä (kuva 73). Kaikuluotaus-

Kuva 73. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteen sijainti Luonterilla. Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 73. The location of echo-sounding transects and survey point in Lake 
Luonteri. Top right shows the location of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.
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linjaa on yhteensä 31 km.
Tutkimuspiste sijaitsee järvenpohjoisosassa,missä 

veden syvyys oli 33,0 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 4,56 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(4,56–3,25 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 
(3,25–2,42m) ja liejusavea (2,42–2,20m).Liejusaven 
päällä vuorottelevat savilieju- ja liejukerrokset seu-
raavasti: savilieju (2,20–2,00 m), lieju (2,00–1,70 m), 
savilieju(1,70–1,50m), lieju(1,50–0,20m)jasavilieju 
(0,20–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 2,42 m (kuva 74). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa nopeasti 8 %:n tasolle ja pysyy sillä tasolla 
kahta alenemaa lukuun ottamatta. Pitoisuuden tilapäi-
nen aleneminen 1,6 m:n syvyydessä liittyy Vuoksen 
puhkeamista seuranneeseen vedenpinnan laskuun ja 
sedimenttien uudelleen kerrostumiseen. Pitoisuuden 
aleneminen sedimenttikerroksen pinnassa taas liittyy 
maankäytön muutoksiin valuma-alueella.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 50 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 3,5 g/m2.

Luonterin pohjasta noin 40 % on järvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät noin 13 milj. tn kuiva-ainetta. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
120kg/m2, jasenkeskimääräinenvarastoitumisnopeus 
on ollut 11 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 890 
milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimääräinen 
hiilivarasto on 8,3 kg/m2 ja keskimääräinen varastoi-
tumisnopeus 0,77 g/m2/v.

Kuva 74. Luonterin tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 74. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Luonteri. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Unnukka 

Unnukka sijaitsee Vuoksen vesistöalueen keski-
osassajakuuluuLeppävirranjaVarkaudenkuntiin.Sen 
pinta-ala on 103 km2 ja pinnan korkeus 81,3 m. Järvi 
on hajanainen ja siinä on useita luoteesta kaakkoon 
suuntautuneita kapeita altaita (kuva 75). Unnukka on 
tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui 
muinainen Itämeri Unnukan altaaseen. Vedenpinta 
oli ylimmillään noin 40 m nykyistä korkeammalla. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Unnukka 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
9600 vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen Saimaan 
alueen vedet virtasivat Unnukan kautta luoteeseen 
päätyen Pohjanlahteen. Maankuoren kallistuessa 
kaakkoon kohosi vedenpinta luoteeseen laskevissa 
järvissä. Alunperin eri tasoilla olleet järvet yhtyivät, 
ja lopulta Unnukasta tuli osa muinaista Suur-Sai-
maata. Tulva kohosi Unnukan eteläosassa noin 13 m 
ja pohjoisosassa noin 16 m nykyistä vedenpintaa kor-

keammalle. Unnukan useimmat saaret olivat tällöin 
veden alla, ja järvellä oli salmiyhteys Haukiveden ja 
Kallaveden lisäksi Suvasveteen. Vedenpinnan koho-
aminen päättyi, kun Saimaan alueen vesille puhkesi 
Ristiinaan ensimmäinen eteläinen lasku-uoma noin 
6900 vuotta sitten, ja vedenpinta alkoi laskea Pielave-
denuomankuivuttuanoin6300vuotta sitten.Vuoksen 
lasku-uoman puhkeaminen noin 5700 vuotta sitten 
johti vedenpinnan nopeaan alenemiseen noin 3 m:llä. 
Sen jälkeen vedenpinta on laskenut maankuoren 
kallistumisen takia. Vedenpinnan lasku hidastui mer-
kittävästi Varkauden kynnyksen kohottua erottamaan 
Unnukkaa Haukivedestä. Unnukka ja Kallavesi taas 
joutuivat eri tasoille huomattavasti myöhemmässä 
vaiheessa.

Suur-Saimaan lasku-uoman muutokset muuttivat 
Unnukan vesien virtaussuuntaa. Kuroutumisajan-
kohdasta Ristiinan lasku-uoman puhkeamiseen vir-
taussuunta oli luoteeseen, ja Pielaveden lasku-uoman 
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kuivumisesta alkaen vedet ovat virranneet kaakkoon. 
Niiden välillä oli bifurkaatiovaihe, jonka aikaista 
virtaussuuntaa on vaikea päätellä. Virtaussuunnan 
muutosonmerkinnytmyösvaluma-alueensiirtymistä 
järven kaakkoispuolelta pohjoispuolelle. Samalla 
valuma-alueen koko ja järven läpivirtaama pienen-
tyivät. Virtaussuunnan ja läpivirtaaman muutoksen 
lisäksi Unnukan virtausoloihin vaikutti vedenpinnan 
vaihtelu, sillä salmien avautuminen ja sulkeutuminen 
ohjasi paikallisesti virtausten suuntaa.

Tutkimuspisteitä on neljä (kuva 75). Näytteet labo-
ratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä pisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 30 km.

Tutkimuspiste1sijaitsee järvenpohjoisosassaMän-
tyselällä, missä veden syvyys oli 13,8 m. Pitkä näyte 
ulottuusedimentinpinnasta5,53m:nsyvyyteen.Näyt-
teen alaosa (5,53–4,57 m) on lustosavea. Sen päällä 
on savea (4,57–3,02 m), saviliejua (3,02–2,70 m), 
liejua(2,70–2,57m)jauudelleensaviliejua(2,57–0m). 
Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 3,02 m 
(kuva 76). Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa 
nopeasti runsaan 6 %:n tasolle, alenee sitten yhtä 
nopeasti 3 %:n tasolle ja pysyy siinä sedimentin 
pintaan saakka.

Hiilipitoisuuden nopea aleneminen 2,5 m:n syvyy-
dessä liittyy todennäköisesti Vuoksen puhkeamista 
seuranneeseen vedenpinnan laskuun ja sedimenttien 
uudelleen kerrostumiseen. Sitä ennen ehti tälle pai-
kalle kertyä vain 0,5 m järvisedimenttejä. Pitkässä 
näytteessä on todennäköisesti ajallinen aukko saven 
ja saviliejun välissä. Kuroutumisen jälkeen virtaukset 
estivät sedimenttien kerrostumisen ja paikka pysyi 
savipohjaisena. Virtausolot muuttuivat järvisedi-
menttien kerrostumisen kannalta edullisiksi vasta 
Suur-Saimaan tulvan nostettua vedenpinnan riittävän 
korkealle.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 80 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 2,6 g/m2. Vuoksen puhkeamisen 
jälkeiselle ajalle laskettuna varastoitumisnopeudet 
ovat lähes kaksinkertaisia.

Virtaustenvaikutusta sedimentaatio-oloihinkuvas-
tavat myös muilla tutkimuspisteillä tehdyt maasto-
määritykset, sillä tavanomaisesta poiketen järvise-
dimenttikerroksen paksuus ohenee veden syvyyden 
lisääntyessä.Paikoinmyössedimentinkerrosjärjestys 
on poikkeava. 

Tutkimuspiste 2 sijaitsee järven pohjoisosassa Kal-
malahdessa, missä veden syvyys oli 5,1 m. Kairaus 
ulottui sedimentin pinnasta 3,10 m:n syvyyteen ja 
päättyi saveen.Senpäälläoli liejusavea(3,10–2,90m), 
saviliejua (2,90–2,25 m), turpeensekaista hiekkaa 
(2,25–2,05 m), hiekkaa (2,05–2,00 m), saviliejua 
(2,00–0,80 m) ja liejua (0,80–0 m).

Kuva75.Luotauslinjojen ja tutkimuspisteidensijaintiUnnukalla.Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 75. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Unnukka. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Hiekkakerroksen synty liejusavikerrosten väliin 
osoittaa virtauksen tilapäistä voimistumista. Saimaan 
tulvan aikaan oli Unnukan ja Kallaveden välillä useita 
salmia. Yksi salmista yhdisti matkailukeskuksen koh-
dalla Kalmalahden Kallaveden Särkilahteen. Koska 
tutkimuspiste 2 sijaitsee lahtia erottavan kannaksen 
kaakkoispuolella,onvirtaussuunnanhiekkakerroksen 
syntyaikaan täytynyt olla kaakkoon. Virtaussuunnan 
muutos tapahtui bifurkaatiovaiheen kautta, joten se 
ei ole ollut yhtäkkinen tapahtuma. Hiekan kulkeu-
tuminen saviliejun päälle todistaa kuitenkin nopeaa 
virtausolojen muutosta. Virtauksen nopea voimistu-
minenvoi liittyäVuoksenpuhkeamistaseuranneeseen 
vedenpinnan laskuun. Tällöin virtaussuunta oli jo 
kääntynyt kaakkoon, mutta vedenpinnan laskiessa 
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virtausnopeus kasvoi ja salmen pohjaan kerrostunut 
hiekka kulkeutui Kalmalahden pohjaan. Virtausno-
peuden hidastuttua päättyi hiekan kulkeutuminen ja 
saviliejun kerrostuminen Kalmalahteen alkoi uudel-
leen. Liejun kerrostuminen tuli mahdolliseksi vasta, 
kun salmen pohja kohosi vedenpinnan yläpuolelle ja 
läpivirtaus Kalmalahdessa päättyi.

Unnukan pohjasta noin 60 % on järvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 29 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
280 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 30 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
960 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 9,4 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 0,97 g/m2/v.

Kuva 76. Unnukan tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 76. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Unnukka. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kangasjärvi 

Kangasjärvi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen län-
sireunalla ja kuuluu Haukivuoren, Mikkelin, Juvan 
ja Pieksänmaan kuntiin. Sen pinta-ala on 19,5 km2 ja 
pinnan korkeus 105,2 m. Järvi on matala. Peruskartan 
mukaan sen suurin syvyys on 6,8 m. Valuma-alue on 
voimakkaasti soistunuttamoreenimaata.Turvekerrok-
set peittävät alavimpia paikkoja, ja ne on lähes kaut-
taaltaankuivatettumetsänkasvatusta tai turvetuotantoa 
varten. Kangasjärvi on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Kangasjärven altaaseen ja sen pinta 
oli noin 15 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Kangas-
järvi kuroutui Itämerestä Yoldiameri-vaiheen muut-
tuessa Ancylusjärvi-vaiheeksi noin 10 800 vuotta 
sitten. Siitä alkaen laskukynnys sääteli vedenpinnan 
tasoa. Vuosituhansien kuluessa järvi on mataloitunut 
syvänteiden vähitellen täyttyessä. Lisäksi veden-

pintaa laskettiin 0,7 m perkaamalla laskukynnystä 
1960-luvun puolivälissä. 

Tutkimuspisteitä on kahdeksan (kuva 77). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 14 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven länsiosassa, 
missä veden syvyys oli 6,4 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 4,10 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (4,10–3,15 m) on lustosavea. Sen päällä on 
savea(3,15–2,98m), liejusavea(2,98–2,46m)ja liejua 
(2,46–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 2,98 m (kuva 78). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaaaluksihitaasti.Liejusavenja liejunrajapinnalla 
hiilipitoisuus kohoaa nopeasti 15 %:n tasolle ja tiheys 
pienenee 0,1 g/cm3:n tasolle. Liejukerroksessa hiilipi-
toisuus pysyy korkeana ja tiheys pienenä sedimentin 
pintaan saakka. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle 
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Kuva 77. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Kangasjärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 77. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Kangasjärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 78. Kangasjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koos-
tumus, tiheys ja hiilipitoisuus.
Fig. 78. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Kangasjärvi.

on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
49 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 5,9 g/m2.

Kuroutumisen jälkeen paikalle kulkeutui matalasta 
rantavyöhykkeestä ja valuma-alueelta erodoitunutta 
mineraaliainesta. Aineksen irtoaminen rantavyöhyk-
keestä väheni, samalla kun valuma-alueen alavimmat 
paikat soistuivat. Laajenevat suot estivät tehokkaasti 
mineraaliaineksen pääsyn järveen. Kerrostuvan sedi-
mentin hiilipitoisuus ja tiheys asettuivat uusia oloja 
vastaavalle tasolle, ja järvenvakiintumisvaihepäättyi. 
Liejusaven ja liejun rajapintaosoittaavakiintumisvai-
heen päättymistä.

Vedenpinnan lasku aiheuttaa matalaan veteen 
joutuneiden alueiden eroosiota ja näkyy yleensä 
sedimenttikerroksessahiilipitoisuudenalenemisena ja 
tiheyden kasvuna.Viimeaikaisenvedenpinnan laskun 
vaikutukset eivät kuitenkaan näy pitkässä näytteessä. 
Tolonen (1984) tutki Kangasjärven sedimenttiker-
roksen pintaosaa ja havaitsi piilevästön muuttuneen 
merkittävästi 1960-luvulla. Muutokset olivat tutki-
musajankohtana vajaan 10 cm:n syvyydessä, ja ne 

liittyvät mitä todennäköisimmin järven vedenpinnan 
laskua seuranneisiin tapahtumiin.

Järvisedimenttejä kertyy nykyisin lähinnä keski-
osasta luoteeseensuuntautuvaansyvänteeseen. Järven 
reunaosissa oli aiemmin pieniä syvänteitä, jotka 
täyttyivätvuosituhansienkuluessa järvisedimenteillä. 
Sedimenttien kertyminen päättyi, kun syvänteen 
pohja kohosi samalle tasolle ympäröivän järvenpoh-
jan kanssa. Syvänteen täytyttyä rantavyöhykkeestä 
peräisin oleva aines kulkeutui sen ohi seuraavaan 
mahdolliseen kerrostumispaikkaan.

Kangasjärven pohjasta noin 85 % on järvise-
dimenttejä, ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 
8,4 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettunakuiva-ainetta 
on keskimäärin 430 kg/m2, ja sen keskimääräinen 
varastoitumisnopeusonollut40g/m2/v.Kuiva-aineesta 
on hiiltä noin 1000 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 51 kg/m2 ja keskimää-
räinen varastoitumisnopeus 4,8 g/m2/v.
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Kolkonjärvi 

Kolkonjärvi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen ete-
läosassa Rantasalmella. Sen pinta-ala on 18,8 km2 ja 
pinnan korkeus 98,2 m. Järvi on noin 25 km pitkä ja 
suuntautunut luoteesta kaakkoon (kuva 79). Valuma-
alueelle ovat tyypillisiä luoteesta kaakkoon suuntau-
tuneet moreeniselänteet. Kolkonjärvi on tyypiltään 
latvajärvi.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
nenItämeriKolkonjärvenaltaaseenjasenpintaolinoin 
10 m järven nykyistä pintaa ylempänä. Maankuoren 
kohotessa vedenpinta laski nopeasti ja Kolkonjärvi 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
10 500 vuotta sitten. Siitä alkaen luoteispään lasku-
kynnys on säädellyt vedenpinnan tasoa. Maankuoren 
kallistuminen kaakkoon on kohottanut kaakkoispään 
vedenpintaa noin 6 m. Nykyisin järven vedenpintaa 
säännöstellään.

Tutkimuspisteitä on kuusi (kuva 79). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 44 km.

Tutkimuspiste 6 sijaitsee järven kaakkoispäässä, 
missä veden syvyys oli 8,8 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 2,51 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (2,51–2,31 m) on lustosavea. Sen päällä on 

Kuva 79. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Kolkonjärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 79. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Kolkonjärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

saviliejua (2,31–2,21 m) ja liejua (2,21–0 m). Kurou-
tumisajankohtaavastaavasyvyyson2,31m(kuva80). 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa nopeasti 10 %:n 
tasolle ja pysyy korkeana pintaan saakka. Kuroutumi-
sen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut vuosittain 
kuiva-ainetta keskimäärin 33 g/m2. Siitä hiilen osuus 
on ollut 3,3 g/m2.

Kolkonjärven pitkässä näytteessä lustosavi rajoit-
tuu suoraan saviliejuun. Lustosaven päältä puuttuvat 
muinaisenItämerensavet, silläaallokonvaikutuksesta 
sedimentaatio ei ollut mahdollista mataloituneessa 
vedessä. Hiilipitoisuuden nopea kohoaminen heti 
kuroutumisen jälkeen osoittaa järven sedimentaatio-
olojen vakiintuneen nopeasti. Se on tyypillistä veden 
koskemattoman alueen järville ja niille järville, jotka 
sijaitsevat lähellä muinaisen Itämeren ylintä rantaa.

Järvisedimenttejä tavataan Kolkonjärven keski- ja 
luoteisosassa yleensä yli 10 m:n syvyisillä alueilla 
ja kaakkoisosassa yli 7 m:n syvyisillä alueilla. Poh-
jasta noin 30 % on järvisedimenttejä, ja ne sisältävät 
kuiva-ainetta noin 1,4 milj. tn. Koko pinta-alalle 
laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 72 kg/m2, 
ja sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
6,9 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 130 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 7,1 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
0,68 g/m2/v.

Kuva 80. Kolkonjärven tutkimuspisteeltä 6 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 80. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 6 in Lake Kolkonjärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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Keyritty 

Keyritty sijaitsee Vuoksen vesistöalueen pohjois-
osassa Rautavaaralla. Sen pinta-ala on 18,2 km2 ja
pinnan korkeus 120,1 m. Järvi on noin 15 km pitkä,
1–2 km leveä ja suuntautunut pohjoisluoteesta etelä-
kaakkoon (kuva 81). Järvi rajoittuu lännessä mäki-
jonoon, joka kohoaa runsaat 100 m järven pinnan
yläpuolelle. Valuma-alue on moreeni- ja turvemaata.
Keyritty on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä alueelta
ulottui muinainen Itämeri Keyrityn altaaseen. Sen
vedenpinta oli korkeimmillaan noin 30 m järven

nykyistä vedenpintaa ylempänä. Maankuoren koho-
tessa vedenpinta laski ja Keyritty kuroutui Itämerestä
Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 10 000 vuotta
sitten. Sen jälkeen järven laskukynnys on säädellyt
vedenpinnan tasoa. Maankuoren kallistumisen takia
vedenpinta on laskenut varsinkin pohjoisosassa.
Vuonna 1862 myönnettiin lupa Keyrityn pinnan
laskemiseen laskukynnystä perkaamalla. Laskun
seurauksena vedenpinta aleni 2,1 m ja lisämaata
paljastui lähes 500 ha.

Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin
yhdeltä tutkimuspisteeltä (kuva 81). Kaikuluotaus-
linjaa on yhteensä 9 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven pohjoisosassa,
missä veden syvyys oli 24,5 m. Pitkä näyte ulottuu
sedimentin pinnasta 4,34 m:n syvyyteen. Näytteen
alapäässä (4,34–4,30 m) on savea. Sen päällä on
saviliejua (4,30–4,15 m), liejua (4,15–0,10 m),
liejusavea (0,10–0,06 m) ja saviliejua (0,06–0 m).
Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 4,15 m

Kuva 81. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteen sijainti Keyrityllä. Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 81. The location of echo-sounding transects and survey point in Lake 
Keyritty. Top right shows the location of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.

Kuva 82. Keyrityn tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 82. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Keyritty. Top right shows the carbon 
content of the surface core.



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 160, 2004
Hannu Pajunen

76

mineraaliainesta oli vähän saatavilla, ja siksi järvi
vakiintui varsin nopeasti. Järven vakaa kehitys jatkui
vedenpinnan keinotekoiseen laskuun saakka. Laskun
seurauksena matalaan veteen joutuneet sedimentit
alkoivat erodoitua jakerrostuauudelleensyvänteisiin,
ja tutkimuspisteen 1 paikalle syntyi pintaosan lieju-
savikerros. Vedenpinnan laskun seurauksena järven
kehityksessä alkoi uusi vakiintumisen vaihe.

Keyrityn pohjasta noin 65 % on järvisedimenttejä,
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 5,2 milj. kg. Koko
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin
290kg/m2, jasenkeskimääräinenvarastoitumisnopeus
on ollut 29 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 470
milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimääräinen
hiilivarasto on 26 kg/m2 ja keskimääräinen varastoi-
tumisnopeus 2,6 g/m2/v.

Nerkoonjärvi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen poh-
joisosassa ja kuuluu Iisalmen ja Lapinlahden kuntiin. 
Sen pinta-ala on 15,5 km2 ja pinnan korkeus 85,8 m. 
Järvi on noin 10 km pitkä, 1–2 km leveä ja suun-
tautunut pohjoisluoteesta eteläkaakkoon (kuva 83). 
Järven itäpuolella on pitkittäisharju. Hienojakoisia 
sedimenttejä on harjun liepeillä ja alavilla alueilla. 
(Kukkonen 1982, Kejonen 2002.) Nerkoonjärvi on 
tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä oli Nerkoon 
alue muinaisen Itämeren saaristoa. Vedenpinta oli heti 
jäätiköstä vapautumisen jälkeen runsaat 80 m järven 
nykyisen pinnan yläpuolella. Maankuoren kohotessa 
vedenpinta laski ja ranta perääntyi. Nerkoonjärvi 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
9500 vuotta sitten. 

Kuroutumisen jälkeen virtasivat Saimaan alueen 
vedet Nerkoonjärven kautta luoteeseen. Järven 
valuma-alueulottuikaakossaEnsimmäiselleSalpausse-
lälle saakka, ja läpivirtaamaolihuomattavasti nykyistä
suurempi. Maankuoren kallistumisen takia kohosivat
luoteeseenlaskevienjärvienpinnat.Vähitellenyksittäi-
sistä järvistä muodostui Kiuruvedeltä Lappeenrantaan
ulottuvaSuur-Saimaa.Nerkoonjärvenkohdallaveden-
pinta ehti kohota noin 25 m nykyistä korkeammalle.
Vedenpinnan nousu pysähtyi noin 6900 vuotta sitten,
kunSaimaanvesillealkoiavautuaeteläisiälasku-uomia,
javedenpintaalkoi laskeaPielavedenlasku-uomankui-
vuttuanoin6300vuottasitten.SamallaNerkoonjärvisai
nykyisen valuma-alueensa ja sen vedet alkoivat virrata
etelään.Virtaussuunnanmuutoksenjälkeenvedenpinta
on laskenut. Vuoksen puhkeamisen yhteydessä noin
5700 vuotta sitten vedenpinta laski nopeasti noin 3 m,
mutta sen jälkeen lasku on ollut hidasta. Läpivirtaus
on keskittynyt järven pohjoispäähän Nerkoonniemen

Nerkoonjärvi 

tyven kohottua vedenpinnan yläpuolelle.
Tutkimuspisteitä on seitsemän (kuva 83). Näytteet

laboratoriomäärityksiävartenotettiinkolmeltapisteeltä.
Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys määritettiin
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 13 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven eteläosassa, missä
veden syvyys oli 11,1 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 5,07 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa
(5,07–2,80 m) on liejusavea ja yläosa (2,80–0 m)
saviliejua. Hiilipitoisuus on alaosassa 1,7 %:n tasolla,
muttakohoaayläosassahitaasti4%:ntasolle(kuva84).
Kuroutumisajankohtaavastaavaasyvyyttäei tavoitettu.
Jospitkännäytteenalapäälleannetaankuroutumisajan-
kohdan ikä, voidaan varastoitumisnopeuksille laskea
minimiarvot. Siten kuroutumisen jälkeen tälle paikalle
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta vähintään
200 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut vähintään
4,8 g/m2.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee järven eteläpäässä, missä
veden syvyys oli 3,6 m. Pitkä, laippakairalla otettu
näyte ulottuu sedimentin pinnasta 3,00 m:n syvyy-
teen. Näytteen alaosa (3,00–2,20 m) on lustosavea.
Sen päällä on liejusavea (2,20–1,00 m) ja saviliejua
(1,00–0 m). Näyte ei ole täydellinen, vaan voimakas
aallokko tai virtaus kulutti pois lustosaven päälle
kerrostuneen homogeenisen saven. Eroosio tapahtui
joko ennen kuroutumista tai Suur-Saimaan tulvan
kohoamisvaiheen aikana, sillä vedenpinnan täytyi olla
nykyistä ylempänä. On epävarmaa, missä vaiheessa
järvisedimenttienkerrostuminenalkoi. Jossealkoiheti
kuroutumisen jälkeen, on tälle paikalle varastoitunut
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 98 g/m2. Siitä
hiilen osuus on ollut 1,8 g/m2.

Tutkimuspiste 4 sijaitsee järven keskiosassa, missä
veden syvyys oli 4,3 m. Pitkä laippakairalla otettu

(kuva 82). Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa
nopeasti 10 %:n tasolle ja pysyy siinä lähes pintaan
saakka.Lähelläsedimentinpintaahiilipitoisuusalenee
nopeasti ja on alimmillaan pitkässä näytteessä vajaan
10cm:n japintanäytteessävajaan20cm:nsyvyydessä.
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 77 g/m2. Siitä
hiilen osuus on ollut 7 g/m2.

Hiilipitoisuuskäyrän nopea kohoaminen kuroutu-
misen jälkeen kuvastaa nopeaa vakiintumista, mikä
on yleensä tyypillistä veden koskemattoman alueen
järville. Keyritty sijaitsee kuitenkin melko korke-
alla, noin 30 m ylimmän rannan alapuolella. Koska
vedenpinta lisäksi laskinopeasti, ehti valuma-alueelle
ja järven eroosioherkkään matalaan rantavyöhykkee-
seen kerrostua vain vähän kuroutumista edeltäneen
ajan sedimenttejä. Helposti erodoituvaa hienoa
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näyte ulottuu sedimentin pinnasta 5,00 m:n syvyyteen.
Näytteenalaosa(5,00–4,30m)onlustosavea.Senpäällä
on savea (4,30–3,50 m), liejusavea (3,50–2,00 m) ja
saviliejua(2,00–0m).Kuroutumisajankohtaavastaava
syvyys on 3,50 m. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin
140 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 2,8 g/m2. Näyte
on mitä todennäköisimmin täydellinen, joskin varas-
toitumisnopeudet ovat vaihdelleet veden syvyyden ja
virtausolojen mukaan.

Nerkoonjärven sedimentaatio-olot ovat vaihdelleet

Kuva 83. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Nerkoonjärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 83. The location of echo-sounding transects and survey points in Lake 
Nerkoonjärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

merkittävästi veden syvyyden ja läpivirtauksen voi-
makkuuden mukaan. Järven ympäristössä on runsaasti
helposti erodoituvaa hienojakoista mineraaliainesta,
mikä on johtanut suuriin kuiva-aineen varastoitumis-
nopeuksiin siellä, missä kerrostuminen ylipäänsä on
ollut mahdollista.

Nerkoonjärven järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 17 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna
kuiva-ainetta on keskimäärin 1100 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 120 g/m2/v.
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 420 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 27 kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 2,8 g/m2/v.

Kuva 84. Nerkoonjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 84. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Nerkoonjärvi. Top right shows the 
carbon content of the surface core.
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nantasoasääteliÄtäskönjaPyhäjärvenvälinenkynnys. 
Maankuorenkallistuessakaakkoonkohosivedenpinta 
Saimaanalueensuurissa järvissä.Lopulta tulva tavoitti 
myös Ätäskön ja se liittyi osaksi muinaista Suur-Sai-
maata. Tulva kohotti Ätäskön vedenpinnan noin 2,5 m 
nykyistä korkeammalle. Vedenpinnan kohoaminen 
päättyi Saimaan eteläisten lasku-uomien aukenemi-
seen. Vuoksen puhkeamisen seurauksena vedenpinta 
laski nopeasti noin 3 m ja Ätäskö kuroutui uudelleen. 
Pyhäjärvenpuolellavedenpinnan lasku jatkuihitaana. 

Ätäskö 

Ätäskö sijaitsee Vuoksen vesistöalueen itäosassa 
Kiteellä Toisen Salpausselän kaakkoispuolella. Sen 
pinta-ala on 13,0 km2 ja pinnan korkeus 79,6 m. Järvi 
on noin 9 km pitkä, 1–2 km leveä ja suuntautunut 
pohjoisluoteesta eteläkaakkoon (kuva 85). Allas on 
melko tasapohjainen ja matala, suurin syvyys 7,5 m. 
Valuma-alueen luoteis- ja koillisreunalla on lajittu-
nutta ainesta ja eteläosassa enimmäkseen moreenia. 
Valuma-alueen keskiosassa on laajoja soita. Ätäskö 
on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Ätäskön altaaseen ja sen pinta oli 
runsaat 20 m järven nykyistä vedenpintaa korkeam-
malla. Vedenpinta kuitenkin laski nopeasti, ja Ätäskö 
kuroutui Itämerestä Yoldiameri-vaiheen aikaan noin 
11 200 vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen vedenpin-

Kuva 85. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Ätäsköllä. Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 85. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Ätäskö. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 86. Ätäskön tutkimuspisteeltä 14 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 86. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 14 in Lake Ätäskö. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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LopultaPyhäjärvenjaOrivedenvälinenkynnyskohosi 
patoamaan Pyhäjärven vesiä ja järvet joutuivat eri 
tasoille. Koska Pyhäjärven uusi laskukynnys sijaitsi 
järven luoteispäässä, alkoi vedenpinta kohota maan-
kuoren kallistumisen seurauksena. Pyhäjärven tulva 
ulottui lopulta Ätäskön altaaseen, ja sen vedenpinta 
alkoikohotauudelleen.Vuosina1828–1839 laskettiin 
vedenpintaa 1,6 m perkaamalla Pyhäjärven lasku-
uomia (Hellaakoski 1922). Vedenpinta laski saman 
verran molemmissa järvissä.

Tutkimuspisteitä on neljätoista (kuva 85). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 10 km. 
Maastomäärityksiä tehtiin tavanomaista enemmän, 
sillä suurimmassa osassa allasta luotaimen signaali 
ei läpäissyt sedimenttikerrosta.

Tutkimuspiste 14 sijaitsee järven keskiosassa, 
missä veden syvyys oli 7,6 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 6,99 m:n syvyyteen (kuva 86). 
Näytteenalaosa(6,99–4,50m)onsaviliejua.Senpäällä 
on liejua (4,50–3,50 m), saviliejua (3,50–2,00 m) ja 
liejua (2,00–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaavaa 
syvyyttäei tavoitettu.Hiilipitoisuusonnäytteenala- ja 
keskiosassa 4 %:n vaiheilla, mutta kohoaa liejuker-
roksissa 15 %:n tasolle.

Hiilipitoisuudenkohoaminenrunsaan4m:nsyvyy-
dessä liittyy todennäköisesti Suur-Saimaan tulvan 
kohoamisvaiheeseen. Tulvan kohotessa rantasoista 
erodoitunut turve kerrostui syvänteisiin ja kohotti 

sedimentin hiilipitoisuutta. Pitoisuuden kääntyminen 
laskuun taas liittyy Vuoksen puhkeamista seurannee-
seenvedenpinnanlaskuun.Rantasoideneroosiopäättyi 
niiden jäätyä rantavoimien ulottumattomiin. Samalla 
järven pohjalla matalaan veteen joutunut sedimentti 
alkoikulua jakerrostuauudelleensyvänteisiin.Toinen 
vedenpinnan kohoamisvaihe on voinut kohottaa sedi-
mentinhiilipitoisuuttanäytteenyläosassa.Pitoisuuden 
nopea lasku 0,4 m:n syvyydessä liittyy 1800-luvun 
alkupuolella toteutettuun vedenpinnan laskuun ja 
maankäytön muutosten aiheuttamaan eroosion voi-
mistumiseen valuma-alueella.

Viimeksi kuluneiden 9000 vuoden aikana tälle 
paikalle on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta 
keskimäärin 210 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
14 g/m2. Radiohiiliajoitusten perusteella kolmelle 
kerrokselle lasketut keskimääräiset varastoitumis-
nopeudet osoittavat sekä kuiva-aineen että hiilen 
varastoitumisen hidastuneen nykyaikaa kohti.

Ätäskön ympäristössä on runsaasti hienojakoista 
mineraaliainesta, ja vedenpinnan vaihtelut ovat 
edistäneet sen kulkeutumista syvänteisiin. Järvisedi-
mentit sisältävät kuiva-ainetta noin 6,3 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
480 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 43 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
440 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 34 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 3,0 g/m2/v.

Nurmijärvi 

Nurmijärvi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen ete-
läosassa Rautjärvellä. Sen pinta-ala on 9,73 km2 ja 
pinnan korkeus 95,0 m. Järvi on saarien ja niemien 
takia hajanainen (kuva 87). Nurmijärvi on tyypiltään 
latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Nurmijärven altaaseen ja sen pinta oli 
noin5mjärvennykyistäpintaaylempänä.Maankuoren 
kohotessa vedenpinta laski nopeasti ja Nurmijärvi 
kuroutui Itämerestä Baltian jääjärvi -vaiheen lopussa 
noin 11 500 vuotta sitten. 

Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin 
yhdeltä tutkimuspisteeltä (kuva 87). Kaikuluotaus-
linjaa on yhteensä 11 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven lounaisosassa 
Nikonselällä, missä veden syvyys oli 17,0 m. Pitkä 
näyteulottuusedimentinpinnasta2,36m:nsyvyyteen. 
Näytteen alaosa (2,36–1,84 m) on savea. Sen päällä 
on liejusavea (1,84–1,45 m), liejua (1,45–1,37 m), 
saviliejua (1,37–1,14 m) ja liejua (1,14–0 m). Kurou-
tumisajankohtaavastaavasyvyyson1,84m(kuva88). 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus on aluksi 1 %:n tasolla, 

kohoaa sitten nopeasti, alenee runsaan metrin syvyy-
dessä ja saavuttaa 15 %:n tason 0,7 m:n syvyydessä. 
Näytteen yläosassa pitoisuus alenee toistamiseen.

Tilapäinen hiilipitoisuuden aleneminen ja tiheyden 
kasvu runsaan metrin syvyydessä viittaa siihen, että 
vedenpinta olisi jostain syystä laskenut nopeasti. Täl-
löin järven kehityksessä olisi alkanut uusi vakiintumi-
sen vaihe matalaan veteen joutuneiden sedimenttien 
kerrostuessa uudelleen syvemmille alueille. Sitä, 
missä mahdollinen kulunut laskukynnys on ollut, 
ei ole selvitetty tässä yhteydessä. Toinen mahdolli-
nen syy häiriöön on syvänteen reunalla tapahtunut 
maanvyörymä, jonka on voinut laukaista esimerkiksi 
maanjäristys.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 38 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 3,0 g/m2. Radiohiiliajoitusten 
perusteellakahdellekerrokselle lasketutkeskimääräi-
setvarastoitumisnopeudetosoittavatsekäkuiva-aineen 
että hiilen varastoitumisen hidastuneen nykyaikaa 
kohti.Päätelmätvarastoitumisnopeuksienmuutoksista 
ovat kuitenkin epävarmoja. Jos ylempään näytteeseen 
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todellista pienemmiksi.
Nurmijärven pohjasta noin 55 % on järvisediment-

tejä, ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 1,8 milj. tn. 
Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keski-
määrin 180 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoi-
tumisnopeus on ollut 16 g/m2/v. Kuiva-aineesta on 
hiiltä noin 140 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 14 kg/m2 ja keskimää-
räinen varastoitumisnopeus 1,2 g/m2/v.

Kuva87.LuotauslinjojenjatutkimuspisteensijaintiNurmijärvellä.Ylhäällä 
vasemmalla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 87. The location of echo-sounding transects and survey point in Lake 
Nurmijärvi. Top left shows the location of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.

Kuva 88. Nurmijärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys,hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.Ylhäälläoikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 88. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Nurmijärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

onkulkeutunutvanhaaeloperäistäainesta, tulevatker-
roksen yläosan varastoitumisnopeudet virheellisesti 

Kuonanjärvi 

Kuonanjärvi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen ete-
läosassa Kerimäellä. Sen pinta-ala on 5,88 km2 ja 
pinnan korkeus 76,3 m. Kuonanjärvi on noin 5 km 
pitkä, 1,5 km leveä ja suuntautunut luoteesta kaak-
koon (kuva 89). Kuonanjärven vedet laskevat noin 
0,6 m alempana olevaan Puruveteen. Kuonanjärvi on 
tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Kuonanjärven altaaseen ja sen pinta 
oli runsaat 20 m järven nykyistä pintaa ylempänä. 
Kuonanjärvi kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-vai-
heen aikaan noin 10 500 vuotta sitten. Kuroutumisen 
jälkeen Kuonanjärvi on todennäköisesti ollut Puru-
veden lahti. Muinaisen Saimaan vedenpinta kohosi 
maankuoren kallistumisen seurauksena, ja lopulta sen 
tulva ulottui Puruveden altaaseen. Kuonanjärvestä 
tuli osa muinaista Suur-Saimaata, jonka vedenpinta 
oli korkeimmillaan noin 8 m nykyistä ylempänä. 

Kuonanjärvi sijaitsi tällöin Puruveden ja Hauki-
veden välisessä salmessa. Vedenpinta alkoi laskea 
Saimaan lasku-uoman siirryttyäLappeenrantaan noin 
6300vuottasitten.Vuoksenlasku-uomanpuhkeamisen 
yhteydessä noin 5700 vuotta sitten vedenpinta laski 
noin 3 m, ja sen jälkeen vedenpinnan lasku on jatkunut 
hitaana. Vedenpinnan laskiessa salmet madaltuivat, 
yhteys Haukiveteen katkesi ja lopulta Kuonanjärvi 
kuroutui Puruveden lahdesta omaksi altaaksi.

Tutkimuspisteitäonkuusitoista (kuva89).Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 16 sijaitsee järven itäosassa, missä 
veden syvyys oli 2,70 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 4,84 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(4,84–3,45 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 
(3,45–2,80 m), liejusavea (2,80–2,50 m), saviliejua 
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Kuva 89. Tutkimuspisteiden sijainti Kuonanjärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig.89.The locationof surveypoints inLakeKuonanjärvi.Topright shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 90. Kuonanjärven tutkimuspisteeltä 16 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 90. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 16 in Lake Kuonanjärvi. Top right shows the 
carbon content of the surface core.

(2,50–2,12 m) ja liejua (2,12–0 m). Kuroutumisajan-
kohtaa vastaava syvyys on 2,80 m (kuva 90). Sen 
yläpuolellahiilipitoisuuskohoaaaluksihitaasti,mutta 
sitten nopeasti ja on korkeimmillaan (24 %) kahden 
metrin syvyydessä. Sen yläpuolella pitoisuus taas 
laskee nopeasti 10 %:n tasolle. 

Hiilipitoisuudennopeakohoaminen2,1m:nsyvyy-
dessä liittyy todennäköisesti Saimaan tulvan koho-
amisvaiheeseen. Ennen tulvan ylettymistä Puruveden 
tasolle olivat järven ympäristön alavat maat jo soistu-
neet. Vedenpinnan kohotessa rantavoimat kuluttivat 
turvekerroksia, turve jauhautui hienoksi ja kulkeutui 
syvänteisiin ja kohotti kerrostuvan aineksen hiilipi-
toisuudenpoikkeavankorkeaksi.Rantasoideneroosio 
päättyi Vuoksen uoman puhkeamista seuranneeseen 
vedenpinnan laskuun. Samalla kerrostuvan aineksen 
hiilipitoisuus alkoi palata tavanomaiselle tasolle.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 69 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 6,5 g/m2.

Kuonanjärven järvisedimentit sisältävät noin 

3,9 milj. tn kuiva-ainetta. Koko pinta-alalle lasket-
tuna kuiva-ainetta on keskimäärin 670 kg/m2, ja 
sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
64 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 380 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 65 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
6,2 g/m2/v.

Kevätön 

Kevätön sijaitsee Vuoksen vesistöalueen pohjois-
osassa Siilinjärvellä. Sen pinta-ala on 4,07 km2 ja 
pinnankorkeus90,3m.Vedensyvyysonsuurimmassa 
osassa järveä pari, kolme metriä. Viidessä pienessä 
altaassa syvyys ylittää 6 m, ja suurin syvyys on 8,8 m. 
Valuma-aluerajoittuuharjuunidässä jaetelässä.Järven 
itä- ja lounaispuolella on hienojakoista lajittunutta 
ainesta ja luoteispuolella moreenia (Huttunen 2001a, 
2001b). Kevätön on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä muinainen 
Itämeri ulottui Kevättömän altaaseen ja sen pinta oli 
noin65mjärvennykyistäpintaaylempänä.Maankuo-
ren kohotessa vedenpinta laski ja Kevätön kuroutui 
Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 9500 
vuottasitten.KuroutumisenjälkeenKevättömänvedet 
laskivat nykyistä reittiä Juurusveteen. Maankuoren 
kallistumisen takia luoteeseen laskevien suurten jär-
vien, ml. Kallaveden, vedenpinta kohosi ja alunperin 
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Kuva 91. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Kevättömällä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 91. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Kevätön. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

eri tasoilla olleet järvet yhtyivät muinaiseksi Suur-
Saimaaksi. Suur-Saimaan tulva tavoitti lopulta myös 
Kevättömän ja muutti pienen latvajärven osaksi suur-
järveä. Vedenpinnan kohotessa Kevättömälle avautui 
yhteys suurjärveen myös lännessä. Vedenpinta ehti 
kohota noin 15 m nykyistä korkeammalle ennen Sai-
maan eteläisten lasku-uomien puhkeamista. Vuoksen 
puhkeamisen yhteydessä noin 5700 vuotta sitten laski 
Suur-Saimaan pinta noin 3 m. Sen jälkeen vedenpinta 
on laskenut hitaasti. Aluksi sulkeutui läntinen yhteys 
suurjärveen ja lopulta Kevätön kuroutui uudelleen 
itsenäiseksi altaaksi. Kevättömän vedenpintaa las-
kettiin 1900-luvun alussa. Laskusuunnitelma hyväk-
syttiin 1909 ja toimenpide oli määrä tehdä kahden 
vuoden kuluessa. Vedenpintaa pyrittiin laskemaan 
1,2 m, mutta toteutuneesta vedenpinnan laskusta ei 
ole varmuutta.

Tutkimuspisteitä on kuusi (kuva 91). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 5 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 6,3 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 5,60 m:n syvyyteen ja on saviliejua 
(5,60–0,15 m) ja liejua (0,15–0 m). Näyte ei ulotu 
kuroutumisajankohtaa vastaavaan syvyyteen saakka, 
vaan käsittää jälkimmäisen puoliskon järven histori-
asta.Näytteenalaosassahiilipitoisuuson3%:ntasolla, 

Kuva 92. Kevättömän tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys,hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.Ylhäälläoikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig.92.Composition,density,carboncontentandtheresultsofradiocarbon 
dating of the long core taken from survey point 1 in Lake Kevätön. Top 
right shows the carbon content of the surface core.

josta kohoaa hitaasti pintaa kohti (kuva 92). Pitoisuus 
ylittää 4 %:n tason 3,3 m:n syvyydessä ja saavuttaa 
5 %:n tason 1 m:n syvyydessä. Sen yläpuolella pitoi-
suus alenee nopeasti runsaan 2 %:n tasolle, mutta 
kohoaa uudelleen lähellä sedimentin pintaa.

Pitkän näytteen alaosa on syntynyt Suur-Saimaan 
tulvan laskiessa hitaasti ja Kevättömän vähitellen 
eristäytyessä itsenäiseksi altaaksi. Hiilipitoisuuden 
nopea aleneminen ja tiheyden kasvu 0,9 m:n syvyy-
dessä liittyy todennäköisesti ensimmäisiin viljelytoi-
miin järven valuma-alueella ja vastaavat muutokset 
0,2 m:n syvyydessä sata vuotta sitten toteutettuun 
vedenpinnan laskuun.

Viimeksi kuluneiden 4900 vuoden aikana tälle 
paikalle on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta kes-
kimäärin 420 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 17 g/m2. 
Radiohiiliajoitusten perusteella jaettujen kerrosten 
keskimääräiset kuiva-aineen ja hiilen varastoitumis-
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Ihalanjärvi 

Ihalanjärvi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen etelä-
osassa Ruokolahdella. Sen pinta-ala on 2,83 km2 ja 
pinnan korkeus 98,2 m. Valuma-alueelle ovat tyy-
pillisiä moreenipeitteiset kalliomäet. Ihalanjärvi on 
tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
nen Itämeri Ihalanjärven altaaseen ja sen pinta oli noin 
10 m järven nykyistä pintaa ylempänä. Maankuoren 
kohotessa vedenpinta laski nopeasti ja Ihalanjärvi 
kuroutui Itämerestä Baltian jääjärvi -vaiheen aikaan 
noin 11 500 vuotta sitten. 

Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin 
yhdeltä tutkimuspisteeltä (kuva 93). Kaikuluotaus-
linjaa on yhteensä 11 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven eteläosassa, missä 
veden syvyys oli 19,9 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 2,18 m:n syvyyteen. Näytteen alapäässä 
(2,18–2,10 m) on savea. Sen päällä on saviliejua 

(2,10–1,95 m) ja liejua (1,95–0 m). Kuroutumisajan-
kohtaa vastaava syvyys on 2,10 m (kuva 94). Sen 
yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa nopeasti 16 %:n 
tasolle ja pysyy korkeana pintaan saakka.

Hiilipitoisuus kohoaa nopeasti kuroutumisen 
jälkeen, mikä on tyypillistä veden koskemattoman 
alueen järville ja järville, jotkasijaitsevat lähelläylintä 
rantaa. Kohoava hiilikäyrä kuvastaa vakiintumisvai-
hetta järven ja sen valuma-alueen kehityksessä. Tässä 
tapauksessavakiintuminenontapahtunutkuroutumista 
seuranneiden 2000 vuoden aikana.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 18 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 2,8 g/m2. Kun pitkä näyte jaetaan 
kuroutumistasonjakahdenajoitetunsyvyydenmukaan 
kolmeen osaan, saadaan alimmalle kerrokselle keski-
määräistäsuurempikuiva-aineenvarastoitumisnopeus 
ja keskimääräistä pienempi hiilen varastoitumisno-
peus. Keskimmäisen ja ylimmän kerroksen väliset 
erot ovat sitä vastoin pienet, mikä osaltaan ilmentää 
hyvin vakaita sedimentaatio-oloja.

nopeudet pienenevät nykyaikaa kohti.
Järvisedimenttien kerrostuminen on keskittynyt 

syvänteisiin, joita oli alunperin nykyistä enemmän 
ja jotka olivat huomattavasti nykyistä syvempiä. Sitä 
vastoin matalilla alueilla järvisedimenttikerros on 
ohut tai se puuttuu kokonaan. Syvänteiden nopeaa 
täyttymistä ovat edesauttaneet valuma-alueen hie-
nojakoinen mineraaliaines ja vedenpinnan voimakas 
vaihtelu, joka on tuonut rantavoimien ulottuville aina 

uutta materiaalia.
Kevättömänjärvisedimentit sisältävätkuiva-ainetta 

noin 2,0 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 480 kg/m2, ja sen keskimää-
räinenvarastoitumisnopeus onollut51 g/m2/v. Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 79 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 19 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 2,0 g/m2/v.

Kuva93.Luotauslinjojenja tutkimuspisteensijainti Ihalanjärvellä.Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 93. The location of echo-sounding transects and survey point in Lake 
Ihalanjärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.

Kuva 94. Ihalanjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys,hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.Ylhäälläoikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 94. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Ihalanjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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toitumisnopeus on ollut 11 g/m2/v. Kuiva-aineesta 
on hiiltä noin 55 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 20 kg/m2 ja keskimää-
räinen varastoitumisnopeus 1,7 g/m2/v.

Räimäjärvi

Räimäjärvi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen poh-
joisosassa noin 15 km Kuopiosta pohjoiseen ja kuuluu 
Siilinjärven kuntaan. Järven pinta-ala on 1,29 km2

ja pinnan korkeus 82,3 m. Järvi on noin 4 km pitkä, 
noin 300 m leveä ja suuntautunut luoteesta kaakkoon 
(kuva 95). Se on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Räimäjärven alueelle ja sen pinta oli 
lähes 70 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Vedenpinta laski nopeasti, ja Räimäjärvi kuroutui 
Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 9500 
vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen Räimäjärvi oli 
muinaisen Kallaveden suojaisa lahti. Maankuoren 
kallistumisen takia suurjärven vedenpinta kohosi ja 
Räimäjärven kohdalla ollut lahti muuttui salmeksi. 
Vedenpinta oli korkeimmillaan noin 21 m nykyistä 
ylempänä, mutta kääntyi laskuun Pielaveden uoman 
kuivuttua noin 6300 vuotta sitten ja Saimaan vesien 
alkaessa purkautua eteläisten lasku-uomien kautta. 

Vuoksen puhkeamisen yhteydessä noin 5700 vuotta 
sitten vedenpinta laski nopeasti noin 3 m, mutta sen 
jälkeen lasku on jatkunut hidastuvana. Nykyisin Räi-
mäjärvi on 0,5 m Kallaveden pintaa ylempänä, joten 
sen yhteys Kallaveteen on katkennut lopullisesti vasta 
vajaat 1000 vuotta sitten.

Kuva 95. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Räimäjärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 95. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Räimäjärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 96. Räimäjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys,hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.Ylhäälläoikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 96. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Räimäjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

Ihalanjärven pohjasta noin 75 % on järvisediment-
tejä, ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 0,37 milj. tn. 
Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on kes-
kimäärin 130 kg/m2, ja sen keskimääräinen varas-
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Tutkimuspisteitä on 30 (kuva 95). Näytteet labo-
ratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä pisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 4,5 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 31,4 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 6,26 m:n syvyyteen (kuva 96). Näytteen 
alaosa (6,26–6,00 m) on savea. Sen päällä vuorotte-
levat kerrokset seuraavasti: liejusavi (6,00–4,80 m), 
savilieju (4,80–4,40 m), liejusavi (4,40–3,50 m), 
savilieju (3,50–2,20 m), lieju (2,20–0,60 m), savilieju 
(0,60–0,48 m), liejusavi (0,48–0,36 m), savilieju 
(0,36–0,21 m), savi (0,21–0,13 m) ja ylinnä savilieju 
(0,13–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 6,00 m. Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa 
nopeasti 2 %:n tasolle, alkaa kohota uudelleen 3,0 m:n 
syvyydessä jaonkorkeimmillaan1,0m:nsyvyydessä. 
Sedimenttikerroksen yläosassa pitoisuus taas alenee 
2%:ntasolle.Hiilipitoisuus- ja tiheyskäyränmuodosta 
päätellen järven sedimentaatio-olot ovat vaihdelleet 
vuosituhansien kuluessa merkittävästi.

Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoi-
tunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 290 g/m2. 
Siitä hiilen osuus on ollut 11 g/m2. Jos pitkä näyte 

jaetaan neljään osaan ajoitettujen osanäytteiden 
mukaan, saadaansuurinkuiva-aineenkeskimääräinen 
varastoitumisnopeus alimmalle kerrokselle ja suurin 
hiilen varastoitumisnopeus 3000–2000 vuotta sitten 
syntyneelle kerrokselle (kuva 97).

Koska sedimenttikerroksen yläosa (0–4,00 m) 
osoittautui lustorakenteiseksi, täydennettiin aineistoa 
jääsorminäytteellä.Näyteulottuusedimentinpinnasta 
0,58 m:n syvyyteen ja kattaa runsaat 200 vuotta. 
Näytteessä on kaksi rakenteeltaan poikkeavaa, jyrk-
kärajaista kerrosta. Alempi niistä syntyi 1700-luvun 
lopulla jaylempi1900-luvunkeskivaiheilla.Alemman 
kerroksen lustot ovat hyvin paksuja, kuusi lustoa 
5,5 cm:n matkalla. Ylempi kerros taas on harmaata 
lustorakenteista savea. 

Syytä alemman kerroksen syntyyn voidaan tois-
taiseksi vain arvailla. Eloperäisen aineksen osuus on 
järvisedimenteille tyypillinen, mikä viittaa sediment-
tien uudelleen kerrostumiseen. Yksi mahdollinen syy 
uudelleenkerrostumiseenonvedenpinnannopealasku. 
Lustorakenne osoittaa, että uudelleen kerrostumista 
tapahtui lähinnä sulan veden aikaan ja se jatkui kuusi 
vuotta.Lustojennopeaoheneminenkuudennenvuoden 
jälkeen on vaikea selittää luonnollisin prosessein. Jos 
paksut lustot ovat seurausta nopeasti tapahtuneesta 
vedenpinnan laskusta, pitäisi lustojen ohentua vähi-
tellen uudelleen kerrostuvan aineksen vähentyessä.

Ylempipoikkeavakerrossyntyi1920–1970.Kerros 
onharmaatasavea,mikäviittaasiihen,ettäkerrostunut 
aines on peräisin valuma-alueelta. Eroosion voimis-
tuminen voi liittyä peltoviljelyyn.

Alemmassa kerroksessa kuiva-aineen ja hiilen 
varastoitumisnopeudet ovat pitkän aikavälin nope-
uksiin nähden kymmenkertaisia (kuva 98). Sen ylä-
puolella molemmat varastoitumisnopeudet laskevat, 
mutta ovat pitkän aikavälin nopeuksiin nähden vielä 
kaksinkertaisia. Savikerroksessa kuiva-aineen varas-
toitumisnopeus kasvaa, mutta hiilen varastoitumisno-
peus laskee. Viimeksi kuluneiden 30 vuoden aikana 
kuiva-aineen varastoitumisnopeus taas näyttäisi las-

Kuva 97. Kuiva-aineen ja hiilen varastoitumisnopeus pitkällä aikavälillä 
Räimäjärven tutkimuspisteellä 1.
Fig. 97. The long-term accumulation rate of dry matter and carbon at 
survey point 1 in Lake Räimäjärvi.

Kuva 98. Kuiva-aineen ja hiilen viimeaikainen varastoitumisnopeus 
Räimäjärven tutkimuspisteellä 1.
Fig. 98. Recent accumulation rate of dry matter and carbon at survey 
point 1 in Lake Räimäjärvi.
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maastossa.
Tutkimuspiste 3 sijaitsee järven eteläosassa, missä 

vedensyvyysoli27,7m.Pitkänäyteulottuusedimentin 
pinnasta 2,80 m:n syvyyteen ja on liejua lukuun otta-
mattanäytteenalapäässäolevaaohuttahiekkakerrosta 
(kuva100).Näytteestäpuuttuvat savikerrokset, koska 
muinaisenItämerenvaiheeteivätoleulottuneetKallio-
järvenaltaaseen.Pohjankarkearakeinenmineraalimaa 
rajoittuusuoraan järvisedimenttiin,mikäon tyypillistä 
veden koskemattoman alueen järville.

Järvensyntyajankohtaavastaavasyvyys on2,74m. 
Senyläpuolellahiilipitoisuuskohoaa,saavuttaa20%:n 
tason 2 m:n syvyydessä ja pysyy sitten korkeana 
pintaan saakka. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle 
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
25 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 5,2 g/m2.

kevan ja hiilen varastoitumisnopeus kasvavan. Hiilen 
varastoitumisnopeuden kasvu on ainakin osittain 
näennäistä, sillä lähellä sedimentin pintaa eloperäisen 
aineksen hajoaminen on vielä kesken.

Räimäjärvi on kokenut merkittäviä sedimentaatio-
olojenmuutoksiaollessaanosaKallavettä jamuinaista 
Suur-Saimaata.Sedimenttikerroksenpintaosaosoittaa, 
ettämerkittäviämuutoksia tapahtuivieläRäimäjärven 
itsenäistymisen jälkeenkin. Paikallisen perimätie-
don mukaan alueella sattui aikoinaan huomattava 
maanjäristys ja vedenpintaa säädeltiin laskujokeen 

rakennetun myllyn toimintaan liittyen (P. Väänänen, 
henkilökohtainentiedonanto,kesä2003).Tapahtumien 
yhteyttä sedimenttikerroksen pintaosan rakenteeseen 
ei vielä voitu todistaa.

Räimäjärven järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 2,4 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on keskimäärin 1900 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinenvarastoitumisnopeusonollut200g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä 89 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 69 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 7,3 g/m2/v.

Kalliojärvi 

Kalliojärvi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen poh-
joisosassa Juuassa. Sen pinta-ala on 1,13 km2 ja 
pinnan korkeus 180,3 m. Järven valuma-alueella on 
runsaasti pieniä, ohuen moreenikerroksen peittämiä 
kalliomäkiä.Mäkienvälisetpainanteetovatsoistuneet. 
Kalliojärvi on tyypiltään reittijärvi.

Kalliojärvi syntyi mannerjäätikön reunan perään-
nyttyä alueelta noin 11 200 vuotta sitten. Siitä alkaen 
vedenpinta on pysynyt laskukynnyksen säätämällä 
tasolla.

Tutkimuspisteitä on kahdeksan (kuva 99). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 

Kuva 99. Tutkimuspisteiden sijainti Kalliojärvellä. Ylhäällä vasemmalla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 99. The location of survey points in Lake Kalliojärvi. Top left shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 100. Kalliojärven tutkimuspisteeltä 3 otetun pitkän näytteen koos-
tumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoituksen tulos. Ylhäällä oikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 100. The composition, density, carbon content and the result of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 3 in Lake 
Kalliojärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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mentaatio-oloja.
Kalliojärvenjärvisedimentit sisältävätkuiva-ainetta 

noin 0,23 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on 200 kg/m2, ja sen keskimääräinen varas-
toitumisnopeus on ollut 18 g/m2/v. Kuiva-aineesta 
on hiiltä noin 48 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 42 kg/m2 ja keskimää-
räinen varastoitumisnopeus 3,8 g/m2/v.

Hiilipitoisuuskäyrän perusteella on järven kehityk-
sessä havaittavissa kaksi vaihetta. Käyrän voimak-
kaasti kohoava alaosa kuvastaa vakiintumisvaihetta 
järven ja sen valuma-alueen kehityksessä. Sille on 
tyypillistä järveen kulkeutuvan mineraaliaineksen 
väheneminen, mikä johtuu osittain mineraalimaiden 
huuhtoutumisesta, osittain laaksojen soistumisesta. 
Käyrän pystysuora osa taas kuvastaa vakaita sedi-

Ylä-Siikajärvi 

Ylä-Siikajärvi sijaitseeVuoksenvesistöalueenpoh-
joisosassa Nilsiässä. Järven pinta-ala on 1,11 km2 ja 
pinnankorkeus95,9m.Noin50mleveäsalmiyhdistää 
sen eteläpuolella olevaan Valkeiseen. Ylä-Siikajärvi 
on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Ylä-Siikajärven alueelle ja sen pinta 
oli noin 55 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Vedenpinta laski varsin nopeasti, ja Ylä-Siikajärvi 
kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan 
noin 9700 vuotta sitten. Maankuoren kallistumisen 
takia luoteeseen laskevien suurten järvien vedenpinta 
kohosi ja monet itsenäiset altaat jäivät tulvan alle. 
Muinaisen Suur-Saimaan tulva tavoitti myös Ylä-Sii-
kajärven altaan. Vedenpinta oli korkeimmillaan noin 
6 m nykyistä ylempänä. Tällöin kaikki Väätäälän-
kylän ympäristön järvet olivat osa sokkeloista Suur-
Saimaata. Vedenpinnan nousu päättyi ensimmäisen 
eteläisenlasku-uomanpuhkeamiseennoin6900vuotta 
sitten. Vuoksen puhkeamisen yhteydessä noin 5700 
vuotta sitten vedenpinta laski nopeasti noin 3 m. Sen 
jälkeen vedenpinnan lasku jatkui hitaampana, ja Ylä-
Siikajärvi kuroutui uudelleen itsenäiseksi altaaksi.

Tutkimuspisteitäonseitsemän(kuva101).Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä, 
ja muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys mää-
ritettiin maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 
3,3 km.

Tutkimuspiste1sijaitsee järvenitäosansyvänteessä, 
missävedensyvyysoli15,4m.Pitkänäyteulottuusedi-
mentin pinnasta 8,86 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(8,86–7,30 m) on lustosavea (kuva 102). Sen päällä 
on liejusavea (7,30–6,80 m), saviliejua (6,80–5,60 m) 
ja liejua (5,60–0 m). Tämän paikan kerrosjärjestys 
on poikkeuksellinen, sillä lustosaven päältä puuttuu 
homogeenisen saven kerros ja järvisedimenttikerros 
on lustorakenteinen. Kuroutumisajankohtaa vastaava 
syvyys on 7,30 m. Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa, saavuttaa 10 %:n tason 4,5 m:n syvyydessä 
ja pysyy runsaan 10 %:n tasolla lähelle sedimentin 
pintaa. Pinnassa pitoisuus taas alenee.

Vuoksen puhkeamisen aiheuttama nopea veden-
pinnan lasku vaikutti myös Ylä-Siikajärven altaa-
seen. Nopea vedenpinnan lasku näkyy sedimenteissä 

tavallisesti alenevana hiilipitoisuutena ja kasvavana 
tiheytenä. Ylä-Siikajärven pitkästä näytteestä ei 
kuitenkaan voida varmuudella päätellä Vuoksen 
puhkeamisajankohtaa vastaavaa syvyyttä.

Pitkästä näytteestä ajoitettiin kolme osanäytettä 
radiohiilimenetelmällä. Alimman näytteen ajoitus-
tulos 11 140 cal BP on kehityshistorian perusteella 
pääteltyynkuroutumisajankohtaannähdenpari tuhatta 
vuotta liian vanha. Samaa vikaa voi olla myös muissa 
näytteissä,muttaniissämahdollisenvirheensuuruutta 
onvaikeapäätellä.Kuroutumisenjälkeentällepaikalle 
on vuosittain varastoitunut kuiva-ainetta 203 g/m2. 
Siitä hiilen osuus on ollut 18 g/m2.

Kuva 101. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Ylä-Siikajärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 101. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Ylä-Siikajärvi. Top right shows the location of the lake in the drain-
age basin delimited by the outlet.
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Kuva 102. Ylä-Siikajärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 102. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Ylä-Siikajärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

Ylä-Siikajärven järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 0,69 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on 630 kg/m2, ja sen keskimääräinen 
varastoitumisnopeusonollut64g/m2/v.Kuiva-aineesta 
on hiiltä noin 63 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 57 kg/m2 ja keskimää-
räinen varastoitumisnopeus 5,9 g/m2/v.
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Muntsurinjärvi 

Muntsurinjärvi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen 
pohjoisosassa Lieksassa. Sen pinta-ala on 1,05 km2 ja 
pinnan korkeus 115,5 m. Järven muotoon vaikuttavat 
luoteesta kaakkoon suuntautuneet moreeniselänteet 
(kuva 103). Valuma-alue on moreeni- ja turvemaata. 
Muntsurinjärvi on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikönperäännyttyäulottuieräsmuinaisen 
Itämeren perukka Muntsurinjärven altaaseen. Sen 
pinta oli noin 15 m järven nykyistä pintaa ylempänä. 
Maankuorenkohotessavedenpinta laski jaMuntsurin-
järven yhteys Itämereen katkesi Yoldiameri-vaiheen 
aikaan noin 11 000 vuotta sitten. Muntsurinjärvi jäi 
vielä joksikin aikaa Pielisen yhteyteen. Maankuoren 
kallistumisen takia Pielisen pinta aluksi kohosi, mutta 
alkoi laskea uuden lasku-uoman puhjettua järven 
kaakkoispäähän. Muntsurinjärvi kuroutui Pielisestä 
itsenäiseksi altaaksi noin 9500 vuotta sitten.

Tutkimuspisteitä on kuusi (kuva 103). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, 
missä veden syvyys oli 4,8 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 4,16 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (4,16–3,00 m) on silttiä. Sen päällä on liejus-

Kuva 103. Tutkimuspisteiden sijainti Muntsurinjärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 103. The location of survey points in Lake Muntsurinjärvi. Top 
right shows the location of the lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.

avea (3,00–2,35 m), saviliejua (2,35–1,85 m) ja liejua 
(1,85–0m).Kuroutumisajankohtaavastaavasyvyyson 
3,0m(kuva104).Senyläpuolellahiilipitoisuuskohoaa 
aluksi hitaasti, mutta alkaa sitten kohota nopeammin, 
saavuttaa 8 %:n tason 1,7 m:n syvyydessä ja pysyy 
sillä tasolla sedimentin pintaan saakka.

Pitkä näyte on jaettavissa sedimentaatio-olojen
muutosten mukaan kolmeen osaan. Alin osa kerrostui
Pielisen lahteen, ja sitä kuvaa hitaasti kohoava hiilipi-
toisuus. Keskimmäinen osa syntyi järven kurouduttua
erilliseksi pieneksi altaaksi. Tätä vakiintumisvaihetta
kuvaa nopeasti kohoava hiilipitoisuus. Ylimmän osan
kerrostuessa sedimentaatio-olot olivat vakaat, mitä
osoittaa hiilipitoisuuden ja tiheyden vakiintuminen.

Itämerestä kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on
varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin
70g/m2.Siitähiilenosuusonollut4,5g/m2.Radiohiili-
ajoitustenrajaamillekerroksillelasketutkeskimääräiset
varastoitumisnopeudet pienenevät nykyaikaa kohti.

Muntsurinjärven järvisedimentit sisältävät kuiva-

Kuva 104. Muntsurinjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 104. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Muntsurinjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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Kuiva-aineesta on hiiltä noin 21 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon20kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 1,8 g/m2/v.

Iso-Lyly 

Iso-Lyly sijaitsee Vuoksen vesistöalueen keski-
osassa Kaavilla. Sen pinta-ala on 0,98 km2 ja pinnan 
korkeus 116,5 m. Lylynniemi jakaa järven kahteen, 
lähes yhtä suureen osaan (kuva 105). Iso-Lyly on 
tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
nen Itämeri Ison-Lylyn altaaseen ja sen pinta oli noin 
24 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. Veden-
pinta laski kuitenkin nopeasti ja Iso-Lyly kuroutui 
Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 10 400 
vuotta sitten.

Tutkimuspisteitäonseitsemän(kuva105).Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven kaakkoisosassa, 
missä veden syvyys oli 6,8 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 4,42 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (4,42 - 4,26 m) on lustosavea. Sen päällä on 
savea (4,26 - 4,13 m), liejusavea (4,13 - 3,70 m), 
saviliejua (3,70 - 3,05 m) ja liejua (3,05 - 0 m). 
Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 4,13 m 
(kuva 106). Sen yläpuolella tiheys pienenee ja hiili-

Kuva 105. Tutkimuspisteiden sijainti Isolla-Lylyllä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 105. The location of survey points in Lake Iso-Lyly. Top right shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

pitoisuus kohoaa vähitellen. Hiilipitoisuus saavuttaa 
runsaan 20 %:n tason sedimenttikerroksen yläosassa. 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 89 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 11 g/m2.

Myös maastossa tutkitut näytteet ulottuvat sedi-
mentin pinnasta lustosaveen. Lustosaven päällä on 
homogeenista savea ja sen päällä järvisedimenttiä, 
paitsi pisteillä 4 ja 5, missä lustosavi rajoittuu suoraan 
järvisedimenttiin.

Ison-Lylyn järvisedimentit sisältävät kuiva-ainetta 
noin 0,42 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 430 kg/m2, ja sen keskimääräi-
nen varastoitumisnopeus on ollut 41 g/m2/v. Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 50 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 51 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 4,9 g/m2/v.

Kuva106.Ison-Lylyntutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 106. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Iso-Lyly. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

ainetta noin 0,33 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on keskimäärin 310 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 28 g/m2/v. 
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Kallavedestä ja sai nykyisen muotonsa. Vuonna 1922 
hyväksyttiin suunnitelma vedenpinnan laskemiseksi 
0,4m.Suunnitelmaolimäärä toteuttaakolmenvuoden 
kuluessa.

Tutkimuspisteitä on kolmetoista (kuva 107). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä 
pisteeltä. Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiin maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, 
missä veden syvyys oli 12,3 m. Pitkä näyte ulottuu 

Pitkäjärvi 

Pitkäjärvi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen poh-
joisosassa Siilinjärvellä. Sen pinta-ala on 0,64 km2 ja 
pinnan korkeus 86,4 m. Järvi on noin 3,5 km pitkä, 
noin 200 m leveä ja suuntautunut luoteesta kaakkoon 
(kuva 107). Sen valuma-alue ulottuu pohjoisessa 
Siilinjärven ja Maaningan väliselle harjuselänteelle. 
Harjun eteläpuolella on hienojakoisia kerrostumia ja 
järven ympäristössä moreenipeitteisiä kalliomäkiä 
(Saarelainen2001).Pitkäjärvion tyypiltäänreittijärvi. 
Välittömästi sen luoteispuolellaonLyhyenjärvi.Huo-
mattava osa savikoilta Pitkäjärveen valuvasta vedestä 
tulee Lyhyenjärven kautta.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen ItämeriPitkäjärvenaltaaseen ja senvedenpinta 
oli runsaat60mnykyistäkorkeammalla.Maankuoren 
kohotessa vedenpinta laski ja Pitkäjärvi kuroutui 
Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 9500 
vuotta sitten. Pitkäjärvi oli kuroutumisen jälkeen 
osa Kallavettä ja sijaitsi suojaisassa lahdessa. Maan-
kuoren kallistumisen kohottaessa Kallaveden pintaa 
Pitkäjärven kohdalle muodostui salmi. Vedenpinta 
oli ylimmillään noin 17 m nykyistä korkeammalla. 
Vedenpinta alkoi laskea noin 6300 vuotta sitten, kun 
Pielaveden lasku-uoma kuivui ja Suur-Saimaan vedet 
alkoivat virrata Lappeenrannan lasku-uoman kautta. 
Vuoksen uoman puhkeaminen noin 5700 vuotta sitten 
laski vedenpintaa myös Pitkäjärven kohdalla noin 
3 m. Runsaat 2000 vuotta sitten Pitkäjärvi kuroutui 

Kuva 107. Tutkimuspisteiden sijainti Pitkäjärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 107. The location of survey points in Lake Pitkäjärvi. Top right shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 108. Pitkäjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 108. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Pitkäjärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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Lyhyenjärvi 

Lyhyenjärvi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen poh-
joisosassa Siilinjärvellä. Sen pinta-ala on 0,61 km2

ja pinnan korkeus 86,7 m. Järvi muodostuu kahdesta 
vierekkäisestä luoteesta kaakkoon suuntautuneesta 
altaasta (kuva 109). Sen valuma-alue ulottuu pohjoi-
sessa harjuselänteelle ja on enimmäkseen lajittunutta 
ainesta. Selänteen eteläpuolella on hiekkaa, sitten 
hietaa ja järven ympäristössä hiesua ja savea (Saare-
lainen 2001). Lyhyenjärvi on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Lyhyenjärven altaaseen ja sen pinta oli 
runsaat 60 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Maankuorenkohotessavedenpintalaski jaLyhyenjärvi 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
9500 vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen Kallaveden 
pinta oli nykyistä korkeammalla ja se ulottui Lyhyen-
järven altaaseen. Maankuoren kallistuessa kaakkoon 
kohosi vedenpinta luoteeseen laskevissa järvissä. 
Vedenpinnan kohotessa tuli Kallavedestä ja sen 
mukanaLyhyenjärvestäosamuinaistaSuur-Saimaata. 
Suur-Saimaan tulva kohosi vajaat 20 m Lyhyenjärven 
nykyistä pintaa korkeammalle. Vedenpinta kääntyi 
laskuunnoin6300vuotta sitten,kunPielaveden lasku-
uoma kuivui ja Saimaan vedet alkoivat virrata eteläis-
ten lasku-uomien kautta. Runsaat 2000 vuotta sitten 
Lyhyenjärvikuroutui itsenäiseksialtaaksi.Lyhyenjärvi 
ja edellä kuvattu Pitkäjärvi kuuluivat samaan vuonna 
1922 hyväksyttyyn järvenlaskusuunnitelmaan. Lyhy-
enjärven vedenpinta laski todennäköisesti 0,4 m.

Tutkimuspisteitä on neljätoista (kuva 109). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä 
pisteeltä. Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiin maastossa.

Kuva 109. Tutkimuspisteiden sijainti Lyhyenjärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig.109.The locationofsurveypoints inLakeLyhyenjärvi.Topright shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee länsiosan syvänteessä, 
missä veden syvyys oli 8,40 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 6,80 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (6,80–6,40 m) on liejusavea. Sen päällä on 
saviliejua (6,40–4,90 m), liejua (4,90–0,60 m) ja 
saviliejua (0,60–0m).Kerrostumanyläosa (2,10–0m) 
onlustorakenteinen.Kuroutumisajankohtaavastaavaa 
syvyyttä ei tavoitettu (kuva 110). Hiilipitoisuudesta 

sedimentin pinnasta 6,76 m:n syvyyteen (kuva 108). 
Näytteen alaosa (6,76 - 4,10 m) on savea. Sen päällä 
on liejusavea (4,10 - 2,30 m) ja saviliejua (2,30 - 0 m). 
Sedimenttikerros on rakenteeltaan kerroksellinen, 
mutta kerroksellisuus ei vastaa vuodenaikaista rytmiä 
(Saarinen 1999). Kuroutumisajankohtaa vastaava 
syvyys on 4,10 m. Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
pysyttelee runsaan1%:n tasolla,kohoaanopeastinoin 
2 m:n syvyydessä päätyen 5,5 %:n tasolle ja laskee 
taas lähellä sedimentin pintaa.

Pitkäjärventiheys- jahiilipitoisuuskäyräkuvastavat 
sekä suuren että pienen järven sedimentaatio-oloja. 
Suurjärven oloissa syntyneen järvisedimentin tiheys 
on huomattavasti suurempi ja hiilipitoisuus huomat-
tavasti alhaisempi kuin pienjärven oloissa.

Saarisen (1999) samasta altaasta tutkimassa näyt-
teessä2m:nsyvyyttä vastaava ikäonnoin2300vuotta 
ja 0,4 m:n syvyyttä vastaava noin 200 vuotta. Näiden 

ajoitusten mukaan voidaan Pitkäjärven sedimentaa-
tio-olojen päätellä muuttuneen toisen kuroutumisen 
yhteydessä noin 2500 vuotta sitten ja valuma-alueen 
maankäytön voimistuneen noin 200 vuotta sitten. 
Pintanäytteen hiilipitoisuuden aleneminen runsaan 
10 cm:n syvyydessä voi liittyä1920-luvulla toteu-
tettuun vedenpinnan laskuun. Kuroutumisen jälkeen 
tällepaikalleonvarastoitunutvuosittainkuiva-ainetta 
keskimäärin 190 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
6,1 g/m2.

Pitkäjärven järvisedimentit sisältävätkuiva-ainetta 
noin 0,58 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 900 kg/m2, ja sen keskimääräi-
nen varastoitumisnopeus on ollut 95 g/m2/v. Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 19 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 30 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 3,1 g/m2/v.
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Kuva 110. Lyhyenjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 110. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Lyhyenjärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

päätellen se on kuitenkin lähellä näytteen alapäätä. 
Jos kuroutumissyvyyden oletetaan olevan näytteen 
alapäässä, on tälle paikalle varastoitunut vuosittain 
kuiva-ainetta keskimäärin 170 g/m2. Siitä hiilen osuus 
onollut10g/m2.Kyseisetvarastoitumisnopeudetovat 
minimiarvoja.

Hiilipitoisuus vaihtelee kerroksittain ja saavuttaa 
9 %:n tason runsaan 4 m:n ja 1–2 m:n syvyydessä. 
Runsaan 5 m:n ja noin 2,5 m:n syvyydessä hiilipi-
toisuuskäyrä vaihtelee, mikä johtuu liejukerrosten 
välisistä saviraidoista. Alemmat saviraidat ovat 
voineet syntyä siinä vaiheessa, kun Suur-Saimaan 
tulva kohotti Lyhyenjärven vedenpintaa. Kohoava 
vedenpinta kulutti järven ympäristön hienojakoisia 
sedimenttejä, jotka kerrostuvat saviraitoina järven 
pohjaan. Vedenpinnan jatkaessa kohoamistaan rannat 
siirtyivät kauemmaksi ja sedimentaatio-olot tasoittui-
vat. Seuraava häiriö sedimentaatio-oloissa tapahtui 
vedenpinnan laskiessa. Suur-Saimaan rannat tulivat 
taas lähemmäksi, ja osa suurjärvivaiheen aikana ker-
rostuneista sedimenteistä kului ja kerrostui uudelleen 
muodostaen ylemmät saviraidat. Vähitellen saven 
uudelleenkerrostuminenhidastui jasedimentaatio-olot 
vakiintuivat vastaamaan nykyistä vedenpinnan tasoa. 
Kerrostuman yläosassa sedimentin tiheys kasvaa ja 
hiilipitoisuusputoaahuomattavasti alemmalle tasolle. 
Syynä siihen on todennäköisesti kaskeaminen ja 
peltoviljelyn yleistyminen järven valuma-alueella. 
Pintanäytteen hiilipitoisuuden tilapäinen aleneminen 
20 cm:n syvyydessä liittyy 1920-luvulla toteutettuun 
vedenpinnan laskuun.

Lyhyenjärven järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 0,36 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on keskimäärin 600 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 63 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 22 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon36kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 3,8 g/m2/v.

Ristijärvi 

Ristijärvi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen pohjois-
osassa Valtimolla. Sen pinta-ala on 0,30 km2 ja pinnan 
korkeus106,1m.Järvi rajoittuuohuenmoreenikerrok-
sen peittämiin kalliomäkiin, joista suurin, Ristivaara, 
kohoaa yli 100 m järven pinnan yläpuolelle. Ristijärvi 
on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Ristijärven altaaseen ja sen pinta oli 
noin 45 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Maankuoren kohotessa merenpinta laski ja yhteys 

Itämereen katkesi Yoldiameri-vaiheen aikaan noin 
11 000 vuotta sitten. Ristijärvi jäi kuitenkin Pielisen 
yhteyteen. Pielisen vedenpinta kohosi kuroutumisen 
jälkeen, mutta kääntyi laskuun kaakkoisen lasku-
uoman puhjettua noin 9500 vuotta sitten. Ristijärvi 
kuroutui Pielisestä noin 5000 vuotta sitten.

Tutkimuspisteitäonseitsemän(kuva111).Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.
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kerrostumista läheiseen järveen.
Jospitkännäytteenalapään iäksioletetaankuroutu-

misikä, saadaankuiva-aineenkeskimääräiseksivaras-
toitumisnopeudeksi tällä paikalla 230 g/m2/v. Siitä 
hiilenosuusonollut9,4g/m2/v.Koskakuroutumistaso 
onsyvemmällä,ovat todellisetvarastoitumisnopeudet 
näitä suuremmat.

Ristijärven järvisedimentit sisältävät kuiva-ainetta 
noin 0,29 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 960 kg/m2, ja sen keskimääräi-
nen varastoitumisnopeus on ollut 87 g/m2/v. Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 12 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 39 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 3,6 g/m2/v.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, 
missä veden syvyys oli 14,2 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 5,26 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (5,26–4,55 m) on saviliejua. Sen päällä on 
liejusavea (4,55–4,40 m), saviliejua (4,40–1,00 m), 
liejua (1,00–0,57 m) ja saviliejua (0,57–0 m). Kurou-
tumisajankohtaa vastaavaa syvyyttä ei tavoitettu 
(kuva 112). Hiilipitoisuus on näytteen alapäässä 
3 %:n tasolla, laskee aluksi hieman, mutta alkaa sitten 
kohota hitaasti pintaa kohti. Käyristä havaittavan 
yleisen suuntauksen lisäksi hiilipitoisuus ja tiheys 
vaihtelevat voimakkaasti.

Pitkää näytettä ei ole ajoitettu, joten kerrosjär-
jestyksen kytkeminen järven kehityshistoriaan on 
hyvin epävarmaa. Hiilipitoisuuden ensimmäinen 
aleneminen ja liejusavikerroksen synty voivat liittyä 
Pielisenkaakkoisen lasku-uomanavautumiseen jasitä 
seuranneeseen vedenpinnan laskuun. Lyhytsyklinen 
vaihtelu voi sitä vastoin olla seurausta vedenpinnan 
vaihtelusta taivaluma-alueella tapahtuneista muutok-
sista.Vedenpinnansyklisestävaihtelustaeikuitenkaan 
ole muita todisteita. Syy hiilipitoisuuden ja tiheyden 
vaihteluihin voi olla valuma-alueen metsien toistuva 
palaminen. Jyrkillä rinteillä kasvipeitteen tuhoutu-
minen voimistaa eroosiota ja lisää mineraaliaineksen 

Kuva112.Ristijärventutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 112. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Ristijärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva111.TutkimuspisteidensijaintiRistijärvellä.Ylhäälläoikealla järven 
sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 111. The location of survey points in Lake Ristijärvi. Top right shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.
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Koijärvi 

KoijärvisijaitseeVuoksenvesistöalueeneteläosassa 
Kerimäellä. Sen pinta-ala on 0,26 km2 ja pinnan 
korkeus 88,4 m. Järvi on kilometrin pituinen, pari 
sataa metriä leveä ja suuntautunut luoteesta kaakkoon 
(kuva 113). Koijärvi on tyypiltään latvajärvi. Valuma-
alue on järven kokoon nähden pieni.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Koijärven altaaseen ja sen pinta oli 
noin 10 m järven nykyistä pintaa ylempänä. Koijärvi 
kuroutui Itämerestä Yoldiameri-vaiheen aikaan noin 
11 300 vuotta sitten. Sen jälkeen järven laskukynnys 
on säädellyt vedenpinnan tasoa. Muinaisen Saimaan 
tulva ei ulottunut Koijärveen saakka.

Tutkimuspisteitä on kymmenen (kuva 113). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä 
pisteeltä. Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiin maastossa.

Tutkimuspiste10sijaitsee järvenkeskiosassa,missä 
vedensyvyysoli4,7m.Pitkänäyteulottuusedimentin 
pinnasta 3,90 m:n syvyyteen saakka. Näytteen alaosa 
(3,90–3,82 m) on silttiä, ja siltin päällä oleva kerros 
(3,82–0m)onkokonaanliejua.Kuroutumisajankohtaa 
vastaava syvyys on 3,82 m. Sen yläpuolella olevan 
järvisedimenttikerroksen hiilipitoisuus on noin 20 % 
(kuva 114). Hiilipitoisuus on samalla tasolla jo alim-
massa näytteessä, mikä osoittaa nopeaa siirtymistä 

Kuva 113. Tutkimuspisteiden sijainti Koijärvellä. Ylhäällä oikealla järven 
sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 113. The location of survey points in Lake Koijärvi. Top right shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

merestä itsenäiseksi pikku järveksi.
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoi-

tunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 39 g/m2. 
Siitä hiilen osuus on ollut 8,1 g/m2. Keskimääräiset 
varastoitumisnopeudet laskettiin arvioidun kuroutu-
misajankohdanmukaan,sillä järvisedimenttikerroksen 
pohjalta ajoitetun näytteen ikä on kehityshistorian 
perusteellaarvioituunkuroutumisajankohtaannähden 
liian vanha. Jos ylemmän osanäytteen ikä oletetaan 
oikeaksi, ovat varastoitumisnopeudet viimeksi kulu-
neiden neljän vuosituhannen aikana olleet keskimää-
räistä pienempiä.

Koijärven järvisedimentit sisältävät kuiva-ainetta 
noin 71 000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 270 kg/m2, ja sen keskimää-
räinenvarastoitumisnopeus onollut24g/m2/v.Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 15 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 57 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 5,1 g/m2.

Kuva 114. Koijärven tutkimuspisteeltä 10 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys,hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.Ylhäälläoikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 114. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 10 in Lake 
Koijärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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Kuva115.TutkimuspisteidensijaintiRuuhilammella.Ylhäällävasemmalla 
lammen sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 115. The location of survey points in Lake Ruuhilampi. Top left 
shows the location of the small lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.

Kuva 116. Ruuhilammen tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 116. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Ruuhilampi. Top right shows the carbon content of the surface core.

Ruuhilampi 

Ruuhilampi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen län-
siosassa Pieksänmaalla. Sen pinta-ala on 0,15 km2 ja 
pinnankorkeus102,6m.Lampi sijaitseekalliomäkien 
juurelle, jäätikön tulosuunnan puolelle syntyneessä 
painanteessa. Valuma-alue on moreenimaata, missä 
selänteiden väliset painanteet ovat osittain soistuneet. 
Ruuhilampi on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
nen Itämeri Ruuhilammen altaaseen. Sen vedenpinta 
oli ylimmillään vajaat 20 m lammen nykyistä pintaa 
korkeammalla. Maankuoren kohotessa vedenpinta 
laski ja Ruuhilampi kuroutui Itämerestä Ancylus-
järvi-vaiheen aikaan noin 10 700 vuotta sitten. Siitä 
alkaenvedenpintaonpysynyt lammenlaskukynnyksen 
säätämällä tasolla.

Tutkimuspisteitä on kuusi (kuva 115). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee lammen keskiosassa, 
missä veden syvyys oli 17,7 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 6,28 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (6,28–5,88 m) on lustosavea. Sen päällä on 
ohuet savilieju- ja hiesukerrokset. Hiesun päällä on 

saviliejua (5,71–5,60 m) ja liejua (5,60–0 m). Kurou-
tumisajankohtaa vastaava syvyys on 5,88 m (kuva 
116). Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa nopeasti, 
saavuttaa 20 %:n tason 5 m:n syvyydessä ja pysyy 
korkeana pintaan saakka.

Kuroutumistason yläpuolella oleva hiesukerros on 
todennäköisesti syntynyt altaan reunalla tapahtuneen 
vyörymän seurauksena. Voimakkaasti kohoava hii-
likäyrä osoittaa sedimentaatio-olojen vakiintuneen 
varsin nopeasti. Vakiintumisvaiheen jälkeen vakaat 
olot ovat jatkuneet viime aikoihin saakka, jolloin 
valuma-alueen tehostunut käyttö on lisännyt järveen 
kulkeutuvan mineraaliaineksen määrää ja johtanut 
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hiilikäyrän laskuun.
Kuroutumisen jälkeen tutkimuspisteen 1 paikalle 

on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keski-
määrin 69 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 17 g/m2. 
Jos järvisedimenttikerros jaetaan kahteen osaan 
ylemmän ajoitetun osanäytteen kohdalta, havaitaan 
keskimääräisten varastoitumisnopeuksien pienen-
tyneen merkittävästi. Nopeuksien pienenemiseen 
on kuitenkin syytä suhtautua varauksellisesti, sillä 
ylempään osanäytteeseen on voinut joutua kerros-
tumisajankohtaa vanhempaa hiiltä. Merkittävimmät 
varastoitumisnopeuden muutokset ovat todennäköi-

sesti tapahtuneet lammen vakiintumisvaiheen aikana. 
Tiheys- ja hiilipitoisuuskäyrän perusteella voidaan 
olettaa varastoitumisnopeuksien vakiintuneen 5 m:n 
syvyyttä vastaavana ajankohtana.

Ruuhilammen järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 57 000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on 380 kg/m2, ja sen keskimääräinen 
varastoitumisnopeusonollut35g/m2/v.Kuiva-aineesta 
on hiiltä noin 14 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 91 kg/m2 ja keskimää-
räinen varastoitumisnopeus 8,5 g/m2/v.

Haukilampi 

Haukilampi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen län-
sireunalla Ristiinassa. Sen pinta-ala on 0,08 km2 ja 
pinnan korkeus 90,6 m. Lampi on noin 700 m pitkä, 
noin 100 m leveä ja suuntautunut etelälounaasta poh-
joiskoilliseen (kuva 117). Haukilampi on tyypiltään 
latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Haukilammen altaaseen ja sen pinta oli 
noin20mlammennykyisenvedenpinnanyläpuolella. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski nopeasti ja 
Haukilampi kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-vai-
heen aikaan noin 10 600 vuotta sitten. Sen jälkeen 
lammen laskukynnys on säädellyt vedenpinnan tasoa. 
Erosen ja Hailan (1990b) esittämän kartan mukaan 
muinaisen Saimaan tulva ulottui viereiseen, kolme 
metriä alempana olevaan Lahnajärveen, mutta ei enää 

Haukilampeen.
Tutkimuspisteitä on kolme (kuva 117). Näytteet 

laboratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä pis-
teeltä, ja muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiin maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee lammen keskiosassa, 
missä veden syvyys oli 6,0 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 3,07 m:n syvyyteen. Näytteen 
alapäässä (3,07–3,00 m) on lustosavea. Sen päällä on 
savea (3,00–2,80 m), liejua (2,80–2,57 m), saviliejua 
(2,57–2,38 m) ja liejua (2,38–0 m). Kuroutumisajan-
kohtaa vastaava syvyys on 2,80 m (kuva 118).

Kuva117.TutkimuspisteidensijaintiHaukilammella.Ylhäällävasemmalla 
lammen sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 117. The location of survey points in Lake Haukilampi. Top left 
shows the location of the small lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.

Kuva 118. Haukilammen tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 118. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Haukilampi. Top right shows the carbon content of the surface core.



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 160, 2004
Hannu Pajunen

98

Haukilammen hiilipitoisuuskäyrä on tavallisesta 
poikkeava. Välittömästi kuroutumistason yläpuolella 
hiilipitoisuusonnoin15%,laskeesitten4%:iin3,5m:n 
syvyydessä, kohoaa nopeasti 20 %:n tasolle ja laskee 
taas lähellä sedimentin pintaa. Pohjaosan korkea hii-
lipitoisuus osoittaa nopeaa siirtymistä Ancylusjärven 
lahdesta pieneksi järveksi. Sen sijaan pohjan lähellä 
olevan savisen kerroksen syntyä on vaikea selittää. Se 
voi liittyävedenpinnannopeaanalenemiseen taialtaan 
reunalla tapahtuneeseen maanvyöryyn. Hiilipitoisuu-
denaleneminen ja tiheydenkasvusedimentinpinnassa 
liittyy ihmisenaiheuttamaaneroosionvoimistumiseen 
valuma-alueella. 

Pitkästä näytteestä ajoitettiin kaksi osanäytettä 
radiohiilimenetelmällä. Niistä alempi otettiin välit-
tömästi kuroutumistason yläpuolelta ja ylempi lieju-

kerroksesta. Alemman osanäytteen ikä 11 190 cal BP
onkehityshistorianperusteellaarvioituunkuroutumis-
ajankohtaan nähden hieman liian vanha. Kehityshis-
torian perusteella arvioidun kuroutumisajankohdan 
jälkeentällepaikalleonvarastoitunutvuosittainkuiva-
ainetta keskimäärin 34 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
6,1 g/m2. Varastoitumisnopeuksissa ei ole mainittavia 
eroja kerroksen ylä- ja alaosan välillä.

Haukilammen järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 9200 tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on keskimäärin 120 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 11 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 1,7 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon21kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 2,0 g/m2/v.

Tuomaslampi 

Tuomaslampi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen ete-
läreunalla Savitaipaleella. Sen pinta-ala on 0,04 km2

japinnankorkeus112,7m.LampeaympäröivätToisen 
Salpausselänhiekka- ja soramaa, jostakohoaapaikoin 
moreeni- ja kalliomäkiä (Rainio & Rainio 1982). 
Tuomaslampi on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä muinainen 
Itämeri ulottui Tuomaslammen altaaseen ja sen pinta 
oli vajaat 10 m järven nykyistä pintaa ylempänä. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski nopeasti ja 
Tuomaslampi kuroutui Itämerestä Baltian jääjärvi -
vaiheen aikaan noin 11 500 vuotta sitten. Siitä alkaen 

lammenvedenpintaaovatsäädelleethiekkamuodostu-
man pohjavedenpinta ja lammen laskukynnys.

Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin 
yhdeltä tutkimuspisteeltä (kuva 119).

Kuva119.TutkimuspisteensijaintiTuomaslammella.Ylhäällävasemmalla 
lammen sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 119. The location of survey point in Lake Tuomaslampi. Top left 
shows the location of the small lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.

Kuva 120. Tuomaslammen tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 120. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Tuomaslampi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, 
missä veden syvyys oli 10,6 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 4,22 m:n syvyyteen. Näytteen 
alapäässä on ohut kerros (4,22–4,17 m) savea. Sen 
päälläonsaviliejua (4,17–3,97m) ja liejua (3,97–0m). 
Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 4,17 m 
(kuva 120). Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa 
nopeasti13%:ntasolle japysyysillä tasollasedimentin 
pintaan saakka. 

Hiilipitoisuuden nopea kohoaminen osoittaa 
sedimentaatio-olojen vakiintuneen nopeasti, sillä 
hienojakoista mineraaliainesta on ollut niukasti saa-
tavilla. Hiilipitoisuuden pysyminen samalla tasolla 
taas osoittaa sedimentaatio-olojen pysyneen vakaina 
lyhyeksi jääneen vakiintumisvaiheen jälkeen.

Pitkästänäytteestäajoitettiinradiohiilimenetelmällä 

kaksi osanäytettä. Niistä alemman ikä sopii hyvin 
yhteen kehityshistorian perusteella arvioidun kurou-
tumisajankohdan kanssa. Kuroutumisen jälkeen tälle 
paikalle on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta kes-
kimäärin 40 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 5,2 g/m2. 
Ajoitettujen osanäytteiden ja pinnan rajaamalle 
kahdelle kerrokselle lasketut keskimääräiset varas-
toitumisnopeudet ovat samalla tasolla ja osoittavat 
osaltaan sedimentaatio-olojen vakautta.

Tuomaslammen järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 7900 tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on keskimäärin 200 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 17 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 1,0 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon26kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 2,2 g/m2/v.

Kuva 121. Tutkimuspisteiden sijainti Mustilla. Ylhäällä vasemmalla 
lammen sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 121. The location of survey points in Lake Musti. Top left shows the 
location of the small lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 122. Mustin tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoituksen tulos.
Fig. 122. The composition, density, carbon content and the result of radio-
carbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake Musti.

Musti 

Musti sijaitsee Vuoksen vesistöalueen keskiosassa 
Tuusniemellä. Sen pinta-ala on 0,04 km2 ja pinnan 
korkeus 105,6 m. Järvi on avoin ja suuntautunut 
pohjoiskoillisesta etelälounaaseen (kuva 121). Musti 
on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Mustin altaaseen ja sen pinta oli noin 
30 m lammen nykyistä pintaa ylempänä. Maankuoren 
kohotessa vedenpinta laski ja Musti kuroutui Itäme-

restä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 10 200 vuotta 
sitten. Kuroutumisen jälkeen muinaisen Juojärven 
vedet laskivatMustinkauttaTuusjärveen.Maankuoren 
kallistuessa kaakkoon kohosi Juojärven vedenpinta ja 
lopulta järvelle puhkesi uusi lasku-uoma Heinäveden 
Palokkiin. Kallistumisen jatkuessa Mustin kautta 
kulkeva uoma kuivui ja Mustin valuma-alue pieneni 
nykyiselleen.

Tutkimuspisteitä on neljä (kuva 121). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven pohjoisosassa, 
missä veden syvyys oli 3,9 m. Kairaus tehtiin poik-
keuksellisesti laippakairalla, ja sepäättyi soraan.Pitkä 
näyte ulottuu sedimentin pinnasta 1,82 m:n syvyyteen 
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ja on kokonaan liejua (kuva 122). Hiilipitoisuus on 
näytteen alapäässä jo 11 %:n tasolla, kohoaa ylöspäin 
jaonkorkeimmillaan0,3m:nsyvyydessä.Sedimentin 
pinnassa pitoisuus laskee lähtötasolle.

Pitkän näytteen alla oleva sorakerros on muinaisen 
lasku-uoman pohjaa. Sen päälle alkoi kerrostua liejua 
vastasitten,kunJuojärvenvesienvirtausMustinkautta 
päättyi.Liejukerroksenpohjalta tehdynradiohiiliajoi-
tuksen mukaan se tapahtui noin 7200 vuotta sitten. 
Läpivirtauksenpäätyttyätällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 35 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 5,7 g/m2.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee noin 50 m edelliseltä 
pisteeltä alajuoksulle päin. Veden syvyys oli 4,0 m 
ja kairaus ulottui sedimentin pinnasta 1,75 m:
n syvyyteen. Näytteen alaosa (1,75–1,30 m) on 
silttiä, jossa on ohuita kasvinjäänteiden muodosta-

mia raitoja. Sen päällä (1,30–1,0 m) vuorottelevat 
kasvinjäänteitä sisältävät liejukerrokset ja hieta- 
tai hiekkakerrokset. Näytteen yläosa (1,0–0 m) 
on tasalaatuista liejua. 

Näytteenalaosankerroksellinen rakennepisteellä2 
viittaa lasku-uoman ajoittaiseen toimintaa ennen 
uoman lopullista kuivumista. Vastaavanlaista kerrok-
sellisuutta ei tavattu enää pisteiltä 3 ja 4. Jokaisella 
pisteellä tavattu yläosan tasalaatuinen liejukerros on 
syntynyt uoman lopullisen kuivumisen jälkeen.

Mustin järvisedimentit sisältävätkuiva-ainettanoin 
10 000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta 
on keskimäärin 250 kg/m2, ja sen keskimääräinen 
varastoitumisnopeusonollut25g/m2/v.Kuiva-aineesta 
on hiiltä noin 1,6 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 41 kg/m2 ja keskimää-
räinen varastoitumisnopeus 4,0 g/m2/v.

Postilampi 

Postilampi sijaitsee Vuoksen vesistöalueen keski-
osassa Nilsiässä. Sen pinta-ala on 0,03 km2 ja pinnan 
korkeus84,9m.Lampionnoin3mläheistäJuurusvettä 
korkeammalla. Postilampi on avoin ja muodoltaan 
yhtenäinen (kuva 123), ja sen valuma-alue on enim-
mäkseen loivasti viettävää moreenimaata. Lammen 
ympäristössä moreenia peittää hienojakoinen sedi-
menttikerros. Valuma-alueesta noin 44 % on raivattu 
pelloksi. Postilampi on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Postilammen paikalle ja sen pinta oli 
runsaat 60 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Maankuorenkohotessavedenpinta laski jaPostilampi 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
9500 vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen Postilampi 
oli osa nykyistä ylempänä ollutta Juurusvettä. Maan-
kuoren kallistuessa kaakkoon kohosi vedenpinta luo-
teeseen laskevissasuurissa järvissä janiistämuodostui 
vähitellen muinainen Suur-Saimaa. Vedenpinta ehti 
kohota Postilammen kohdalla noin 17 m lammen 
nykyistä pintaa korkeammalle, ennen kuin Saimaan 
vesille puhkesi ensimmäinen eteläinen lasku-uoma. 
Vuoksen uoman puhkeamisen yhteydessä noin 5700 
vuotta sitten Suur-Saimaan pinta laski noin 3 m. Sen 
jälkeen vedenpinnan lasku jatkui nykyaikaa kohti 
hidastuvana ja Suur-Saimaa pilkkoutui eri tasoille 
jääneiksi järviksi. Noin 2500 vuotta sitten nykyinen 
Postilampi kuroutui Juurusvedestä.

Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin 
yhdeltä tutkimuspisteeltä (kuva 123).

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 4,3 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 4,87 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(4,87–4,38 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 

(4,38–3,24 m), saviliejua (3,24–1,65 m) ja liejua 
(1,65–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 3,24 m (kuva 124). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
ja tiheys vaihtelevat voimakkaasti järven kehitysvai-
heiden mukaan.

Hiilipitoisuuden aleneminen ja tiheyden kasvu 
2,0 m:n syvyydessä liittyy Vuoksen puhkeamista 

Kuva 123. Tutkimuspisteen sijainti Postilammella. Ylhäällä oikealla 
lammen sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 123. The location of survey point in Lake Postilampi. Top right 
shows the location of the small lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.
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seuranneeseen vedenpinnan laskuun ja matalan 
veden alueilta erodoituneen aineksen kerrostumiseen 
syvänteisiin. Näytteessä on tällä syvyydellä runsaasti 
savisia raitoja. Hiilipitoisuus alenee ja tiheys kasvaa 
seuraavan kerran voimakkaasti 1,1 m:n syvyydessä. 
Postilampi oli vielä tällöin osa Juurusvettä, mutta sen 
vedenpinta oli jo huomattavasti laskenut. Syyt tämän 
tiiviin, runsaastimineraaliainestasisältävänkerroksen 
syntyyn ovat todennäköisesti paikallisia.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 120 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 7,5 g/m2. Varastoitumisnopeuden 
muutosten selvittämiseksi pitkä näyte voidaan jakaa 
kolmeen osaan kuroutumistason ja kahden radiohii-
limenetelmällä ajoitetun osanäytteen mukaan. Kuiva-
aineen ja hiilen keskimääräinen varastoitumisnopeus 
on suurimmillaan keskimmäisessä kerroksessa.

Postilammen järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 22 000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on keskimäärin 750 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 79 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 1,4 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon48kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 5,0 g/m2/v.

Kuva 124. Postilammen tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 124. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Postilampi. Top right shows the carbon content of the surface core.

KYMIJOEN VESISTÖALUE (14)

Kymijoen vesistöalue sijaitsee Järvi-Suomen kes-
kiosassa ja ulottuu pohjoisessa Oulunläänin rajalle 
saakka (kuva 125). Vesistöalueen pinta-ala on noin 
37 000 km2. Suurin osa alueen vesistä kerääntyy 
Päijänteeseen ja laskee sieltä Kymijoen kautta Suo-
menlahteen. Vesistöalueen keskimääräinen korkeus 
on 120 m. Muinaisen Itämeren ylin vedenpinnan taso 
on noin 100 m vesistöalueen kaakkoisosassa, mutta 
kohoaa luoteeseen päin päätyen 200 m:n tasolle Kivi-
järvenluoteispuolella.Vedenkoskemattomiaalueitaon 
saarekkeinakokovesistöalueella.Maankuorenkallis-

tumisentakiavesistöalueensuuret järvetovatkokeneet 
merkittäviä sedimentaatio-olojen muutoksia.

MaalajijakaumaonKymijoenvesistöalueellahyvin 
samanlainen kuin Vuoksen vesistöalueella. Moreeni-
maan osuus on Kymijoen vesistöalueella 55 %, vesis-
töjen 20 % ja turvemaan 8 %. Sora- ja hiekkamaata on 
6 % ja savikkoja 4 %. Sedimentaatio-olojen kannalta 
merkittävää on vesistöjen runsaus ja turvemaiden ja 
savikkojen vähyys.

Kymijoen vesistöalueelta tutkittiin 29 järveä, joista 
kymmenen on suuria yli 100 km2:n järviä.
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Kuva 125. Kymijoen vesistöalueelta tutkittujen järvien sijainti.
Fig. 125. The location of the studied lakes in the Kymijoki River drainage basin. 
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Päijänne 

Päijänne on Kymijoen vesistöalueen suurin järvi ja 
ulottuu Jyväskylästä Asikkalaan. Se on noin 110 km 
pitkä, muttakeskimäärin vain 10 kmleveä (kuva126). 
Järvenpinta-alaon1110km2 japinnankorkeus78,3m. 
Päijänne on Suomen syvin suurjärvi; keskisyvyys on 
16,2 m ja suurin syvyys 95 m (Kuusisto 1992). Sen 
syvimmät kohdat ulottuvat merenpinnan alapuolelle. 
Valuma-alue on laaja ja sijaitsee suurimmalta osin 
järven pohjoispuolella. Siksi valtaosa valuma-alueen 
vesistä laskee pitkiä vesireittejä myöten järven poh-
joispäähän ja ne poistuvat järven eteläpään kautta. 
Valuma-alueonenimmäkseenmoreeni- ja turvemaata. 
Savikot ovat pienialaisia ja rajoittuvat alavimmille 
paikoille. (Kujansuu & Niemelä 1984.) Päijänne on 
tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä muinainen 
Itämeri ulottui Päijänteen altaaseen ja sen pinta oli 
runsaat 60 m järven nykyistä pintaa ylempänä. Maan-
kuorenkohotessavedenpinta laski jaPäijännekuroutui 
Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 9500 
vuotta sitten. Kuroutumisesta alkoi Päijänteen moni-
vaiheinen kehitys, jota ovat tutkineet mm. Tolvanen 
(1922), Aario, L. (1936), Aario, R. (1965), Saarnisto 
(1971b) ja Ristaniemi (1982, 1987).

Kuroutumisen jälkeen Päijänteen vedet laskivat 
Pohjanlahteen. Maankuoren kallistuessa kaakkoon 
kohosi vedenpinta pohjoiseen laskevissa järvissä. 
Alunperin eri tasoilla olleet järvet yhdistyivät, ja 
lopulta järvireitistä muodostui Lahdesta Pihtiputaalle 
ulottuva Muinais-Päijänne. Vedenpinta kohosi nykyi-
sen Päijänteen pohjoispäässä noin 24 m ja eteläpäässä 
noin 11 m nykyistä korkeammalle. Vedenpinnan 
kohoaminen päättyi Heinolan harjun puhkeamiseen 
noin 7000 vuotta sitten. Laskukynnyksen kulumisen 
takia vedenpinta laski nopeasti 4–5 m. Sen jälkeen 
Päijänteen pinta on laskenut laskukynnyksen kulumi-
sen ja maankuoren kallistumisen takia hitaasti. Järven 
pintaa laskettiin vielä 1830-luvulla laskukynnystä 
perkaamalla 1,2 m.

Vedenpinnanvaihteluiden lisäksiPäijänneonkoke-
nutmerkittäviävaluma-alueenjavirtaamanmuutoksia. 
Kuroutumisen jälkeen valuma-alue oli järven kokoon 
nähdenpieni ja läpivirtaamavähäinen.Saimaanalueen 
vedetvirtasivatMuinais-Päijänteenpohjoisosankautta 
Kalajokeen, mutta sillä ei ollut vaikutusta Jyväskylän 
eteläpuolisen osan virtausoloihin. Sen sijaan eteläi-
sen lasku-uoman puhkeaminen Heinolaan laajensi 
Päijänteen valuma-alueen käsittämään lähes koko 

Kuva 126. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Päijänteellä. 
Ylhäällä vasemmalla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alu-
eella.
Fig. 126. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Päijänne. Top left shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.
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Järvi-Suomen. Virtaaman voimistuminen ja samaan 
aikaan tapahtunutvedenpinnan aleneminen muuttivat 
sedimentaatio-oloja varsinkin järven kapeikoissa. 
Virtaama alkoi kuitenkin heiketä, kun Saimaan alueen 
vesille puhkesi ensimmäinen eteläinen lasku-uoma 
Ristiinaan. Maankuoren kallistumisen takia Saimaan 
vesien virtaus Päijänteeseen pikkuhiljaa väheni, ja 
se päättyi kokonaan noin 6300 vuotta sitten. Toinen, 
joskinhuomattavastipienempivaluma-alueenmuutos 
tapahtui 1800-luvulla, kun Puulan vedet kääntyivät 
Sysmän reitistä Mäntyharjun reittiin.

Tutkimuspisteitä on viisi, joista neljältä otettiin 
näytteet laboratoriomäärityksiä varten (kuva 126). 
Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 116 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa Van-
hanselällä, missä veden syvyys oli 39,5 m. Pitkä näyte 
ulottuusedimentinpinnasta4,48m:nsyvyyteen.Näyt-
teen alaosa (4,48–2,30 m) on lustosavea. Sen päällä 
on savea (2,30–1,50 m), liejusavea (1,50–1,30 m) 
ja saviliejua (1,30–0 m). Kuroutumisajankohtaa vas-
taava syvyys on 1,50 m (kuva 127). Sen yläpuolella 
hiilipitoisuuskohoaa2,5%:ntasolle,muttaaleneesedi-

Kuva127.Päijänteentutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 127. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Päijänne. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

menttikerroksen pinnassa. Pintanäytteiden mukaan 
pitoisuus on alimmillaan 10–15 cm:n syvyydessä.

Hiilipitoisuuden tilapäinen aleneminen 0,7 m:n 
syvyydessä liittyy todennäköisesti Heinolan harjun 
puhkeamista seuranneeseen vedenpinnan laskuun ja 
sedimenttien uudelleen kerrostumiseen. Pitoisuuden 
aleneminen sedimenttikerroksen pinnassa taas liittyy 
järven pinnan keinotekoiseen laskuun ja maankäytön 
muutoksiin valuma-alueella.

Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitu-
nut vuosittain kuiva-ainetta noin 49 g/m2. Siitä hiilen 
osuus on ollut 1,1 g/m2.

Tutkimuspiste 4 sijaitsee järven eteläosassa Tehin-
selällä, missä veden syvyys oli 37,2 m. Pitkä näyte 
ulottuusedimentinpinnasta4,22m:nsyvyyteen.Näyt-
teen alaosa (4,22–1,83 m) on lustosavea. Sen päällä 
on savea (1,83–1,33 m), liejusavea (1,33–1,05 m) 
ja saviliejua (1,05–0 m). Kuroutumisajankohtaa vas-
taava syvyys on 1,33 m (kuva 128). Sen yläpuolella 
hiilipitoisuus kohoaa ja saavuttaa 4 %:n tason 0,2 m:n 
syvyydessä.

Eteläisen lasku-uoman puhkeamista seurannut 
vedenpinnan lasku ja sedimenttien uudelleen ker-

Kuva128.Päijänteentutkimuspisteeltä4otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 128. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 4 in Lake Päijänne. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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rostuminen näkyy tässä näytteessä hiilipitoisuuden 
kohoamisen hidastumisena. Sitä vastoin viimeaikai-
nen ihmistoiminta näkyy selvänä hiilipitoisuuden 
laskuna.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 45 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 1,3 g/m2.

Tutkimuspiste 5 sijaitsee järven eteläosassa Vir-
mailanselällä, missä veden syvyys oli 25,3 m. Pitkä 
näyteulottuusedimentinpinnasta3,66m:nsyvyyteen. 
Näytteen alaosa (3,66–1,45 m) on lustosavea. Sen 
päälläonsavea (1,45–0,62m) jasaviliejua (0,62–0m). 
Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 0,62 m 
(kuva 129). Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa 
3,5 %:n tasolle.

Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on kertynyt 
sedimenttiä vain 0,62 m, joten keskimääräinen ker-
rostumisnopeus jää hyvin pieneksi (0,07 mm/v). On 
todennäköistä, että pitkä näyte ei ole täydellinen, vaan 
se on syntynyt ennen eteläisen lasku-uoman puhkea-
mista ja läpivirtaaman voimistumista. Kuroutumisen 
jälkeen tälle paikalle on varastoitunut vuosittain 
kuiva-ainetta keskimäärin 19 g/m2. Siitä hiilen osuus 
on ollut 0,58 g/m2.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee järven länsiosassa Lehes-
selällä. Selkä on Jämsänjoen edustalla sivussa vesien 
pääasialliselta läpivirtausreitiltä.Tutkimuspaikallaoli 

vettä 32,6 m. Pitkä näyte ulottuu sedimentin pinnasta 
4,40 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa (4,40–3,33 m) 
on lustosavea. Sen päällä on savea (3,33–2,43 m), 
liejusavea (2,43–1,81 m) ja saviliejua (1,81–0 m). 
Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 2,43 m 
(kuva 130). Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa, 
saavuttaa 3 %:n tason 1,8 m:n syvyydessä ja pysyy 
sillä tasolla sedimentin pintaan saakka. Kuroutumi-
sen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut vuosittain 
kuiva-ainetta keskimäärin 78 g/m2. Siitä hiilen osuus 
on ollut 2,1 g/m2.

Suurin osa valuma-alueen vesistä tulee järven poh-
joispäähään,mistäalkaavesien taivallus selältä selälle 
ennen päätymistä runsaan 100 km:n päässä olevaan 
luusuaan. Koska veden mukana kulkeutuva kiintoai-
nes pyrkii kerrostumaan ensimmäiseen mahdolliseen 
altaaseen, ohenevat järvisedimenttikerrokset etelään 
päin.Kerrostenoheneminenhavaitaan luotaustulosten 
lisäksi vertailemalla pitkiä näytteitä. Päijänteen poh-
joisosastaRistinselältä Itkosenetal. (1995) tutkimassa 
näytteessä järvisedimenttikerroksen paksuus oli 3,9 
m, kun se tämän tutkimuksen keski- ja eteläosasta 

Kuva129.Päijänteentutkimuspisteeltä5otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 129. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 5 in Lake Päijänne. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva130.Päijänteentutkimuspisteeltä2otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 130. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Päijänne. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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otetuissa näytteissä vaihteli 2,4–0,6 m. Suuremman 
kerrostumisnopeuden takia myös kuiva-aineen ja 
hiilen keskimääräiset varastoitumisnopeudet ovat 
Ristinselällä huomattavasti suurempia kuin järven 
keski- ja eteläosassa.

Järvisedimenttejä tavataan suurimmilla selillä vain 
niillä paikoin, missä veden syvyys ylittää 25–30 m. 
Reuna-alueiden pienemmillä selillä järvisediment-
tikerrokset ovat paksumpia ja niitä tavataan mata-
lammassa vedessä. Pienten selkien väliset erot ovat 
kuitenkinhuomattavia.EsimerkiksiTiirinselällä, joka 
sijaitsee Jämsänjoen edustalla, järvisedimenttikerros 
on 3–4 m paksu. Tiirinselän edustalla olevan Lehes-

selän sedimenttikerros on ohuempi, mutta kuitenkin 
paksumpi kuin suurilla selillä. Kotkatselällä, joka 
sijaitsee Lehesselkää vastaavassa paikassa järven 
toisella puolen, ei sitä vastoin ole järvisedimenttejä 
juuri lainkaan.

Päijänteenpohjastanoin20%onjärvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 90 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
81 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisnopeus 
on ollut 8,6 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
2400 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 2,2 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 0,23 g/m2/v.

Keitele 

Keitele sijaitsee Kymijoen vesistöalueen pohjois-
osassa ja ulottuu Äänekoskelta Viitasaarelle. Järven 
pinta-ala on 502 km2 ja pinnan korkeus 99,5 m. Se 
on muodoltaan rikkonainen, ja siinä on useita poh-
joisluoteesta eteläkaakkoon suuntautuneita selkiä 
(kuva 131). Keitele on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Keiteleen alueelle ja sen vedenpinta 
oli Keiteleen keskiosan tienoossa noin 60 m järven 
nykyistä pintaa ylempänä. Maankuoren kohotessa 
vedenpinta laski ja Keitele kuroutui Itämerestä 
Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 9500 vuotta sitten. 
Kuroutumisen jälkeen Keiteleen valuma-alue käsitti 
läheskokoJärvi-Suomen.Keiteleessäyhtyivätetelästä 
tulevat Päijänteen ja idästä tulevat Saimaan vedet, ja 
ne laskivatKoliman jaKalajoenkauttaPohjanlahteen. 
Koska laskukynnys Kärnänkoski sijaitsi nopeimman 
maankohoamisen alueella, kohosi Keiteleen veden-
pinta.MyösKeiteleenpohjoispuolellaolevanKoliman 
vedenpinta kohosi, ja järvien vedenpinnat yhtyivät 
noin 8500 vuotta sitten (7500 BP, Ristaniemi 1987). 
Keiteleenalueellavedenpinnankohoaminennopeutui, 
koska sen tasoa säätelevä laskukynnys siirtyi kauem-
maksi luoteeseen. Korkeimman vedenpinnan taso on 
Ylä-Keiteleellä noin 15 m ja Ala-Keiteleellä noin 8 m 
nykyistä vedenpintaa ylempänä. Vedenpinta kääntyi 
laskuun noin 7000 vuotta sitten, kun Heinolan harju 
puhkesi ja muinaisen Päijänteen vedet alkoivat virrata 
Kymijoen kautta Suomenlahteen. Samalla Keiteleen 
vesien laskusuunta muuttui ja valuma-alueen koko 
pienenimerkittävästi.Vedenpinnan laskiessaalkoivat 
nykyiset järvet muodostua.

Tutkimuspisteitä on kahdeksan (kuva 131). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin neljältä 
pisteeltä ja muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiinmaastossa.Kaikuluotauslinjaaonyhteensä 
64 km.

Tutkimuspiste1sijaitseeSuovanselällä järvenpoh-
joisosassa, missä veden syvyys oli 17,7 m. Pitkä näyte 

ulottuusedimentinpinnasta4,22m:nsyvyyteen.Näyt-
teen alaosa (4,22–3,83 m) on lustosavea. Sen päällä 
on savea (3,83–2,98 m), liejusavea (2,98–2,50 m), 
saviliejua (2,50–2,10 m), liejusavea (2,10–1,50 m) 
ja saviliejua (1,50–0 m). Kuroutumisajankohtaa vas-
taava syvyys on 2,98 m (kuva 132). Sen yläpuolella 
hiilipitoisuus aluksi kohoaa hyvin hitaasti. Noin 2 m:n 
syvyydessä pitoisuus alenee nopeasti ja alkaa kohota 
uudelleen kohti sedimentin pintaa.

Kuroutumisen jälkeen syntyneen kerroksen alhai-
nenhiilipitoisuus ilmentäänykyistäsuuremmanjärven 
olosuhteita. Lisäksi Suovanselkä sijaitsi valuma-alu-
eeseensa nähden huomattavasti nykyistä kauempana 
alajuoksulla. Pitoisuuden nopea aleneminen kahden 
metrin syvyydessä liittyy Heinolan harjun puhkea-
mista seuranneeseen vedenpinnan alenemiseen ja 
sedimenttien uudelleen kerrostumiseen. Kuroutumi-
sen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut vuosittain 
kuiva-ainetta keskimäärin 100 g/m2. Siitä hiilen osuus 
on ollut 2,7 g/m2.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee Kivenkorvanselällä Pän-
gätsalon itäpuolella, missä veden syvyys oli 18,7 m. 
Pitkä näyte ulottuu sedimentin pinnasta 4,65 m:n 
syvyyteen. Näytteen alaosa (4,65–4,34 m) on lustosa-
vea. Sen päällä on savea (4,34–2,98 m), liejusavea 
(2,98–2,75 m), saviliejua (2,75–2,35 m), liejusavea 
(2,35–1,35 m), saviliejua (1,35–0,20 m) ja liejua 
(0,20–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 2,98 m (kuva 133). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
aluksi kohoaa. Runsaan 2 m:n syvyydessä se alenee 
1,5 %:n tasolle, pysyy siellä runsaan 1 m:n syvyyteen 
ja kohoaa taas kerrostuman yläosassa.

Heinolan harjun puhkeamista seurannut vedenpin-
nan nopea lasku muutti merkittävästi tutkimuspaikan 
virtausoloja. Ennen harjun puhkeamista muinaisen 
Suur-Saimaanvedetvirtasivat tutkimuspaikankautta, 
mutta vedenpinnan laskun seurauksena Saimaan 
vesien virtaus Keiteleeseen päättyi ja edellytykset 
aineksen kerrostumiselle paranivat. Hiilipitoisuuden 
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Kuva 131. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Keiteleellä. Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 131. The location of echo-sounding transects and survey points in Lake Keitele. Top right shows the location of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.
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aleneminen runsaan 2 m:n syvyydessä liittyy veden-
pinnannopeaaalenemistaseuranneeseensedimenttien 
uudelleenkerrostumiseen.Kuroutumisen jälkeen tälle 
paikalle on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta 
keskimäärin 120 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
3,4 g/m2.

Tutkimuspiste 3 sijaitsee Karttuselän eteläosassa, 
missä veden syvyys oli 19,5 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 3,49 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa on lustosavea (3,49–2,90 m). Sen päällä on 
savea (2,90–2,00 m), liejusavea (2,00–1,55 m), 
saviliejua (1,55–1,07 m), liejusavea (1,07–0,55 m) 
ja saviliejua (0,55–0 m). Kuroutumisajankohtaa vas-
taava syvyys on 2,00 m (kuva 134). Sen yläpuolella 
hiilipitoisuus kohoaa vähitellen 3 %:n tasolle, alenee 
1 m:n syvyydessä 1,5 %:n tasolle ja kohoaa uudelleen 
lähelläsedimentinpintaa.Hiilipitoisuuskäyräonhyvin 
samankaltainen kuin Kivenkorvanselällä. Onhan 
Karttuselkä kokenut samat vedenpinnan ja virtaaman 
muutokset. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on 
varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
88 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 2,3 g/m2.

Tutkimuspiste 4 sijaitsee Ukonselällä järven ete-

Kuva132.Keiteleen tutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 132. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Keitele. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva133.Keiteleen tutkimuspisteeltä2otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 133. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Keitele. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

läosassa, missä veden syvyys oli 25,7 m. Pitkä näyte 
ulottuusedimentinpinnasta4,56m:nsyvyyteen.Näyt-
teen alaosa (4,56–4,30 m) on lustosavea. Sen päällä 
on savea (4,30–2,65 m), liejusavea (2,65–1,30 m) 
ja saviliejua (1,30–0 m). Kuroutumisajankohtaa 
vastaava syvyys on 2,65 m (kuva 135). Sen yläpuo-
lella hiilipitoisuus kohoaa 2 %:iin , laskee 2,0 m:n 
syvyydessä 1,6 %:n tasolle ja kohoaa taas 1,5 m:n 
syvyydestäalkaen.Kuroutumisenjälkeentällepaikalle 
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
92 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 2,5 g/m2.

Vaikka Keitele on laaja, monesta eri altaasta muo-
dostunut järvi,ovataltaidensedimenttikerroksethyvin 
samanlaisia.Heinolanharjunpuhkeamistaseuranneen 
vedenpinnan laskun vaikutukset näkyvät kaikissa 
tutkituissa altaissa, ja tutkimuspaikkojen väliset 
varastoitumisnopeuksien erot ovat pieniä.

Keiteleen pohjasta noin 45 % on järvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 110 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
210 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
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peus on ollut 22 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
2900 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 5,8 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 0,61 g/m2/v.

Kuva134.Keiteleen tutkimuspisteeltä3otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 134. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 3 in Lake Keitele. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva135.Keiteleen tutkimuspisteeltä4otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 135. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 4 in Lake Keitele. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Puula 

PuulasijaitseeKymijoenvesistöalueenkeskiosassa 
ja kuuluu Kangasniemen ja Hirvensalmen kuntiin. 
Sen pinta-ala on 325 km2 ja pinnan korkeus 94,7 m. 
Järven suurimmat selät ovat eteläosan Karttuunselkä 
ja sen pohjoispuolella oleva Simpiänselkä. Muuten 
järvi on hyvin hajanainen (kuva 136). Puula on tyy-
piltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Puulan altaaseen ja sen pinta oli noin 
35 m nykyistä vedenpintaa ylempänä. Puula sijaitsee 
muita Keski-Suomen suuria järviä ylempänä, joten 
se kuroutui jo noin 10 500 vuotta sitten Itämeren 
ollessa Ancylusjärvi-vaiheessa. Kuroutumisen jäl-
keen muinainen Puula laski luoteeseen. Maankuoren 
kallistuessa kaakkoon Puulan pinta kohosi ja sen 
vedet etsivät uusia purkautumisteitä. Järvi vaihtoikin 
lasku-uomaansa useita kertoja. Puulan monivaiheista 
kehitystä ovat kuvanneet mm. Hellaakoski (1928), 
Saarnisto (1971a) ja Tikkanen (1995).

Puulansedimentaatio-olojenkannaltamerkittävim-
piä uoman vaihdoksia oli Tainionvirran puhkeaminen 
noin 5100 vuotta sitten. Se päätti muinaisen Puulan 
laajimman vaiheen ja johti Jääsjärven, Suonteen ja 
Puulan kuroutumiseen erillisiksi altaiksi. Jääsjärven 
pinta laski runsaat 3 m. Suonteen ja Puulan pinta 
laski vähemmän, koska ne jäivät ylemmälle tasolle. 
Muinaisen Puulan pilkkoutumisen jälkeen Puula 
laski Suonteeseen Kälän kautta. Koska laskukynnys 
sijaitsi järven luoteisosassa, jatkoi Puulan vedenpinta 
kohoamistaan. Kohoaminen kuitenkin päättyi, kun 
Kälän uoman rinnalle aukeni eteläinen lasku-uoma. 
Bifurkaatiovaihe päättyi lopullisesti 1854, kun eteläi-
sen lasku-uoman syventäminen saatiin päätökseen. 
Puulan pintaa laskettiin noin 2,5 m.

Tutkimuspisteitäonviisi (kuva136).Näytteet labo-
ratoriomäärityksiä varten otettiin kahdelta pisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 54 km.
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Kuva 136. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Puulalla. Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 136. The location of echo-sounding transects and survey points in Lake Puula. Top right shows the location of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven pohjoisosassa 
Vuojaselällä, missä veden syvyys oli 17,8 m. Pitkä 
näyte ulottuu sedimentin pinnasta 5,55 m:n syvyy-
teen. Näytteen alaosa (5,55–5,23 m) on lustosavea. 
Sen päällä on savea (5,23–4,90 m), liejusavea 
(4,90–4,75 m), saviliejua (4,75–4,45 m) ja liejua 
(4,45–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 

on 4,90 m (kuva 137).
Kuroutumistason yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa 

nopeasti, saavuttaa 10 %:n tason 4 m:n syvyydessä ja 
pysyy sitten korkeana pintaan saakka. Alaosan voi-
makkaasti kohoava hiilikäyrä kuvaa noin 2000 vuotta 
kestänyttä vakiintumisvaihetta järven kehityksessä. 
Vakiintumisvaiheen jälkeen järven kehityksessä on 
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tapahtunut kaksi muutosta, jotka ilmenevät hiilipitoi-
suuden alenemisena 3,1 m:n ja 0,4 m:n syvyydessä. 
Alempi muutos voi liittyä Tainionvirran puhkeamista 
seuranneeseen vedenpinnan laskuun ja sitä seuran-
neeseen sedimenttien kulumiseen ja uudelleen ker-
rostumiseen.Ylempihiilipitoisuudenaleneminen taas 
liittyy Puulan pinnan laskuun noin 150 vuotta sitten. 
Valuma-alueen maankäytön muutokset ja Läsän-
kosken kanavan kaivaminen ovat myös lisänneet 
mineraaliaineksen kulkeutumista Vuojaselälle.

Pitkästä näytteestä on tehty kolme radiohiiliajoi-
tusta, joten ajoitusten ja kuroutumistason perusteella 
keskimääräisetvarastoitumisnopeudetvoidaan laskea 
neljälle kerrokselle. Kuiva-aineen varastoitumis-
nopeus on alimmassa, vakiintumisvaiheen aikana 
syntyneessä kerroksessa keskimääräiseen nähden 

Kuva 137. Puulan tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä oikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 137. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Puula. Top right shows the carbon content of the surface core.

kaksinkertainen, ja se pienenee aluksi nopeasti sitten 
hidastuen pintaa kohti (kuva 138). Hiilen varastoitu-
misnopeusonsuurin toiseksialimmassakerroksessa ja 
pienenee hitaasti pintaa kohti. Kuroutumisen jälkeen 
tällepaikalleonvarastoitunutvuosittainkuiva-ainetta 
keskimäärin 70 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
6,5 g/m2.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee järven keskiosassa Sim-
piänselällä, missä veden syvyys oli 42,3 m. Pitkä 
näyte ulottuu sedimentin pinnasta 3,86 m:n syvyy-
teen. Näytteen alaosa (3,86–2,82 m) on lustosavea. 
Sen päällä on savea (2,82–2,10 m), liejusavea 
(2,10–1,90 m), saviliejua (1,90–1,50 m) ja liejua 
(1,50–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 2,10 m (kuva 139). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa ja saavuttaa10%:n tasonsedimentinpinnassa. 
Hiilipitoisuus laskee tilapäisesti 1,0 m:n syvyydessä. 
Se voi liittyä Tainionvirran puhkeamista seurannee-
seen vedenpinnan laskuun ja sedimenttien uudelleen 
kerrostumiseen. Sen sijaan Puulan vedenpinnan lasku 
noin 150 vuotta sitten ei näy Simpiänselän pitkässä 
näytteessä. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on 
varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
37 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 2,5 g/m2.

Kuva 138. Kuiva-aineen ja hiilen pitkän aikavälin varastoitumisnopeus 
Puulan tutkimuspisteellä 1.
Fig. 138. The long-term accumulation rate of dry matter and carbon at 
survey point 1 in Lake Puula.
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Sedimentaatio-olot vaihtelevat eri puolilla järveä. 
Simpiänselällä ja Karttuunselällä vallitsevat suuren 
järven olot, pohjoisosan selillä taas huomattavasti 
pienemmän järven olot. Aallokon toiminta estää 
järvisedimenttien kerrostumisen matalaan veteen. 
Aallokon vaikutus on sitä suurempi, mitä laajemman 
selänyli tuulipääseepuhaltamaan.Suurimmillaselillä 
järvisedimenttejä tavataanvainyli15m:nsyvyydessä, 
mutta pienemmillä selillä jo 5 m:n syvyydessä. Veden 
virtaukset voivat estää järvisedimenttien kerrostumi-
sen veden syvyydestä riippumatta. Järvisedimentit 
kertyvät ensisijaisesti järven reunamilla oleviin, 
matalien kynnysten erottamiin altaisiin.

Puulan pohjasta noin 60 % on järvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 61 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on 190 kg/m2, 
ja sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
18 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 4800 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 15 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
1,4 g/m2/v.

Kuva 139. Puulan tutkimuspisteeltä 2 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 139. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Puula. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Konnevesi 

Konnevesi sijaitsee Kymijoen vesistöalueen poh-
joisosassa Konneveden, Rautalammin ja Vesannon 
kuntienalueella. Järvenpinta-alaon187km2 japinnan 
korkeus 95,4 m. Pakarilansalo jakaa järven kahteen 
osaan (kuva 140). Pohjoisosa on noin 30 km pitkä ja 
suuntautunut luoteesta kaakkoon. Eteläosa taas on 
lukuisten saarien rikkoma ja ilman selvää suuntausta. 
Konnevesi on tyypiltään reittijärvi. Rautalammin 
reitin vedet virtaavat eteläosan halki. Sen sijaan poh-
joisosan luonnollinen valuma-alue on pieni suhteessa 
vesipinta-alaan.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Konneveden altaaseen ja sen pinta 
oli noin 50 m järven nykyistä pintaa ylempänä. 
Maankuorenkohotessavedenpinta laski jaKonnevesi 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
9500 vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen Konne-
veden vedet laskivat Keiteleen ja Koliman kautta 
Pohjanlahteen. Maankuoren kallistuessa kaakkoon 
kohosi vedenpinta Päijänteessä ja sen pohjoispuo-
lella olevissa suurissa järvissä. Alunperin eri tasoilla 
olleet järvet yhtyivät, ja niistä muodostui lopulta 
Lahdesta Pihtiputaalle ulottuva Muinais-Päijänne. 
Konnevedestä tuli osa tätä suurjärveä. Sen korkein 
vedenpinta oli eteläosassa vajaat 5 m ja pohjoisosassa 

noin12mnykyistäylempänä.Konnevedelläoli tällöin 
salmiyhteys ympäröiviin järviin. Muinais-Päijänteen 
pintakääntyi laskuuneteläisen lasku-uomanpuhjettua 
Heinolaan noin 7000 vuotta sitten. Laskukynnyksen 
kulumisen takia vedenpinta laski nopeasti 4–5 m. 
Sen jälkeen vedenpinnan lasku on jatkunut hidastu-
vana maankuoren kallistumisen ja laskukynnyksen 
kulumisen takia.

KuroutumisenjälkeenKonnevedenvaluma-alueoli 
huomattavastinykyistä laajempi ja seulottuikaakossa 
Ensimmäiselle Salpausselälle saakka. Läpivirtaama 
oli vastaavasti nykyistä suurempi. Konneveden 
kautta virtaava vesimäärä alkoi vähentyä, kun Sai-
maan alueen vesille avautui ensimmäinen eteläinen 
lasku-uoma noin 6900 vuotta sitten. Saimaan vesien 
virtaus Konneveteen päättyi kokonaan noin 6300 
vuotta sitten, mistä alkaen järvellä on ollut nykyinen 
valuma-alue.

Tutkimuspisteitä on kuusi (kuva 140). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 35 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven eteläosassa, missä 
veden syvyys oli 22,5 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 3,33 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
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Kuva 140. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Konnevedellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 140. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Konnevesi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 141. Konneveden tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 141. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Konnevesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

(3,33–2,72 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 
(2,72–1,90 m), liejusavea (1,90–1,43 m), saviliejua 
(1,43–1,00 m) ja liejua (1,00–0 m). Kuroutumis-
ajankohtaa vastaava syvyys on 1,90 m (kuva 141). 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa aluksi hitaasti 
myöhemmin nopeutuen ja on korkeimmillaan lähellä 
sedimentin pintaa.

Heinolan lasku-uoman puhkeamiseen liittyvä 
vedenpinnan aleneminen aiheutti matalan veden 
alueilla pohjan eroosiota ja irronneen aineksen ker-
rostumista syvänteisiin, mikä näkyy hiilipitoisuuden 
kohoamisen ja tiheyden pienenemisen hidastumisena 
1,3 m:n syvyydessä. Pian sen jälkeen valuma-alue 
ja läpivirtaama pienenivät nykyiselle tasolle ja 
kerrostuvan sedimentin hiilipitoisuus alkoi kohota. 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 46 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 2,2 g/m2.

Konneveden pohjasta noin 40 % on järvisediment-
tejä, janesisältävätnoin18milj. tnkuiva-ainetta.Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
94 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisnopeus 
on ollut 9,9 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
850 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 4,5 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 0,48 g/m2/v.
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Nilakka 

Nilakka sijaitsee Kymijoen vesistöalueen poh-
joisosassa ja kuuluu Keiteleen, Pielaveden ja Tervon
kuntiin. Sen pinta-ala on 163 km2 ja pinnan korkeus
102,3 m. Järvi on noin 40 km pitkä, keskiosasta noin
10 km leveä ja suuntautunut luoteesta kaakkoon
(kuva 142). Nilakka on tyypiltään reittijärvi. Valuma-
alueen suurin järvi on samalla tasolla oleva Pielavesi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Nilakan altaaseen ja sen pinta oli noin 
60 m järven nykyistä pintaa ylempänä. Maankuoren 
kohotessa vedenpinta laski ja Nilakka kuroutui 
Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 9500 
vuotta sitten. 

Kuroutumisen jälkeen Nilakan valuma-alue oli 

Kuva 142. Luotauslinjojen ja tutkimus-
pisteiden sijainti Nilakalla. Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoit-
tuvalla valuma-alueella.
Fig. 142. The location of echo-sound-
ing transects and survey points in Lake 
Nilakka. Top right shows the location of 
the lake in the drainage basin delimited 
by the outlet.
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lähes 30 kertaa nykyistä suurempi ja ulottui kaakossa 
EnsimmäiselleSalpausselälle saakka.Saimaanalueen 
vedet virtasivat Nilakan kautta tuhansia vuosia. 
Läpivirtaus alkoi vähentyä noin 6900 vuotta sitten, 
kun Saimaan vesille puhkesi ensimmäinen eteläinen 
lasku-uoma, ja se päättyi kokonaan Pielaveden lasku-
uoman kuivuttua noin 6300 vuotta sitten. Samalla 
Nilakan valuma-alue sai nykyisen muotonsa.

Nilakan vedenpinta oli kuroutumisen jälkeen 
eteläosassa suunnilleen nykyisellä tasolla, mutta 
luoteisosassa huomattavasti nykyistä korkeammalla. 
Maankuoren kallistumisen takia Nilakan vedenpinta 
laski. Kuitenkin useimpien Päijänteen pohjoispuolis-
ten järvien pinnat kohosivat. Vedenpinnan kohotessa 
eri tasoilla olleet järvet yhtyivät ja niistä muodostui 
Muinais-Päijänne. Lopulta sen tulva tavoitti myös 
Nilakan ja käänsi vedenpinnan nousuun. Vedenpinta 
ehti kohota Nilakan eteläosassa noin 5 m ja luoteis-
osassa noin 12 m nykyistä ylemmäksi. Vedenpinta 
alkoi laskea Päijänteen eteläisen lasku-uoman puh-
jettua noin 7000 vuotta sitten. Siitä alkaen Nilakan 
vedenpinta on hitaasti laskenut.

Tutkimuspisteitä on kolme (kuva 142). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä 
pisteeltä. Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjes-
tys määritettiin maastossa. Kaikuluotauslinjaa on 
yhteensä 45 km.

Tutkimuspiste1sijaitsee järvenkeskiosassa,missä 
veden syvyys oli 14,7 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 5,00 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(5,00–4,70 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 
(4,70–4,18 m), liejusavea (4,18–1,85 m), saviliejua 
(1,85–1,00 m) ja liejua (1,00–0 m). Kuroutumisajan-
kohtaa vastaava syvyys on 4,18 m (kuva 143). Sen 
yläpuolella hiilipitoisuus vaihtelee 1 %:n tienoossa. 
Pitoisuusalkaakohotaselvästi1,85m:nsyvyydessä, ja 
se tavoittaa 8 %:n tason lähellä sedimentin pintaa.

Tiheys- ja hiilipitoisuuskäyrässä on havaittavissa 
selvä sedimentaatio-olojen muutos. Järvisedimentti-
kerroksen alaosa syntyi suuren läpivirtaaman oloissa 
ja yläosa nykyisen kaltaisissa sedimentaatio-oloissa. 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 140 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 4,3 g/m2.

Nilakan pohjasta noin 45 % on järvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 38 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
230 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 25 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
1200 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 7,3 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 0,77 g/m2/v.

Kuva 143. Nilakan tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 143. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Nilakka. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kivijärvi 

Kivijärvi sijaitseeKymijoenvesistöalueenpohjois-
osassa ja kuuluu Kinnulan, Kivijärven ja Kannonkos-
kenkuntiin.Senpinta-alaon155km2 japinnankorkeus 
130,8 m. Järvi on noin 45 km pitkä, ja sen useimmat 
niemet ja lahdetovatsuuntautuneet luoteestakaakkoon 
(kuva 144). Kivijärvi on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
nenItämeriKivijärvenaltaaseenjasenpintaolinoin50
mjärvennykyistäpintaaylempänä.Maankuorenkoho-

tessa vedenpinta laski ja Kivijärvi kuroutui Itämerestä
Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 9600 vuotta sitten.
Koskalaskukynnyssijaitseeeteläpäässä,onvedenpinta
laskenut hitaasti suurimmassa osassa järveä.

Tutkimuspisteitä on kolme (kuva 144). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 39 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
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veden syvyys oli 23,7 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 4,66 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 

Kuva 144. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Kivijärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 144. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Kivijärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

(4,66–4,52 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 
(4,52–3,60 m), liejusavea (3,60–3,00 m), saviliejua 
(3,00–0,80 m), liejua (0,80–0,20 m) ja saviliejua 
(0,20–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 3,60 m (kuva 145). Sen yläpuolella sedimentin 
hiilipitoisuus kohoaa saavuttaen 7 %:n tason 0,5 m:n 
syvyydessä. Lähellä pintaa pitoisuus taas alenee ja 
on pintanäytteiden mukaan alimmillaan runsaan 
10 cm:n syvyydessä. Pitoisuuden aleneminen viittaa 
eroosion voimistumiseen valuma-alueella tai veden-
pinnan laskuun. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle 
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
88 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 3,8 g/m2.

Kivijärvenpohjastanoin60%onjärvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 49 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
320 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 33 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
2100 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 14 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 1,4 g/m2/v.

Kuva145.Kivijärventutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 145. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Kivijärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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Suontee 

Suontee sijaitsee Kymijoen vesistöalueen keski-
osassa jakuuluuJoutsan,PertunmaanjaHirvensalmen 
kuntiin. Sen pinta-ala on 149 km2 ja pinnan korkeus 
94,1 m. Järvi on lukuisten saarien ja niemien takia 
rikkonainen (kuva 146). Suurimmat selät ovat järven 
luoteis- ja kaakkoisosassa. Keskiosan kapeikoissa 
järven leveys on vain 300 m. Sen valuma-alueella on 
useitapieniä järviä,muttaniidenyhteenlaskettupinta-
ala ei ylitä Suonteen pinta-alaa. Suontee luokitellaan 
latvajärveksi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui 
muinainen Itämeri Suonteen altaaseen ja sen pinta 
oli noin 35 m nykyistä vedenpintaa ylempänä. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Suontee 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
10 500 vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen Suon-
tee oli osa muinaista Puulaa, jonka kehitystä ovat 
selvittäneet ja kuvanneet mm. Hellaakoski (1928), 
Saarnisto (1971a) ja Tikkanen (1990, 1995). Alku-
vaiheessa Muinais-Puulan vedet laskivat Luhangan 
kauttaPäijänteeseen.Luhanganuomankauttavirtaava 
vesimäärä alkoi vähentyä noin 9000 vuotta sitten, kun 

sen rinnallepuhkesiHartolan jaSysmänrajallaolevan 
Vanjärven kautta toinen lasku-uoma. Alkuperäinen 
Luhangan lasku-uoma kuivui lopullisesti pari tuhatta 
vuottamyöhemmin.Maankuorenkallistuminenjatkui, 
ja Puula etsi uusia matalampia laskukynnyksiä. Noin 
5100 vuotta sitten puhkesi Hartolan kirkonkylän 
eteläpuolelle Tainionvirran lasku-uoma. Koska 
laskukynnys oli helposti erodoituvaa ainesta, aleni 
Muinais-Puulan vedenpinta nopeasti useita metrejä. 
Muinais-PuulaankuuluneetJääsjärvi,SuonteejaPuula 
joutuivat eri tasoille itsenäisiksi altaiksi.

Suonteensynnyttyänoin5100vuotta sitten laskivat 
Puulan vedet Kälän uomaa pitkin Suonteen luoteis-
osaan. Kälän uoma kuivui vasta 150 vuotta sitten, kun 
Puulan vedenpintaa laskettiin ja sen vedet ohjattiin 
Mäntyharjun reittiin. Samalla Suonteen valuma-alue 
pieneni merkittävästi. Läpivirtaus on keskittynyt 
Suonteen luoteisosaan huolimatta Muinais-Puulan 
lasku-uoman muutoksista.

Järven kehitys ja valuma-alueen muutokset ovat 

Kuva146.Luotauslinjojenja tutkimuspisteidensijaintiSuonteella.Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 146. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Suontee. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva147.Suonteen tutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 147. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Suontee. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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vaikuttaneet Suonteen sijaintiin suhteessa valuma-
alueen muihin järviin. Muinais-Puula oli tyypiltään 
latvajärvi. Noin 5100 vuotta sitten syntynyt Suontee 
oli taas reittijärvi. Reittijärvivaihe kesti vuoteen 1854 
saakka, jolloinPuulanvesienvirtaaminenSuonteeseen 
päättyi lopullisesti. Viimeksi kuluneet 150 vuotta 
Suontee on ollut latvajärvi. Suonteen muuttuminen 
reittijärveksi ja sittemmin takaisin latvajärveksi on 
vaikuttanut lähinnä järven luoteisosan sedimentaa-
tio-oloihin. Sitä vastoin vuosina 1846 - 47 toteutettu 
vedenpinnan lasku 1,8 m:llä (Blomqvist 1911) muutti 
sedimentaatio-oloja koko järven alueella.

Tutkimuspisteitä on kuusi (kuva 146). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 36 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa 
Kataatselällä, missä veden syvyys oli 13,0 m. Pitkä 
näyte ulottuu sedimentin pinnasta 4,50 m:n syvyy-
teen. Näytteen alaosa (4,50–3,75 m) on lustosavea. 
Sen päällä on savea (3,75–3,00 m), liejusavea 
(3,00–2,69 m), saviliejua (2,69–2,25 m) ja liejua 
(2,25–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 3,00 m (kuva 147). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa, ja se saavuttaa lähes 8 %:n tason 2 m:n 
syvyydessä.Pitoisuus laskeerunsaanprosenttiyksikön 
verran 2 m:n yläpuolella ja lähtee taas kohoamaan 

hitaasti saavuttaen korkeimmat arvot liejukerroksen 
yläosassa. 

Hiilipitoisuuden nopea aleneminen 2 m:n syvyy-
dessä liittyy todennäköisesti Tainionvirran puhkea-
miseen noin 5100 vuotta sitten (Tikkanen 1995). 
Sen seurauksena Suonteen vedenpinta laski nopeasti 
runsaat 3 m ja matalaan veteen joutuneet sedimentit 
alkoivat kulua ja kerrostua uudelleen syvänteisiin.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 59 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 3,7 g/m2. Jos hiilipitoisuuden ale-
nemissyvyydelleannetaanTainionvirranpuhkeamisen 
ikä, saadaan kuiva-aineen keskimääräiseksi varastoi-
tumisnopeudeksi sedimenttikerroksen pohjaosassa 
67 g/m2/v ja pintaosassa 50 g/m2/v. Erot pohjaosan ja 
pintaosan välillä olisivat suuremmat ilman vedenpin-
nan alenemisen aiheuttamaa sedimenttien uudelleen 
kerrostumista.Vastaavathiilenvarastoitumisnopeudet 
ovat 2,9 g/m2/v ja 3,8 g/m2/v.

Suonteen pohjasta noin 70 % on järvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 34 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
230 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 22 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
2100 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 14 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 1,4 g/m2/v.

Kyyvesi 

Kyyvesi sijaitseeKymijoenvesistöalueen itäosassa 
ja kuuluu Haukivuoren, Kangasniemen ja Mikkelin 
kuntiin. Sen pinta-ala on 133 km2 ja pinnan korkeus 
100,6 m. Järvi on saarten ja niemien takia rikkonainen 
(kuva148).Luoteestakaakkoonsuuntautuneetmoree-
niselänteet ovat tyypillisiä Haukivuoren seudulle. 
Vastaavaa suuntausta noudattavat myös useimmat 
Kyyvedenlahdet,niemet jasaaret.Senvaluma-alueella 
on lukuisia järviä, mutta niiden yhteenlaskettu pinta-
ala jää hieman Kyyveden pinta-alaa pienemmäksi. 
Kyyvesi on siten luokiteltavissa latvajärveksi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Haukivuoren seudulle ja sen pinta oli 
korkeimmillaan noin 25 m Kyyveden nykyistä pintaa 
ylempänä. Maankuoren kohotessa jäätikön painon 
alta laski vedenpinta ja Kyyvesi kuroutui Itämerestä 
Ancylusjärvi-vaiheenaikaannoin10600vuottasitten. 
Kuroutumisen jälkeen Rauhasalmen laskukynnys 
on säädellyt vedenpinnan tasoa järven keskiosassa. 
Maankuorenkallistumisen takiavedenpintaonhitaasti 
laskenut luoteisosassa ja kohonnut kaakkoisosassa. 
Kyyveden pintaa laskettiin 1860-luvun lopulla 
1,8 m (Blomqvist 1911).

Tutkimuspisteitä on kuusi (kuva 148). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 

Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 36 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa Jänis-
selällä, missä veden syvyys oli 14,8 m. Pitkä näyte 
ulottuu sedimentin pinnasta 5,38 m:n syvyyteen. 
Näytteen alaosa (5,38–5,10 m) on savea. Sen päällä 
on liejusavea (5,10–4,70 m), saviliejua (4,70–4,05 m) 
ja liejua (4,05–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava 
syvyys on 5,10 m (kuva 149). Sen yläpuolella hii-
lipitoisuus kohoaa tasaisesti, saavuttaa 9 %:n tason 
3,8m:nsyvyydessäjapysyykorkeanalähessedimentin 
pintaansaakka.Sedimentinpinnassapitoisuushieman 
alenee. Pintanäytteen perusteella hiilipitoisuus on 
alimmillaan 25–15 cm:n syvyydessä.

Tiheyden pieneneminen ja hiilipitoisuuden koho-
aminen järvisedimenttikerroksen alaosassa kuvastaa 
vakiintumisvaihetta järven kehityksessä. Sen aikana 
matalaan veteen jääneet alueet huuhtoutuivat ja hieno 
mineraaliaines kulkeutui syvänteisiin. Vakiintumis-
vaihetta seurasi hyvin vakaan kehityksen vaihe, jota 
kuvastaa tiheyden ja hiilipitoisuuden pysytteleminen 
samalla tasolla. Vakaa kehitys on ollut mahdollista, 
koska Kyyvesi muista Järvi-Suomen suurista järvistä 
poiketen ei ole kokenut suuria luontaisia vedenpinnan 
muutoksia. Tiheyden kasvu ja hiilipitoisuuden alene-
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minenpitkännäytteenyläosassaonsitävastoinihmisen 
toiminnan tulosta. Vedenpinnan lasku on aiheuttanut 
matalaanveteenjoutuneidensedimenttikerrostenkulu-
mista ja irronneen aineksen kerrostumista uudelleen 
syvänteisiin.Mineraaliaineksenkulkeutumista järven 
syvänteisiin ovat lisänneet myöskin maankäytön 
muutokset valuma-alueella.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 

Kuva 148. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Kyyvedellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 148. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Kyyvesi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet. vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 94 g/m2. Siitä 

hiilen osuus on ollut 7,7 g/m2.
Kyyvedenpohjastanoin80%onjärvisedimenttejä, 

ja ne sisältävät noin 43 milj. tn kuiva-ainetta. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
320 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 31 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
3500 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 27 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 2,5 g/m2/v.

Kuva149.Kyyvedentutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 149. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Kyyvesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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Vesijärvi 

Vesijärvi sijaitsee Kymijoen vesistöalueen ete-
läosassa ja kuuluu Lahden, Hollolan ja Asikkalan 
kuntiin. Sen pinta-ala on 111 km2 ja pinnan korkeus 
81,4 m. Saaret ja niemet jakavat järven useaan selkään 
(kuva 150). Järvi rajoittuu etelässä Ensimmäiseen ja 
pohjoisessa Toiseen Salpausselkään. Salpausselkien 
väliin jää myös koko valuma-alue, missä moreeni 
peittää kalliomäkiä ja hienojakoinen lajittunut aines 
alavia paikkoja (Tynni 1969, 1975, Kukkonen & 
Haavisto-Hyvärinen 1986).

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Vesijärven altaaseen. Sen pinta oli 
ylimmillään noin 80 m Vesijärven nykyistä pintaa 
korkeammalla. Maankuoren kohotessa vedenpinta 
laski ja Vesijärvi kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-
vaiheen aikaan noin 10 200 vuotta sitten. Järven 
laskukynnys sijaitsi Vääksyssä, joten maankuoren 
kallistumisen takia vedenpinta kohosi suurimmassa 
osassa järveä.Samastasyystävedenpintakohosimyös 
Päijänteen puolella. Lopulta Päijänteen tulva ulottui 
Vesijärven tasolle ja Vesijärven pinta alkoi kohota 
koko alueella. Lahden tienoossa vedenpinta kohosi 
noin 4,5 m ja Vääksyssä noin 7,5 m nykyisen pinnan 

yläpuolelle. Vedenpinnan kohoaminen päättyi Hei-
nolan harjun puhkeamiseen noin 7000 vuotta sitten. 
Laskukynnyksen kulumisen takia vedenpinta laski 
nopeasti useita metrejä, minkä jälkeen vedenpinnan 
lasku jatkui hitaana, ja lopulta Vesijärvi jäi Päijännettä 
ylemmälle tasolle. Maankuoren kallistumisen takia 
alkoiVesijärvenpinta taaskohotasuurimmassaosassa 
järveä. Vesijärveä on laskettu useaan otteeseen 1700- 
ja 1800-luvuilla. Lasku-uoman perkausten on arveltu 
laskeneen järven pintaa yhteensä 2,5–3 m (Eronen 
& Matiskainen 1979). Vedenpinnan pitkän aikavälin 
vaihtelut ja sedimenttien kertyminen ovat muuttaneet 

Kuva 150. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Vesijärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 150. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Vesijärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva151.Vesijärventutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 151. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Vesijärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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järvensyvyyssuhteita.Nykyinenkeskisyvyyson6,6m 
ja suurin syvyys 40 m (Kuusisto 1992).

Tutkimuspisteitä on kymmenen (kuva 150). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin kolmelta 
pisteeltä. Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiinmaastossa.Kaikuluotauslinjaaonyhteensä 
32 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven pohjoisosassa 
Kajaanselällä, missä veden syvyys oli 14,2 m. Pitkä 
näyteulottuusedimentinpinnasta6,44m:nsyvyyteen. 
Näytteenalaosa(6,44–5,86m)onlustosavea.Senpääl-
lä on savea (5,86–4,70 m), liejusavea (4,70–1,54 m) 
ja saviliejua (1,54–0 m). Kuroutumisajankohtaa vas-
taava syvyys on 4,70 m (kuva 151). Sen yläpuolella 
hiilipitoisuuskohoaanopeasti 1%:n tasolle,mutta sen 
jälkeen kohoaminen jatkuu hyvin hitaana. Hiilipitoi-
suuden aleneminen ja tiheyden kasvu runsaan 3 m:n 
syvyydessä (b tai c) liittyy todennäköisesti Heinolan 
harjun puhkeamista seuranneeseen vedenpinnan 
laskuun ja sedimenttien uudelleen kerrostumiseen. 
Vastaavat muutokset sedimenttikerroksen pinnassa 
taas liittyvät lasku-uomaaperkaamallaaikaansaatuun 
vedenpinnan laskuun.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 240 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 3,8 g/m2. Paleomagneettisen 

ajoituksen ja sedimentin ominaisuuksien perusteella 
laskettiinvarastoitumisnopeudetneljälletoistakerrok-
selle. Nopeudet vaihtelevat kerroksittain, mutta ylei-
senäpiirteenäonkuiva-aineenvarastoitumisnopeuden 
siirtyminen alemmalle tasolle noin 4000 vuotta sitten 
(kuva152).Hiilenvarastoitumisnopeusonvaihteluista 
huolimatta jatkunut varsin vakaana.

Tutkimuspiste 18 sijaitsee järven eteläosassa, 
missä veden syvyys oli 10,6 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 4,52 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosassa on liejusavea (4,52–4,36 m) ja sen päällä 
saviliejua(4,36–0m).Kuroutumisajankohtaavastaava 
syvyys on mitä todennäköisimmin näytteen alapäässä 
(kuva153).Senyläpuolellahiilipitoisuuskohoaanope-
asti 3 %:n tasolle ja jatkaa sitten hidasta kohoamista 
pintaa kohti. Heinolan harjun puhkeamista seurannut 
vedenpinnan lasku näkyy runsaan 3 m:n syvyydessä 
(b tai c) ja ihmisen aiheuttama vedenpinnan lasku 
0,4 m:n syvyydessä (e).

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 200 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 6,5 g/m2.

Kuva 152. Kuiva-aineen ja hiilen pitkän aikavälin varastoitumisnopeus 
Vesijärven tutkimuspisteellä 1.
Fig. 152. The long-term accumulation rate of dry matter and carbon at 
survey point 1 in Lake Vesijärvi.

Kuva 153. Vesijärven tutkimuspisteeltä 18 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 153. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 18 in Lake Vesijärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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Tutkimuspiste 10 sijaitsee järven eteläosassa 
Kilpiäistenpohjassa, missä veden syvyys oli 1,1 m. 
Laippakairalla otettu pitkä näyte ulottuu sedimentin 
pinnasta 2,80 m:n syvyyteen. Näytteen alaosassa on 
raatteen jäänteitä sisältävää ruskosammalsaraturvetta. 
Sen yläpuolella turve muuttuu ruskosammalvaltai-
seksi ja siinä on lisätekijöinä järviruo’on ja varpujen 
jäänteitä. Ylin 0,2 m on liejua. 

Turvekerroksen pohjalta otetun osanäytteen iäksi 
saatiin radiohiilimenetelmällä 10 580 cal BP, mikä 
osoittaa turpeen varastoitumisen alkaneen heti alueen 
paljastuttua muinaisesta Itämerestä. Vedenpinnan 
kohotessasuomuuttuivähitellenvetisemmäksi ja suo-
kasvillisuus muuttui vastaamaan uusia kosteusoloja. 
Lopulta suo jäi pysyvästi tulvan alle, suokasvillisuus 
hävisi ja turpeen kerrostuminen päättyi. Päijänteen 
tulvan ollessa korkeimmillaan turvekerroksen päällä 
oli vettä noin 6 m. Suovaiheen päättymisajankohdan 
selvittämiseksi ajoitettiin turvekerroksen yläosasta 
otettu osanäyte. Ajoituksen tulos 5620 cal BP on kui-
tenkin liian nuori, sillä suovaiheen on täytynyt päättyä 
viimeistään Päijänteen tulvan kohottaessa vedenpin-
taa. Vedenpinta aleni Heinolan harjun puhkeamisen 
yhteydessä, mutta tällä paikalla vesi oli todennäköi-
sesti vielä liian syvää esimerkiksi järviruo’olle. Vesi 
madaltui kasvillisuuden kannalta merkittävästi vasta 
viime vuosisatoina tehtyjen lasku-uoman perkausten 
yhteydessä. Turvekerroksen päällä olevassa liejuker-
roksessa oli lumpeen juurakon kappaleita, ja on hyvin 
todennäköistä, että vesikasvien juuria on tunkeutunut 
turvekerroksen pintaan saakka. Tämä juurien tuoma 

nuori hiili nuorentaa turvekerroksen pintaosan ikää. 
Ylemmän osanäytteen ajoitustulos ei siten osoita 
suovaiheen päättymistä.

Vesijärven valuma-alueelta ja matalan veden 
alueilta on erodoitunut runsaasti hienojakoista mine-
raaliainesta, joka on kulkeutunut järven syvänteisiin. 
Aineksen kulkeutumista on edistänyt vedenpinnan 
vaihtelu, joka on tuonut rantavoimien ulottuville aina 
uutta ainesta. Mineraaliaineksen runsaus näkyy sedi-
mentin suhteellisen korkeana tiheytenä ja alhaisena 
hiilipitoisuutena. 

Sedimentinhiilipitoisuusoneteläosassakorkeampi 
kuinpohjoisosassa,muttamuutenhiilipitoisuuskäyrät 
ovat hyvin samankaltaisia. Koska vedenpinnan vaih-
telut vaikuttavat sedimentaatio-oloihin koko järven 
alueella, aiheuttaa se useimmat hiilikäyrän muutok-
set. Tutkimuspisteet 1 ja 18 sijaitsevat lähes 20 km:n 
päässä toisistaan ja ovat kapeiden salmien erottamat, 
joten paikalliset lähivaluma-alueen muutokset eivät 
välttämättänäy järven toisellapuolen.Ajoitustulosten 
mukaan hiilikäyrien kohtaa c vastaava ikä on runsaat 
6000 vuotta, kohtaa d vastaava noin 2800 vuotta ja 
kohtaa e vastaava noin 700 vuotta.

Vesijärvenpohjastanoin65%onjärvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 100 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
900 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 88 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
2500 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 22 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 2,2 g/m2/v.

Pielavesi 

Pielavesi sijaitseeKymijoenvesistöalueenpohjois-
osassa ja kuuluu Pielaveden kuntaan. Sen pinta-ala on 
111km2 japinnankorkeus102,3m.Järvionnoin20km 
pitkä, 5 km leveä ja suuntautunut luoteesta kaakkoon 
(kuva 154). Pielavesi on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä muinainen 
Itämeri ulottui Pielaveden altaaseen ja sen pinta oli 
noin 70 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Pielavesi 
kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan 
noin 9500 vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen vedet 
laskivat Keiteleen ja Kalajoen kautta Pohjanlahteen. 
Maankuorenkallistuessakaakkoonvedenpintakohosi 
luoteeseen laskevissa järvissä ja Pielavedestä tuli osa 
Muinais-Päijännettä. Päijänteen tulva ehti nostaa 
Pielaveden pinnan noin 10 m nykyistä korkeammalle 
ennen Heinolan lasku-uoman puhkeamista noin 7000 
vuotta sitten. Uuden uoman puhkeamisen yhteydessä 
laskukynnys kului nopeasti ja vedenpinta laski 
4–5 m. Sen jälkeen vedenpinta on laskenut hitaasti 
lähinnä maankuoren kallistumisen takia.

Pielaveden valuma-alue oli kuroutumisen jälkeen 
huomattavasti nykyistä laajempi ja ulottui kaakossa 
Ensimmäiselle Salpausselälle saakka. Saimaan 
vesien virtaus Selkäydenjärven kautta Pielaveteen 
alkoi vähentyä noin 6900 vuotta sitten ja se päättyi 
kokonaannoin6300vuotta sitten.SamallaPielaveden 
valuma-alue pieneni nykyiselleen ja järvi muuttui 
reittijärvestä latvajärveksi.

Tutkimuspisteitä on neljä (kuva 154). Yhdeltä pis-
teeltäotettiinnäytteet laboratoriomäärityksiävarten ja 
muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 28 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven pohjoisosassa Hir-
venselällä, missä veden syvyys oli 32,2 m. Pitkä näyte 
ulottuusedimentinpinnasta7,18m:nsyvyyteen.Näyt-
teen alaosa (7,18–7,00 m) on lustosavea. Sen päällä 
on savea (7,00–5,80 m), liejusavea (5,80–4,40 m), 
saviliejua (4,40–4,00 m), liejusavea (4,00–1,90 m), 
saviliejua(1,90–1,00m)ja liejua(1,00–0m).Kuroutu-
misajankohtaa vastaava syvyys on 5,80 m (kuva 155). 
Sen yläpuolella olevassa runsaan metrin paksuisessa 
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Kuva 154. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Pielavedellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 154. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Pielavesi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

kerroksessa hiilipitoisuus on 1 %:n tasolla. Pitoisuus 
kohoaa tilapäisesti 4,3 m:n syvyydessä, mutta alkaa 
kohota nopeammin vasta 2,0 m:n syvyydessä. Sedi-
mentin pinnassa hiilipitoisuus taas alenee.

Pitkän näytteen tiheys- ja hiilipitoisuuskäyrä osoit-
tavat merkittävää sedimentaatio-olojen muutosta. 
Kuroutumisen jälkeen läpivirtaus oli voimakasta 
ja järvi sijaitsi kaukana alajuoksulla. Niissä oloissa 
syntyneen sedimentin tiheys on suuri ja hiilipitoisuus 
alhainen.Kerrostuvansedimentin tiheysalkoipienen-
tyä ja hiilipitoisuus kohota vasta, kun Saimaan vesien 
läpivirtaus päättyi ja valuma-alue pieneni nykyisiin 
mittoihin.Muutos tapahtuurunsaan2m:nsyvyydessä, 
joten suuren läpivirtaaman aikainen sedimentaatio 
on ollut nopeaa. Yleensä voimakas virtaus hidastaa 
sedimenttien kertymistä tai estää sen kokonaan. Tälle 
paikalleonkuitenkinkinostunutmuualtaerodoitunutta 
ainesta. Pielavesi ja Nilakka ovat kokeneet samat 
sedimentaatio-olojenmuutokset,mikäselittääpitkien 
näytteiden tiheys- ja hiilipitoisuuskäyrien yhtäläisyy-
den.Hiilipitoisuudenaleneminensedimentinpinnassa 

Kuva155.Pielavedentutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 155. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Pielavesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

johtuu maankäytön muutoksista, joiden seurauksena 
mineraaliaineksen ja ravinteiden kulkeutuminen jär-
veen lisääntyivät.

Kuroutumisen jälkeenPielaveden tutkimuspaikalle 
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
250 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 7,1 g/m2. Kuiva-
aineen varastoituminen on ollut nopeinta järvisedi-
menttikerroksen alaosassa järven ollessa osa laajaa 
järvikokonaisuutta (kuva156).Hiilenvarastoituminen 
on ollut nopeinta Saimaan vesien läpivirtauksen pää-
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Kuva 156. Kuiva-aineen ja hiilen pitkän aikavälin varastoitumisnopeus 
Pielaveden tutkimuspisteellä 1.
Fig. 156. The long-term accumulation rate of dry matter and carbon at 
survey point 1 in Lake Pielavesi.

Kolima 

Kolima sijaitsee Kymijoen vesistöalueen pohjois-
osassa ja kuuluu Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntiin. 
Sen pinta-ala on 101 km2 ja pinnan korkeus 111,2 m. 
Järvi on noin 30 km pitkä ja suuntautunut luoteesta 
kaakkoon (kuva 157). Koliman keskisyvyys on 6,5 m 
(Kuusisto 1992). Syvimmät alueet (suurin syvyys 
66 m) ovat avoimessa keskiosassa, kun taas kaakkois-
osa on matalaa. Kolima on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Koliman altaaseen. Sen pinta oli kaak-
koisosassa noin 60 ja luoteisosassa noin 70 m järven 
nykyistä pintaa korkeammalla. Maankuoren koho-
tessa vedenpinta laski ja Kolima kuroutui Itämerestä 
Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 9500 vuotta sitten. 
Kuroutumisen jälkeen Koliman vedet laskivat Kala-
joen kautta Pohjanlahteen. Maankuoren kallistuessa 
kaakkoon kohosi luoteeseen laskevien järvien pinta. 
Alunperin eri tasoilla olleet järvet yhtyivät ja lopulta 
niistä muodostui Lahdesta Pihtiputaan pohjoisosaan 
ulottuva Muinais-Päijänne. Koliman kaakkoispäässä 
vedenpinta ehti kohota noin 3 m ja luoteisosassa noin 
7 m nykyistä korkeammalle. Vedenpinnan koho-
aminen päättyi Heinolan harjun puhkeamiseen noin 
7000 vuotta sitten. Sen yhteydessä vedenpinta laski 
useitametrejä ja luoteinenlasku-uomakuivui.Koliman 

Kuva157.Luotauslinjojen ja tutkimuspisteidensijaintiKolimalla.Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 157. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Kolima. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

tyttyä ja viimeksi kuluneen vuosituhannen aikana.
Pielavedenpohjastanoin55%onjärvisedimenttejä, 

ja ne sisältävät noin 41 milj. tn kuiva-ainetta. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
370 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 39 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
1200 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 10 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 1,1 g/m2/v.
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vedet alkoivat virrata etelään, ja sen pinta alkoi laskea 
hitaasti. Lopulta Muurasjärvi ja Alvajärvi kuroutuivat 
erillisiksi altaiksi ja Kolima sai nykyisen muotonsa.

KuroutumisenjälkeenKolimanvaluma-alueulottui 
Ensimmäiselle Salpausselälle saakka ja sen kautta 
virtasivat kaikki Päijänteen ja Saimaan alueen vedet. 
Heinolan harjun puhjettua valuma-alue siirtyi järven 
pohjois- ja itäpuolelle ja sen koko pieneni pariin 
prosenttiinalkuperäisestä.Läpivirtaamapieneni lähes 
samassa suhteessa.

Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin 
yhdeltä tutkimuspisteeltä (kuva 157). Kaikuluotaus-
linjaa on yhteensä 22 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven pohjoisosassa, 
missä veden syvyys oli 19,3 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 4,94 m:n syvyyteen. Näytteen 

Kuva 158. Koliman tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 158. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Kolima. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

alaosa (4,94–4,44 m) on lustosavea. Sen päällä on 
savea (4,44–3,35 m), liejusavea (3,35–2,80 m), 
saviliejua (2,80–0,60 m) ja liejua (0,60–0 m). Kurou-
tumisajankohtaa vastaava syvyys on 3,35 m (kuva 
158).Senyläpuolellaoleva liejusavikerrosonsyntynyt 
voimakkaan läpivirtaaman aikaan ennen Heinolan 
harjunpuhkeamista jayläosanliejukerros taasviimeksi 
kuluneen vuosituhannen aikana.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 82 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 2,7 g/m2. Varastoitumisnopeudet 
vaihtelevat kerroksittain (kuva 159). Kuiva-aineen 
keskimääräinen varastoitumisnopeus on hidastunut 
nykyaikaa kohti. Hiilen varastoitumisnopeus taas on 
heilahdellut keskiarvon molemmin puolin.

Koliman pohjasta noin 55 % on järvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 23 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
220 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 24 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
750 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 7,4 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 0,78 g/m2/v.

Kuva 159. Kuiva-aineen ja hiilen pitkän aikavälin varastoitumisnopeus 
Koliman tutkimuspisteellä 1.
Fig. 159. The long-term accumulation rate of dry matter and carbon at 
survey point 1 in Lake Kolima.
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Vuohijärvi 

Vuohijärvi sijaitsee Kymijoen vesistöalueen ete-
läosassa ja kuuluu Valkealan, Jaalan ja Mäntyharjun 
kuntiin. Sen pinta-ala on 87,8 km2 ja pinnan korkeus 
76,6 m. Järvi on noin 20 km pitkä, noin 5 km leveä 
ja suuntautunut pohjoisluoteesta eteläkaakkoon 
(kuva 160). Vuohijärvi rajoittuu etelässä Toiseen Sal-
pausselkään, josta lähtee katkonainen pitkittäisharju 
pohjoiseen. Osa etelä- ja itäosan saarista on veden-
pinnan yläpuolelle kohoavia harjuselänteitä. Järven 
ympäristölleovat tyypillisiäohuen moreenikerroksen 
peittämät kalliomäet. (Rainio & Rainio 1986.) Vuo-
hijärvi on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Vuohijärven altaaseen ja sen pinta oli 
noin 30 m järven nykyistä pintaa ylempänä. Veden-
pintakuitenkin laskivähitellen, jaVuohijärvikuroutui 
Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 10 500 
vuotta sitten.Vuohijärven laskukynnyssijaitseeetelä-
päässä, jotensenpintaonhitaasti laskenutmaankuoren 

kallistumisen takia.
Maankuorenkallistuminenonmuuttanutmyösmer-

kittävästi Vuohijärven valuma-aluetta ja virtausoloja. 
Ensimmäinen, tilapäiseksi jäänytmuutos tapahtuinoin 
6900 vuotta sitten, kun Suur-Saimaan vesille puhkesi 
ensimmäinen eteläinen lasku-uoma Ristiinaan. Osa 
Saimaan vesistä laski Vuohijärven kautta Kymijo-
keen noin 1200 vuoden ajan. Koska kyseessä ei ollut 
Saimaan vesien ainut lasku-uoma, on senaikaista 
valuma-aluetta mahdoton määrittää. Toinen merkit-
tävä valuma-alueen ja virtaaman muutos tuli Puulan 
suunnalta. Muinaisen Puulan vedet laskivat Sysmän 
reitin kautta Päijänteeseen. Monien kehitysvaiheiden 
jälkeen osa Puulan vesistä alkoi virrata Vuohijärven 
kautta Kymijokeen. Bifurkaatiovaihe päättyi, kun 
Mäntyharjun reittiin johtavaa laskukynnystä alennet-
tiin vuosina 1831–1854. Puulan ja Kyyveden vesien 
laskusuunnan muutos laajensi Vuohijärven valuma-
alueen kolminkertaiseksi ja lisäsi läpivirtaamaa lähes 
samassa suhteessa. Vuohijärvi oli reittijärvi jo ennen 

Kuva 160. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Vuohijärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 160. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Vuohijärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 161. Vuohijärven tutkimuspisteeltä 6 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 161. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 6 in Lake Vuohijärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 160, 2004
       Järvisedimentit kuiva-aineen ja hiilen varastona

127

viimeistä valuma-alueen laajenemista.
Tutkimuspisteitäonkahdeksan(kuva160).Näytteet 

laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 18 km.

Tutkimuspiste 6 sijaitsee järven keskiosassa, missä
veden syvyys oli 32,2 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 4,12 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa
(4,12–2,00 m) on lustosavea. Sen päällä on savea
(2,00–1,80 m), liejusavea (1,80–1,45 m) ja saviliejua
(1,45–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys
on 1,80 m (kuva 161). Sen yläpuolella hiilipitoisuus
kohoaa ja saavuttaa lähes 6 %:n tason lähellä pintaa.

Valuma-alueen laajeneminen ja virtaaman voimis-
tuminen järveen laskevissa uomissa lisää tilapäisesti 
uomien eroosiota ja järveen kulkeutuvan mineraaliai-
neksenmäärää.Hiilipitoisuudentilapäinenaleneminen 

1,1 m:n syvyydessä liittyy todennäköisesti Ristiinan 
lasku-uoman toimintaan. Pitoisuuden aleneminen 
pitkän näytteen yläosassa taas liittyy maankäytön 
muutosten lisäksi viimeisimpään valuma-alueen 
laajenemiseen. 

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 42 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 1,8 g/m2.

Vuohijärven pohjasta noin 30 % on järvisediment-
tejä, ja niiden kerrokset ovat ohuita. Järvisedimentit 
sisältävät kuiva-ainetta noin 4,4 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on 50 kg/m2, 
ja sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
4,8 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 180 milj. tn. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 2,1 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
0,20 g/m2/v.

Kuva 162. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Suontienselällä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 162. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Suontienselkä. Top right shows the location of the lake in the drain-
age basin delimited by the outlet.

Suontienselkä 

SuontienselkäsijaitseeKymijoenvesistöalueen itä-
reunalla jakuuluuSuonenjoenjaPieksänmaankuntiin. 
Sen pinta-ala on 41 km2 ja pinnan korkeus 99,4 m. 
Järvi on noin 20 km pitkä ja suuntautunut luoteesta 
kaakkoon (kuva 162). Järven kapeat ja pitkät syvän-
teet noudattavat samaa suuntaa. Peruskartan mukaan 
suurin syvyys on 73 m. Valuma-alue on enimmäkseen 
soistunutta moreenimaata. Järveen rajoittuvia soita 
on varsinkin eteläosassa. Suontienselkä on tyypiltään 
latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui 
muinainen Itämeri Suontienselän altaaseen ja sen 
pinta oli noin 35 m järven nykyistä pintaa ylempänä. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Suon-
tienselkä kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen 
aikaan noin 9800 vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen 
luoteisosan vedenpinta oli lähes nykyisellä tasolla, 
mutta kaakkoisosassa noin 8 m nykyistä alempana. 
Koska laskukynnys sijaitsee järven luoteispäässä, on 
vedenpinta kohonnut maankuoren kallistuessa kaak-
koon. Vedenpinnan nousu on ollut nopeinta järven 
kaakkoispäässä. Samasta syystä kohosi vedenpinta 
useimmissa Päijänteen alueen suurissa järvissä. 
Alunperin eri tasoilla olleet järvet yhtyivät ja muo-
dostivat Muinais-Päijänteen. Päijänteen tulva ulottui 
Suontienselälle saakka ja kohotti sen vedenpintaa 
vajaan metrin. Tulva jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, 
sillä Heinolan harjun puhkeamisen yhteydessä noin 
7000vuotta sittenvedenpinta laskikokoMuinais-Päi-
jänteen alueella ja Suontienselän pinta laski takaisin 
laskukynnyksen säätämälle tasolle. Sen jälkeen taas 
jatkui maankuoren kallistumisen aiheuttama veden-
pinnan nousu.

Suontienselän luoteispäässä on muinaisranta noin 
1,5 m järven nykyistä vedenpintaa korkeammalla. 

Ärjänsaaren kohdalla Eteläkankaalla on selvästi 
havaittava vanha ranta 0,5 m ja järven kaakkoispäässä 
Hietakylänkankaalla 0,9 m:n nykyistä (26.5.04) 
vedenpintaa korkeammalla. Tolvanen (1922) päätteli 
luoteisosan rannan syntyneen Muinais-Päijänteen 
tulvan korkeimman vaiheen aikaan. Kyseinen ranta-
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Kuva 163. Suontienselän tutkimuspisteeltä 13 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus.
Fig. 163. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 13 in Lake Suontienselkä.

pintapainuunykyisenvedenpinnanalleTenhanniemen 
kaakkoispuolella.EteläkankaanjaHietakylänkankaan 
rannat ovat sitä vastoin huomattavasti nuorempia 
ja muodostuivat ennen 1820-luvulla toteutettua 
vedenpinnan laskua. Vanhojen asiakirjojen mukaan 
vedenpintaa laskettiin 1,3 m (Blomqvist 1911). Kaak-
koisosanvanhat rannatviittaavatkuitenkinsiihen, että 
toteutunut lasku olisi jäänyt pienemmäksi.

Tutkimuspisteitäonneljätoista (kuva162).Näytteet
laboratoriomäärityksiävartenotettiinkahdeltapisteeltä.
Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys määritettiin
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 26 km.

Tutkimuspiste13sijaitsee järveneteläosassa,missä 
veden syvyys oli 26,4 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 4,57 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(4,57–4,31 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 
(4,31–3,60 m), liejusavea (3,60–3,38 m), saviliejua 
(3,38–2,70 m) ja liejua (2,70–0 m). Kuroutumis-
ajankohtaa vastaava syvyys on 3,60 m (kuva 163). 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa, saavuttaa 
12 %:n tason 1,7 m:n syvyydessä ja pysyy sillä tasolla 
lähes pintaan saakka.

Kuva 164. Suontienselän tutkimuspisteeltä 14 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus.
Fig. 164. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 14 in Lake Suontienselkä.

Näytettä ei ole ajoitettu, joten hiilipitoisuuden ja 
tiheyden muutosten kytkeminen järven kehityshis-
toriaan on epävarmaa. On kuitenkin todennäköistä, 
että Heinolan harjun puhkeamista seurannut nopea 
vedenpinnanlaskunäkyyhiilipitoisuudenkohoamisen 
hidastumisena 3 m:n syvyydessä. Pitoisuuden alene-
minen sedimentin pinnassa taas liittyy vedenpinnan 
tarkoitukselliseen laskuun.Senseurauksenamatalaan 
veteen joutuneilta alueilta erodoitunut aines alkoi 
kerrostua syvänteisiin.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 73 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 6,9 g/m2.

Tutkimuspiste 14 sijaitsee järven pohjoisosassa, 
missä veden syvyys oli 41,4 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 3,90 m:n syvyyteen ja on koko-
naan saviliejua (kuva 164). Kuroutumisajankohtaa 
vastaavaa syvyyttä ei tavoitettu. Hiilipitoisuus on 
näytteen alapäässä jo 3 %:n tasolla, kohoaa siitä 
pintaa kohti ja laskee nopeasti lähellä pintaa. Hiili-
pitoisuuden tilapäinen aleneminen 3 m:n syvyydessä 
voi liittyä Heinolan harjun puhkeamista seurannee-
seen vedenpinnan laskuun. Pitoisuuden aleneminen 
sedimenttikerroksenpinnassa taas liittyyvedenpinnan 
tarkoitukselliseen laskuun. Jos näytteen alapään iäksi 
oletetaankuroutumisikä, saadaankuiva-aineenkeski-
määräiseksivarastoitumisnopeudeksi130g/m2/v, josta 
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hiiltä on 5,9 g/m2/v. Todelliset varastoitumisnopeudet 
ovat hieman näitä suuremmat.

Järvisedimentin hiilipitoisuus on eteläosassa kak-
sinkertainen pohjoisosaan verrattuna. Syynä siihen 
on eteläosaa reunustavien suorantojen erodoitumi-
nen rantavoimien vaikutuksesta. Jäiden ja aallokon 
irrottama turve jauhautuu hienoksi ja kulkeutuu 
syvänteisiin. Koska turpeen hiilipitoisuus on noin 
50 %, riittää pienikin määrä turvekerroksista peräisin 
olevaa eloperäistä ainesta kohottamaan sedimentin 
hiilipitoisuutta.Kohoavavedenpintaonpitänythuolen 

siitä, että rantavoimien ulottuville on tullut aina uusia 
turvekerroksia. Rantavoimien kuluttamia soita on 
esimerkiksi Hulkonniemellä.

Suontienselän pohjasta noin 40 % on järvisedi-
menttejä, ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 9,6 milj. 
tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on 
keskimäärin 230 kg/m2, ja sen keskimääräinen varas-
toitumisnopeus on ollut 24 g/m2/v. Kuiva-aineesta on 
hiiltä noin 670 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on noin 16 kg/m2 ja kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus 1,7 g/m2/v.

Kuva 165. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteen sijainti Muuratjärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 165. The location of echo-sounding transects and survey point in 
Lake Muuratjärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 166. Muuratjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 166. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Muuratjärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Muuratjärvi sijaitsee Kymijoen vesistöalueen kes-
kiosassa ja kuuluu Muuramen ja Petäjäveden kuntiin. 
Sen pinta-ala on 31,7 km2 ja pinnan korkeus 90,1 m. 
Järvi sijaitsee Keski-Suomen reunamuodostuman 
patoamassa altaassa. Se on saarien takia hajanainen 
(kuva 165). Pohja on epätasainen, ja valuma-alueella 
kalliomäetkohoavat jopa100mjärvenpinnanyläpuo-
lelle. Mäet ovat moreenipeitteisiä, kun taas alavilla 
paikoilla on soraa, hiekkaa ja silttiä (Rainio 1973). 
Muuratjärvi on tyypiltään latvajärvi.

Muuratjärvi 

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
nenItämeriMuuratjärvenaltaaseenjasenpintaolinoin 
60 m järven nykyistä pintaa ylempänä. Muuratjärvi 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
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9500vuotta sitten.Kuroutumisen jälkeenMuuratjärvi 
oli Muinais-Päijänteen suojaisa lahti. Maankuoren 
kallistuessa kaakkoon kohosi luoteeseen laskevan 
Päijänteenvedenpinta.Muuratjärvenkohdallaveden-
pinta ehti kohota runsaat 10 m nykyistä korkeammalle 
ennen Heinolan harjun puhkeamista noin 7000 vuotta 
sitten.Uudenlaskukynnyksenkuluminen johtiPäijän-
teen vedenpinnan nopeaan alenemiseen useilla met-
reillä. Muuratjärvi jäi vielä joksikin aikaa Päijänteen 
lahdeksi,muttakuroutui erilliseksi altaaksiPäijänteen 
vedenpinnan laskiessa.Muuratjärveä laskettiin“asiaa 
harrastavien maanomistajien toimesta” 1890-luvun 
alussa (Blomqvist 1911).

Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin 
yhdeltä tutkimuspisteeltä (kuva 165). Kaikuluotaus-
linjaa on yhteensä 19 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 40,9 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 4,93 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(4,93–3,69 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 
(3,69–2,66 m), liejusavea (2,66–2,20 m), savilie-
jua (2,20–1,00 m), liejua (1,00–0,20 m), saviliejua 
(0,20–0,09 m) ja savea (0,09–0 m). Kuroutumisajan-
kohtaa vastaava syvyys on 2,66 m (kuva 166). Sen 
yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa, pysähtyy joksikin 
aikaa runsaan 3 %:n tasolle, jatkaa sitten kohoamista 
ja saavuttaa8%:n tason lähelläpintaa.Pitkännäytteen 
pinnassa hiilipitoisuus alenee nopeasti. 

Hiilipitoisuudenkohoamisenpysähtyminenvajaan 
2m:nsyvyydessä liittyyHeinolanharjunpuhkeamista 
seuranneeseen vedenpinnan nopeaan laskuun ja 
sedimenttien uudelleen kerrostumiseen. Pitoisuuden 
nopea aleneminen sedimenttikerroksen yläosassa 
liittyy todennäköisesti maankäytön muutosten aihe-
uttamaan eroosion voimistumiseen valuma-alueella 
ja vedenpinnan laskuun.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 86 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 3,5 g/m2. Paleomagneettisten 
ajoitusten ja sedimentin ominaisuuksien perusteella 
yhdeksälle kerrokselle lasketut varastoitumisnopeu-
det osoittavat kuiva-aineen varastoitumisnopeuden 
pienentyneen nopeasti tarkastelujakson alussa ja 
pysyneen sitten lähes samalla tasolla (kuva 167). 

Kuva 167. Kuiva-aineen ja hiilen pitkän aikavälin varastoitumisnopeus 
Muuratjärven tutkimuspisteellä 1.
Fig. 167. The long-term accumulation rate of dry matter and carbon at 
survey point 1 in Lake Muuratjärvi.

Hiilen varastoitumisnopeus taas on pysynyt samalla 
tasolla tai hieman kohonnut.

Suurin osa altaan pohjalle kerrostuneista sedimen-
teistä on muinaisen Itämeren savia. Järvisedimenttejä 
on syvimpien altaiden pohjalla pari metriä paksu 
kerros. Matalammilla alueilla järvisedimenttikerros 
on huomattavasti ohuempi tai se puuttuu kokonaan. 
Muuratjärvenpohjastanoin45%onjärvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 5,2 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
160 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 17 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
210 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 6,7 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 0,70 g/m2/v.

Pieksänjärvi 

Pieksänjärvi sijaitsee Kymijoen vesistöalueen 
itäosassa Pieksämäen ja Pieksänmaan alueella. Sen 
pinta-ala on 21,0 km2 ja pinnan korkeus 118,9 m. 
Järven useimmat niemet ovat luoteesta kaakkoon 
suuntautuneita moreeniselänteitä (kuva 168). Piek-
sänjärvi on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäalueeltaulottui 
muinainenItämeriPieksänjärvenaltaaseen jasenpinta 

oli noin 10 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Vedenpinta kuitenkin laski nopeasti ja Pieksänjärvi 
kuroutui Itämerestä Yoldiameri-vaiheen aikaan noin 
11 000 vuotta sitten. Siitä alkaen laskukynnys on sää-
dellytvedenpinnan tasoa.Koska laskukynnyssijaitsee 
järvenkoillisosassa,eimaankuorenkallistumisellaole 
ollut mainittavaa vaikutusta vedenpinnan tasoon.

Valuma-alueen vähittäinen soistuminen ja järvi-
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altaan madaltuminen osittaisen täyttymisen takia 
ovat vaikuttaneet järven luontaiseen kehitykseen. 
Madaltumista on lisännyt vedenpinnan laskeminen 
1950-luvunpuolivälissä.Vedenpintaa laskettiinaluksi 
1,2 m, mutta myöhemmin pintaa ruvettiin pitämään 
ylempänä, niin että vedenpinnan laskuksi jäi 0,7 m. 
Laskun seurauksena osa matalaan veteen joutuneista 
kerrostumista on alkanut kulua ja kerrostua uudelleen 
syvemmille alueille.

Tutkimuspisteitäonseitsemän(kuva168).Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 10 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven eteläosassa, missä 
veden syvyys oli 12,0 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 2,95 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(2,95–2,38 m) on lustosavea. Sen päällä on saviliejua 
(2,38–2,20 m) ja liejua (2,20–0 m). Kuroutumis-
ajankohtaa vastaava syvyys on 2,38 m (kuva 169). 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa nopeasti 
17%:ntasolle japysyykorkeanapintaansaakka.Pinta-
näytteenhiilipitoisuuskäyränperusteellaviimeaikais-

Kuva 168. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Pieksänjärvellä. 
Ylhäällä vasemmalla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alu-
eella.
Fig. 168. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Pieksänjärvi. Top left shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 169. Pieksänjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 169. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Pieksänjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

ten eroosiota kiihdyttävien toimien vaikutukset eivät 
näy tällä paikalla. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle 
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
30 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 3,9 g/m2.

Pitkästänäytteestämääritettiinkahdenosanäytteen 
ikä radiohiilimenetelmällä. Niiden perusteella lasket-
tunasaadaan kuiva-aineen keskimääräiseksivarastoi-
tumisnopeudeksi näytteen alaosassa 78 ja yläosassa 
13g/m2/v.Vastaavatarvothiilelleovat12 ja1,4g/m2/v. 
Näin suurelle varastoitumisnopeuden muutokselle on 
vaikea löytää luonnollista selitystä. Alempi ajoitettu 
osanäyte on kuroutumistason yläpuolelta, ja sen ikä 
sopii hyvinyhteenkehityshistorianperusteella arvioi-
dun kuroutumisajankohdan kanssa. Sen sijaan ylempi 
osanäyte on sen sijaintiin nähden vanha. On mahdol-
lista, että ylempään osanäytteeseen on kulkeutunut 
rantavyöhykkeestä erodoitunutta vanhaa eloperäistä 
ainesta.Tällöinkerrostumisajankohtaavanhempihiili 
tekeeosanäytteen iänkerrostumisajankohtaannähden 
liian vanhaksi. Jos näytteen ikä olisi nuorempi, tasoit-
tuisivat kerrosten väliset varastoitumisnopeudet.

Pieksänjärvenpohjastanoin80%onjärvisediment-
tejä, ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 5,5 milj. tn. 
Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keski-
määrin 260 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoi-
tumisnopeus on ollut 24 g/m2/v. Kuiva-aineesta on 
hiiltä noin 720 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 34 kg/m2 ja keskimää-
räinen varastoitumisnopeus 3,1 g/m2/v.
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Karijärvi 

Karijärvi sijaitsee Kymijoen vesistöalueen ete-
läosassa Jaalassa. Sen pinta-ala on 20,4 km2 ja 
pinnan korkeus 77,3 m. Järvi on noin 10 km pitkä 
ja suuntautunut luoteesta kaakkoon (kuva 170). 
Ohuen moreenikerroksen peittämät kalliomäet ovat 
tyypillisiä järven länsi- ja pohjoispuolelle, kun taas 
eteläpuolella moreenipeite on yhtenäisempi. Hieno-
jakoisia sedimenttejä tavataan vain paikoin. (Rainio 
& Rainio 1986.) Valuma-alueella on runsaasti pieniä 
järviä, jotka toimivat sedimentaatioaltaina. Karijärvi 
on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui 
muinainen Itämeri Karijärven altaaseen ja sen pinta 
oli runsaat 30 m järven nykyistä pintaa ylempänä. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Karijärvi 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
10 300 vuotta sitten.

Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin 
yhdeltä pisteeltä (kuva 170). Kaikuluotauslinjaa on 
yhteensä 14 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 27,3 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 4,17 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(4,17–4,00 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 
(4,00–2,95 m), liejusavea (2,95–2,02 m), saviliejua 
(2,02–0,50 m), liejua (0,50–0,07 m) ja saviliejua 
(0,07–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 

on 2,95 m (kuva 171). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
pysyttelee 1 %:n tasolla, alkaa kohota 2 m:n syvyy-
dessä ja saavuttaa 7 %:n tason näytteen yläosassa. 
Sedimenttikerroksen pinnassa pitoisuus taas alenee. 
Pintanäytteiden mukaan pitoisuus on alimmillaan 
5–10 cm:n syvyydessä.

Tiheys- jahiilipitoisuuskäyränperusteella tälläpai-
kalla on tapahtunut merkittävä sedimentaatio-olojen 
muutos noin 7000 vuotta sitten. Käyristä päätellen 
muutos muistuttaa läpivirtaaman pienenemisen aihe-
uttamaa muutosta Nilakassa ja Pielavedessä. Syytä 
Karijärven sedimentaatio-olojen muuttumiseen ei 
toistaiseksi ole selvitetty.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 98 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 3,1 g/m2. Pitkä näyte voidaan 
jakaa kuroutumistason ja kahden radiohiilimenetel-
mälläajoitetunosanäytteenperusteellakolmeen lähes 
yhtäpitkäänosaan.Kerroksittain lasketutkuiva-aineen 
keskimääräiset varastoitumisnopeudet pienenevät 

Kuva170.Luotauslinjojen ja tutkimuspisteensijaintiKarijärvellä.Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 170. The location of echo-sounding transects and survey point in 
Lake Karijärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 171. Karijärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys,hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.Ylhäälläoikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 171. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Karijärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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nykyaikaa kohti. Sen sijaan hiilen keskimääräinen 
varastoitumisnopeus on suurin keskimmäisessä ja 
pienin alimmassa kerroksessa.

Karijärvenpohjastanoin60%onjärvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 6,7 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 

320 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 32 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
210 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 11 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 1,0 g/m2/v.

Kotajärvi 

Kotajärvi sijaitsee Kymijoen vesistöalueen kaak-
koisosassa Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän 
välisellä alueella Lemissä. Sen pinta-ala on 3,41 km2

ja pinnan korkeus 78,3 m. Järvi on noin 4 km pitkä 
ja suuntautunut luoteesta kaakkoon (kuva 172). 
Peruskartan mukaan järven suurin syvyys on 12 m. 
Valuma-alue rajoittuu pohjoisessa ja idässä harjuun, 
ja sille ovat tyypillisiä moreenipeitteiset kalliomäet ja 
niiden väliset savikot (Lappalainen 1962b). Kotajärvi 
on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön peräännyttyä ulottui muinainen 
Itämeri Kotajärven altaaseen ja sen pinta oli runsaat 
20mjärvennykyistäpintaakorkeammalla.Maankuo-
ren kohotessa vedenpinta laski ja Kotajärvi kuroutui 
Itämerestä Baltian jääjärvi -vaiheen aikaan noin 
11 500 vuotta sitten. Siitä alkaen järven laskukynnys 

Kuva 172. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Kotajärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 172. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Kotajärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 173. Kotajärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys,hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.Ylhäälläoikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 173. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Kotajärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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Johdasjärvi 

Johdasjärvi sijaitseeKymijoenvesistöalueenetelä-
osassaJaalassa.Senpinta-alaon1,89km2 japinnankor-
keus 73,2 m. Järvi on noin 3,5 km pitkä ja 100–400 m 
leveä (kuva 174). Valuma-alueelle ovat tyypillisiä 
moreenipeitteiset kalliomäet ja avokalliot (Rainio & 
Rainio 1986). Johdasjärvi on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Johdasjärven altaaseen ja sen pinta 
oli noin 30 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 

Maankuorenkohotessavedenpinta laski jaJohdasjärvi 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
10 300 vuotta sitten. Myöhemmin järvi on voinut 
kokea merkittäviä valuma-alueen ja läpivirtaaman 
muutoksia, mutta asiaa ei ole toistaiseksi selvitetty.

Tutkimuspisteitä on kuusi (kuva 174). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 

Kuva 174. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Johdasjärvellä. 
Ylhäällä vasemmalla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alu-
eella.
Fig. 174. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Johdasjärvi. Top left shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 175. Johdasjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 175. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Johdasjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

on säädellyt vedenpinnan tasoa.
Tutkimuspisteitä on neljä (kuva 172). Näytteet 

laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 5 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 12,1 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 7,13 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(7,13–5,60 m) on lustosavea. Sen päällä on lus-
torakenteista liejusavea (5,60–4,80 m), saviliejua 
(4,80–3,80 m) ja liejua (3,80–0 m). Kuroutumisajan-
kohtaa vastaava syvyys on 5,60 m (kuva 173). Sen 
yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa hitaasti ja saavuttaa 
12 %:n tason 0,6 m:n syvyydessä. Pintaosassa hiili-
pitoisuus aluksi kohoaa, mutta alenee sitten nopeasti 
8 %:n tasolle. Keskimääräisen kerrostumisnopeuden 
mukaan pitoisuus olisi alentunut vajaat 200 vuotta 

sitten.
Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 

vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 140 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 9,1 g/m2. Kun pitkä näyte jae-
taan kuroutumistason ja kahden ajoitetun osanäytteen 
perusteella kolmeen osaan, havaitaan kuiva-aineen 
varastoitumisnopeuden hidastuneen nykyaikaa kohti, 
mutta hiilen varastoitumisnopeuden pysyneen lähes 
samalla tasolla.

Kotajärvenpohjastanoin55%onjärvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 0,93 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
270 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 24 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
61milj. kg.Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinen 
hiilivarasto on 18 kg/m2 ja keskimääräinen hiilen 
varastoitumisnopeus 1,6 g/m2/v.
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Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on 4 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven koillispäässä, 
missä veden syvyys oli 16,5 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 2,98 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (2,98–2,60 m) on lustosavea. Sen päällä on 
savea (2,60–1,99 m), saviliejua (1,99–1,32 m), liejua 
(1,32–0,06 m) ja saviliejua (0,06–0 m). Kuroutumis-
ajankohtaa vastaava syvyys on 1,99 m (kuva 175). 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa voimakkaasti 
vaihdellen, saavuttaa 8 %:n tason runsaan metrin 
syvyydessä ja pysyy sillä tasolla lähes pintaan saakka. 
Sedimentin pinnassa hiilipitoisuus alenee nopeasti. 
Pintanäytteen perusteella alin hiilipitoisuus on 
10–5 cm:n syvyydessä.

Pitkästä näytteestä ajoitettiin kaksi osanäytettä 
radiohiilimenetelmällä. Alempi näyte on välittömästi 
kuroutumistason yläpuolelta, ja sen ikä sopii hyvin 
yhteenkehityshistorianperusteellaarvioidunkuroutu-
misajankohdan kanssa. Hiilipitoisuuden kohoaminen 
kuroutumisen jälkeen kuvastaa vakiintumisvaihetta 
järven ja sen valuma-alueen kehityksessä. Näytteessä 

on useita savisia raitoja, jotka rajoittuvat jyrkästi ylä-
puolella olevaan liejuun. Kerrosten vaihtelu kuvastaa 
merkittäviä vedenpinnan tai virtaaman muutoksia. 
Ylempi ajoitusnäyte osoittaa sedimentaatio-olojen 
vakiintuneen vasta holoseenikauden puolivälissä.

Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoi-
tunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 48 g/m2. 
Siitä hiilen osuus on ollut 3,1 g/m2. Kuiva-aineen 
keskimääräinen varastoitumisnopeus on holoseeni-
kauden ensimmäisellä puoliskolla ollut kaksinker-
tainen jälkimmäiseen puoliskoon verrattuna. Hiilen 
keskimääräinen varastoitumisnopeus on sitä vastoin 
pysynyt samalla tasolla.

Johdasjärven pohjasta noin 80 % on järvise-
dimenttejä, ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 
0,58milj. tn.Kokopinta-alalle laskettunakuiva-ainetta 
on keskimäärin 310 kg/m2, ja sen keskimääräinen 
varastoitumisnopeusonollut30g/m2/v.Kuiva-aineesta 
on hiiltä noin 38 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 20 kg/m2 ja keskimää-
räinen varastoitumisnopeus 1,9 g/m2/v.

Haukijärvi 

Haukijärvi sijaitsee Kymijoen vesistöalueen koil-
lisreunalla ja kuuluu Tervon ja Maaningan kuntiin. 
Sen pinta ala on 1,52 km2 ja pinnan korkeus 131,4 m. 
Järvi on varsin avoin (kuva 176). Valuma-alue on 
moreenimaata, jonkaalavimmatpaikatovatsoistuneet. 
Haukijärvi on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Haukijärven alueelle. Sen vedenpinta 
oli korkeimmillaan noin 25 m järven nykyistä pintaa 
ylempänä. Maankuoren kohotessa vedenpinta laski 
ja Haukijärvi kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-vai-
heen aikaan noin 10 200 vuotta sitten. Sen jälkeen 
vedenpinta on pysynyt laskukynnyksen säätämällä 
tasolla.

Tutkimuspisteitä on kuusi (kuva 176). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven pohjoisosassa, 
missä veden syvyys oli 6,1 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 4,62 cm:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (4,62–4,40 m) on lustosavea. Sen päällä on 
liejusavea (4,40–4,05 m), saviliejua (4,05–3,00 m) ja 
liejua(3,00–0m).Näytteestäpuuttuulustosavenpäällä 
tavallisesti oleva homogeeninen savi. Savikerrosten 
syntyminen edellyttää yleensä riittävän syvää vettä. 
Haukijärven kohdalla muinainen Itämeri oli matala ja 
merivaihe lyhytikäinen, joten saven kerrostumiselle 
ei ollut edellytyksiä.

Kuva 176. Tutkimuspisteiden sijainti Haukijärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 176. The location of survey points in Lake Haukijärvi. Top right shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.
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Kuva 177. Haukijärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys,hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.Ylhäälläoikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 177. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Haukijärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 4,40 m 
(kuva 177). Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa 
tasaisesti ja saavuttaa9 %:n tason 1,8 m:n syvyydessä. 
Pitoisuus kohoaa nopeasti 14 %:n tasolle 1,6 m:n 
syvyydessä ja pysyy siinä lähelle sedimentin pintaa. 
Näytteen yläosassa pitoisuus laskee pari prosenttiyk-
sikköä.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 91 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 8,1 g/m2. Pitkästä näytteestä 
ajoitettiin radiohiilimenetelmällä kaksi osanäytettä. 
Alemman osanäytteen ikä on kuroutumisajankohtaan 
nähden liianvanha,mutta samaa“vikaa”voiollamyös 
ylemmässä osanäytteessä. Kun tarkastellaan kurou-
tumisajankohdan ja ylemmän ajoituksen perusteella 
laskettuja keskimääräisiä varastoitumisnopeuksia, 
havaitaan molempien varastoitumisnopeuksien 
hidastuneenmerkittävästi.Alaosaanverrattunakuiva-
aineen varastoitumisnopeus on hidastunut vajaaseen 
seitsemänteen osaan ja hiilen varastoitumisnopeus 
vajaaseen kolmasosaan. Näihin tuloksiin on syytä 
suhtautua varauksellisesti. Ylempään osanäytteeseen 
on voinut kulkeutua vanhaa eloperäistä ainesta, mikä 
tekee sen iän kerrostumisajankohtaan nähden liian 
vanhaksi. Jos ikä olisi nuorempi, pienenisivät ker-
rosten väliset erot.

Haukijärvenjärvisedimentit sisältävätkuiva-ainetta 
noin 0,64 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 420 kg/m2, ja sen keskimääräi-
nen varastoitumisnopeus on ollut 41 g/m2/v. Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 56 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 37 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 3,7 g/m2/v.

Saarijärvi 

Saarijärvi sijaitsee Kymijoen vesistöalueen poh-
joisosassa Saarijärvellä. Sen pinta-ala on 1,25 km2 ja 
pinnankorkeus175,0m.Järvionkarikkoinenjamatala, 
suurin syvyys 5,0 m. Valuma-alue on moreenimaata, 
jonka alavimmat paikat ovat aikojen kuluessa soistu-
neet, jasuotonviimeaikoinaojitettumetsänkasvatusta 
varten. Saarijärvi on tyypiltään reittijärvi.

Saarijärvisyntyimannerjäätikönreunanperäännyttyä
alueelta noin 10 800 vuotta sitten. Siitä alkaen veden-
pinta on pysynyt laskukynnyksen säätämällä tasolla.

Tutkimuspisteitä on yhdeksän (kuva 178). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 9 sijaitsee järven eteläosassa, missä 
veden syvyys oli 4,2 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 6,43 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 

(6,43–4,98 m) on saviliejua, ja sen päällä on liejua 
(4,98–0m).Kuroutumisajankohtaavastaavaasyvyyttä 
ei tavoitettu (kuva179).Hiilipitoisuusonnäytteenala-
päässä jo 4 %:n tasolla ja kohoaa hitaasti pintaa kohti. 
Jos alapään iäksi oletetaan järven syntyajankohta, 
saadaankuiva-aineenkeskimääräiseksivarastoitumis-
nopeudeksi 120 g/m2/v. Siitä hiilen osuus on ollut 12 
g/m2/v. Koska kuroutumistaso on syvemmällä, ovat 
todelliset varastoitumisnopeudet näitä suuremmat.

Saarijärven kehitykseen on valuma-alueen soistu-
misen lisäksi vaikuttanut altaan täyttyminen. Altaan 
täyttyessä on vesi vastaavasti madaltunut. Tutkimus-
pisteillä on nykyisin vettä keskimäärin 2,8 m ja jär-
visedimenttejäkeskimäärin3,0m.Sitenalkuperäisestä 
veden syvyydestä on jäljellä puolet. Madaltuminen 
ei ole tapahtunut tasaisesti, vaan se on keskittynyt 
syvänteisiin tasoittaen järven pohjaa.
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Kuva 178. Tutkimuspisteiden sijainti Saarijärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 178. The location of survey points in Lake Saarijärvi. Top right shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Saarijärven järvisedimentit sisältävätkuiva-ainetta 
noin 0,42 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 330 kg/m2, ja sen keskimääräi-
nen varastoitumisnopeus on ollut 31 g/m2/v. Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 40 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 32 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 2,9 g/m2/v.

Kuva 179. Saarijärven tutkimuspisteeltä 9 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 179. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 9 in Lake Saarijärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Pyhäluoma 

Pyhäluoma sijaitsee Kymijoen vesistöalueen itä-
osassa Pieksänmaalla. Sen pinta-ala on 1,24 km2 ja 
pinnan korkeus 105,9 m. Järvi on noin 3 km pitkä, 
400 m leveä ja suuntautunut luoteesta kaakkoon 
(kuva 180). Sen valuma-alueelle ovat tyypillisiä 
luoteesta kaakkoon suuntautuneet moreeniselänteet 
(Glückert 1973). Selänteiden väliset laaksot ovat 
soistuneet. Pyhäluoma on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Pyhäluoman alueelle. Sen vedenpinta 
oli heti jäätiköstä vapautumisen jälkeen noin 25 m 
Pyhäluoman nykyistä pintaa ylempänä. Maankuoren 
kohotessa vedenpinta laski vähitellen ja Pyhäluoma 

kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan 
noin 10 000 vuotta sitten. Sen jälkeen järven kehitys 
jatkui varsin vakaana Porsaskosken laskukynnyksen 
säädellessä vedenpinnan tasoa.

Tutkimuspisteitä on kaksi (kuva 180). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiin toiseltapisteeltä 
ja toisella sedimentin kerrosjärjestys määritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on 3 km.

Tutkimuspiste 3 sijaitsee järven eteläosassa, missä 
veden syvyys oli 2,6 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 4,51 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(4,51–3,70 m) on savea. Sen päällä on liejusavea 
(3,70–3,50 m), saviliejua (3,50–2,20 m) ja liejua 
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(2,20–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 3,70 m (kuva 181). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa hitaasti, saavuttaa 8 %:n tason 1,6 m:n syvyy-
dessä ja pysyy sillä tasolla pintaan saakka.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 110 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 7,0 g/m2. Näytteestä ajoitettiin 
radiohiilimenetelmällä kaksi tasoa: toinen liejusaven 
ja saviliejun rajapinnasta ja toinen keskeltä liejuker-
rosta. Alempi ikä on kuroutumistason yläpuolelta, 
ja se sopii hyvin yhteen kehityshistorian perusteella 
arvioidun kuroutumisiän kanssa. Ylemmän ajoitetun 
näytteen perusteella järven kehityshistoria voidaan 
jakaa kahteen yhtä pitkään puoliskoon. Kuiva-aineen 
keskimääräinenvarastoitumisnopeusonensimmäisen 
puoliskonaikanakaksinkertainen jälkimmäiseenpuo-
liskoon verrattuna. Sitä vastoin hiilen keskimääräinen 

Kuva 180. Luotauslinjan ja tutkimuspisteiden sijainti Pyhäluomalla. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 180. The location of echo-sounding transect and survey points in 
Lake Pyhäluoma. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 181. Pyhäluoman tutkimuspisteeltä 3 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys,hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.Ylhäälläoikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 181. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 3 in Lake 
Pyhäluoma. Top right shows the carbon content of the surface core.

varastoitumisnopeus on samalla tasolla molemmissa 
puoliskoissa. Ajoituksia ei ole riittävästi varastoi-
tumisnopeuksien muutosten selvittämiseen, mutta 
todennäköisestikuiva-aineenvarastoitumisnopeuson 
hidastunut vähitellen ensimmäisen puoliskon aikana. 
Jälkimmäisen puoliskon aikana sedimentaatio-olot 
ovat olleet vakaat eikä suuria varastoitumisnopeuden 
muutoksia ole tapahtunut.

Pyhäluomanjärvisedimentit sisältävätkuiva-ainetta 
noin 0,70 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 560 kg/m2, ja sen keskimääräi-
nen varastoitumisnopeus on ollut 56 g/m2/v. Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 44 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 35 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 3,5 g/m2/v.
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Tervajärvi 

Tervajärvi sijaitsee Kymijoen vesistöalueen ete-
läosassa Luumäellä. Sen pinta-ala on 1,15 km2 ja 
pinnan korkeus 69,7 m. Valuma-alue ulottuu etelässä 
EnsimmäiselleSalpausselälle.Senmäetovatmoreeni- 
tai hiekkamuodostumia tai ohuen moreenikerroksen 
peittämiä kalliomäkiä. Mäkien väliset alavat maat 
ovat soistuneet. (Haavisto-Hyvärinen&Rainio1989.) 
Tervajärvi on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä Ensimmäi-
seltä Salpausselältä oli muinainen Itämeri Baltian 
jääjärvi -vaiheessa.Senvedenpintaolikorkeimmillaan 
noin 50 m Tervajärven nykyisen pinnan yläpuolella. 
Vedenpinta kuitenkin laski nopeasti, ja Tervajärvi 
kuroutui Itämerestä Baltian jääjärven purkautuessa 
merenpinnan tasoon noin 11 500 vuotta sitten. Siitä 
alkaen laskukynnys on säädellyt Tervajärven veden-
pinnan tasoa.

Tutkimuspisteitä on kahdeksan (kuva 182). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä 
pisteeltä. Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiin maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven itäosassa, missä 
veden syvyys oli 9,2 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 3,41 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(3,41–3,36 m) on savea. Sen päällä on saviliejua 
(3,36–2,37 m) ja liejua (2,37–0 m). Kuroutumis-
ajankohtaa vastaava syvyys on 3,36 m (kuva 183). 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus vaihtelee aluksi 3 %:n 

Kuva 182. Tutkimuspisteiden sijainti Tervajärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 182. The location of survey points in Lake Tervajärvi. Top right shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 183. Tervajärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 183. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Tervajärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

tasolla, kohoaa sitten nopeasti saavuttaen 12 %:n 
tason 2 m:n syvyydessä ja pysyy sitten korkeana 
pintaan saakka. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle 
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
68 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 5,8 g/m2.

Hiilikäyrä kuroutumistasolta 2 m:n syvyyteen 
saakka kuvastaa vakiintumisvaihetta järven kehityk-
sessä.Senaikanamatalanvedenalueethuuhtoutuivat ja 
irronnutaineskulkeutui syvänteisiin.Valuma-alueella 
laaksojen suot laajenivat ja alkoivat pidättää mineraa-
limailta erodoitunutta ainesta. Vakiintumisvaiheen 
jälkeen tapahtuneella soiden laajenemisellaeienääole 
ollut mainittavaa vaikutusta kerrostuneen sedimentin 
laatuun. Pienet hiilipitoisuuden vaihtelut johtuvat 
todennäköisesti paikallisista häiriöistä, esimerkiksi 
metsäpaloista.

Tervajärven järvisedimentit sisältävätkuiva-ainetta 
noin 0,40 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 350 kg/m2, ja sen keskimääräi-
nen varastoitumisnopeus on ollut 30 g/m2/v. Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 34 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 30 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 2,6 g/m2/v.
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Vehmasjärvi (Suonenjoki) 

Vehmasjärvi sijaitsee Kymijoen vesistöalueen 
itäreunalla Suonenjoella. Sen pinta-ala on 0,47 km2

ja pinnan korkeus 141,8 m. Järvi rajoittuu kaakossa 
moreenipeitteisiin kalliomäkiin, jotka kohoavat 40 
järven pinnan yläpuolelle. Järven syvin kohta 30 m on 
näiden mäkien edustalla. Valuma-alue on enimmäk-
seen moreenimaata (Kejonen 2001). Vehmasjärvi on 
tyypiltään latvajärvi.

Vehmasjärvi syntyimannerjäätikön reunanperään-
nyttyä noin 11 100 vuotta sitten. Muinainen Itämeri 
oli tällöin Yoldiameri-vaiheessa ja sen pinta oli Veh-
masjärven pinnan tasossa. Maankuoren kohotessa 
merenpinta laski, mutta Vehmasjärvi jäi laskukyn-
nyksen säätämälle tasolle.

Tutkimuspisteitä on neljä (kuva 184). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven eteläosassa, missä 
veden syvyys oli 30,3 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-

Kuva184.TutkimuspisteidensijaintiVehmasjärvellä.Ylhäällävasemmalla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 184. The location of survey points in Lake Vehmasjärvi. Top left shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

tin pinnasta 4,43 m:n syvyyteen. Näytteen alaosassa 
(4,43–4,34 m) on ohut savikerros (kuva 185). Se ei 
edusta muinaisen Itämeren vaiheita, vaan on mitä 
todennäköisimmin syntynyt rantavyöhykkeestä ero-
doituneesta aineksesta. Saven päällä oleva järvisedi-
menttikerros (4,43–0 m) on liejua. Järven syntyajan-
kohtaa vastaava syvyys on 4,34 m. Sen yläpuolella 
hiilipitoisuus kohoaa nopeasti 25 %:n tasolle ja pysyy 
korkeanasedimentinpintaansaakka.Hiilipitoisuuden 
nopea kohoaminen kuvastaa sedimentaatio-olojen 
nopeaa vakiintumista, mikä on tyypillistä veden 
koskemattoman alueen järville.

Pitkästä näytteestä tehtiin kaksi radiohiiliajoitusta, 
joista alemman ikä vastaa hyvin kehityshistorian 
perusteella arvioitua järven syntyajankohtaa. Järven 
syntyajankohdanjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 35 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 8,1 g/m2. Kun liejukerros jaetaan 
kahteenosaanylemmänajoitetunosanäytteenkohdalta 
jakerroksille lasketaan keskimääräisetvarastoitumis-

Kuva 185. Vehmasjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 185. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Vehmasjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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nopeudet, todetaan kuiva-aineen ja hiilen varastoitu-
misnopeuden pysyneen samalla tasolla. Se osoittaa 
osaltaan nopeaa sedimentaatio-olojen vakiintumista 
ja olojen säilymistä sen jälkeen vakaina.

Vehmasjärven järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 60 000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna 

kuiva-ainetta on keskimäärin 130 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 11 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 14 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon29kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 2,6 g/m2/v.

Vehmasjärvi (Kuopio) 

Vehmasjärvi sijaitsee Kymijoen vesistöalueen 
itäreunalla Kuopiossa. Sen pinta-ala on 0,41 km2 ja 
pinnan korkeus 137,6 m. Luoteesta kaakkoon liikku-
nut jäätikkö on uurtanut järvialtaan moreenipeitteisen 
kalliomäen juurelle (kuva 186). Järven valuma-alue 
onmoreeni- ja turvemaata (Rainio1980).Vehmasjärvi 
on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä alueelta 
ulottui muinainen Itämeri juuri ja juuri Vehmasjärven 
altaaseen. Vedenpinta oli korkeimmillaan vain pari 
metriä järven nykyistä pintaa ylempänä. Merivaihe 
jäi lyhyeksi, ja Vehmasjärvi kuroutui Itämerestä 
Yoldiameri-vaiheen aikaan noin 11 000 vuotta sitten. 
Valuma-alueen soistuminen alkoi alavimmilla pai-
koilla jäästävapautumisenjälkeen.Suotovatvähitellen 
laajentuneet nykyiseen mittaansa.

Kuva 186. Tutkimuspisteiden sijainti Vehmasjärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig.186.Thelocationofsurveypoints inLakeVehmasjärvi.Toprightshows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 187. Vehmasjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 187. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Vehmasjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

Tutkimuspisteitä on kuusi (kuva 186). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
vedensyvyysoli18,2m.Pitkänäyteulottuusedimentin 
pinnasta 5,78 m:n syvyyteen (kuva 187). Näytteen 
alapäässä on liejusavea (5,78–5,74 m). Sen päällä 
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on liejua (5,74–5,45 m), saviliejua (5,45–4,65 m) ja 
liejua (4,65–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava 
syvyys on 5,78 m.

Hiilipitoisuus on varsin korkea jo järvisediment-
tikerroksen pohjaosassa, mikä ilmentää nopeaa siir-
tymistä meren lahdesta pieneksi järveksi. Pitoisuus 
kuitenkin alenee 3 %:n tasolle runsaan 5 m:n syvyy-
dessä, mistä se alkaa kohota hitaasti päätyen 30 %:n 
tasolle sedimenttikerroksen yläosassa. Pintaosassa 
pitoisuus taas alenee valuma-alueen viimeaikaisten 
maankäytön muutosten takia.

Sedimenttikerroksesta tehtiin viisi radiohiiliajoi-
tusta, mikä mahdollistaa varastoitumisnopeuksien 
tarkastelun kerroksittain. Alimman iän ja koko 
sedimenttikerroksen keskimääräisten ominaisuuk-
sien perusteella saadaan kuiva-aineen keskimääräi-
seksi varastoitumisnopeudeksi 75 g/m2/v ja hiilen 
varastoitumisnopeudeksi 13 g/m2/v. Kerrostuman 
alaosassa kuiva-aineen varastoitumisnopeus on ollut 
keskimääräiseen verrattuna kaksinkertainen ja hiilen 
varastoitumisnopeushiemankeskimääräistäpienempi 
(kuva 188). Seuraavassa 9500–9000 vuotta sitten 
syntyneessä kerroksessa molemmat varastoitu-
misnopeudet ovat suuria, mutta pienenevät aluksi 
keskimääräiselle ja kahdessa ylimmässä kerroksessa 
huomattavasti keskimääräistä pienemmälle tasolle.

Toiseksialinkerrosonpoikkeava.Seon1,2mpaksu 
ja syntyi ajoitustulosten mukaan 520 vuoden aikana, 
joten keskimääräiseksi kerrostumisnopeudeksi tulee 
peräti 2,3 mm/v. Koska tiheys ja hiilipitoisuus ovat 
tavanomaisella tasolla, tulevatvarastoitumisnopeudet 
suuriksi. Syynä suuriin varastoitumisnopeuksiin on 
todennäköisesti 3,4 m:n syvyydestä otetun osanäyt-
teen liian vanha ikä. Näytteeseen on voinut kulkeutua 
lammen rannoilta tai valuma-alueelta vanhaa elope-
räistä ainesta, jolloin radiohiilimenetelmällä saatu ikä 
ei edusta osanäytteen kerrostumisajankohtaa.

Vehmasjärven järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 0,12 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna 

kuiva-ainetta on keskimäärin 290 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 26 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 20 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon49kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 4,5 g/m2/v.

Kuva 188. Kuiva-aineen ja hiilen pitkän aikavälin varastoitumisnopeus 
Vehmasjärven tutkimuspisteellä 1.
Fig. 188. The long-term accumulation rate of dry matter and carbon at 
survey point 1 in Lake Vehmasjärvi.

Ylimmäinen Sammallampi 

Ylimmäinen Sammallampi sijaitsee Kymijoen 
vesistöalueen eteläosassa Jaalassa. Sen pinta-ala on 
0,33 km2 ja pinnan korkeus 74,4 m. Järvi on vajaat 
2 km pitkä, noin 200 m leveä ja suuntautunut lännestä 
itään (kuva 189). Valuma-alueelle ovat tyypillisiä 
ohuenmoreenikerroksenpeittämätkalliomäet.Mäkien 
välisissä painanteissa on pieniä savikkoja. (Tynni 
1970.) Ylimmäinen Sammallampi on tyypiltään 
latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainenItämeriYlimmäisenSammallammenaltaaseen 
ja sen pinta oli noin 65 m järven nykyistä pintaa 
ylempänä. Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja 

lampeaympäröivätmäetalkoivatkohotavedenpinnan 
yläpuolelle. Mäkien rinteille huuhtoutui runsaasti 
avokallioita, samalla kun hienoin aines kerrostui 
laaksoihin.YlimmäinenSammallampikuroutuiItäme-
restä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 10 500 vuotta 
sitten. Siitä alkaen järven laskukynnys on säädellyt 
vedenpinnan tasoa.

Tutkimuspisteitäonseitsemän(kuva189).Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven itäosassa, missä 
veden syvyys oli 3,5 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
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Kuva 189. Tutkimuspisteiden sijainti Ylimmäisellä Sammallammella. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 189. The location of survey points in Lake Ylimmäinen Sammallampi. 
Top right shows the location of the lake in the drainage basin delimited 
by the outlet.

Kuva 190. Ylimmäisen Sammallammen tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän 
näytteen koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. 
Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 190. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Ylimmäinen Sammallampi. Top right shows the carbon content of the 
surface core.

mentin pinnasta 7,25 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(7,25–6,60 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 
(6,60–6,30 m), liejusavea (6,30–6,10 m) ja liejua 
(6,10–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 6,30 m (kuva 190). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa nopeasti 3 %:n tasolle. Kohoaminen jatkuu 
sitten hitaana maksimitasolle vajaan 1 m:n syvyy-
teen. Lähellä sedimentin pintaa pitoisuus laskee 
nopeasti. Pintanäytteen perusteella lasku tapahtuu 
20 cm:n syvyydessä. Koska suurten järvien tulvat 
eivät ole ulottuneet Ylimmäisen Sammallammen 
altaaseen, johtuu sedimentin hiilipitoisuuden vaihtelu 
valuma-alueella tapahtuneista muutoksista. Järveen 
kulkeutuvan mineraaliaineksen määrää ovat lisän-
neet aiemmin metsäpalot ja viime aikoina erityisesti 
savikkojen viljely.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 220 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 11 g/m2. Varastoitumisnopeuk-
sien muutosten selvittämiseksi näyte voidaan jakaa 
kolmeen osaan kuroutumistason ja kahden radiohii-
liajoituksen perusteella. Ikiä ja syvyyksiä vertaamalla 
todetaankerrostumisnopeudenhidastuneennykyaikaa 
kohti. Sama on havaittavissa myös varastoitumisno-
peuksissa. Kuiva-aineen keskimääräiset varastoitu-
misnopeudetovatkerroksittain360g/m2/v,110g/m2/v 
ja 77 g/m2/v ja vastaavat hiilen varastoitumisnopeudet 
13 g/m2/v, 7,9 g/m2/v ja 6,2 g/m2/v. 

Kuiva-aineen varastoitumisnopeuden hidastu-
minen on selitettävissä valuma-alueen mineraali-
maiden huuhtoutumisella ja laaksojen osittaisella 
soistumisella, joskin Ylimmäisen Sammallammen 
valuma-alueella soita on suhteellisen vähän. Hiilen 

varastoitumisnopeuden hidastumiseen taas on voinut 
vaikuttaa altaan osittainen täyttyminen. Tutkimuspis-
teen 1 paikalla alkuperäisestä veden syvyydestä on 
jäljellä vain kolmasosa. Altaan täyttyessä sen vesitila 
pienenee, ja jossisäänvirtaamapysyysamana, lyhenee 
vedenviipymäaltaassa.Vedennopeampivaihtuminen 
parantaa pohjan läheisten kerrosten happitilannetta 
ja edistää siten eloperäisen aineksen hajoamista. Jos 
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Pieni-Montonen 

Pieni-Montonen sijaitsee Kymijoen vesistöalueen 
itäosassa Mikkelissä. Sen pinta-ala on 0,27 km2 ja 
pinnankorkeus99,4m.Pieni-Montonenon tyypiltään 
reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä Mikkelin tie-
noosta oli Pienen-Montosen alue muinaisen Itämeren 
saaristoa. Vedenpinta oli korkeimmillaan noin 20 m 
järven nykyisen pinnan yläpuolella. Vedenpinta laski 
nopeasti, ja Pieni-Montonen kuroutui Itämerestä 
Ancylusjärvi-vaiheen aikaan jo noin 10 700 vuotta 

Kuva 191. Tutkimuspisteiden sijainti Pienellä-Montosella. Ylhäällä 
vasemmalla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 191. The location of survey points in Lake Pieni-Montonen. Top 
left shows the location of the lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.

Kuva 192. Pienen-Montosen tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 192. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Pieni-Montonen. Top right shows the 
carbon content of the surface core.

muut tekijät pysyvät muuttumattomina, pienenee 
varastoituva osuus hajoavan osuuden kasvaessa.

Ylimmäisen Sammallammen allas on mataloitunut 
merkittävästi täyttymisen seurauksena. Tutkimuspis-
teittäin laskettuna järvisedimentit täyttävät alkupe-
räisestä veden syvyydestä noin 50 %. Ylimmäisen 
Sammallammen järvisedimentit sisältävät kuiva-

ainetta noin 0,22 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on keskimäärin 660 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 62 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 11 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon33kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 3,1 g/m2/v.

sitten. Kuroutumisen jälkeen järven vedenpinta on 
pysynyt laskukynnyksen säätämällä tasolla. Ympä-
röivien suurten järvien vedenpinnan vaihtelut eivät 
ole ulottuneet Pieneen-Montoseen.

Tutkimuspisteitä on viisi (kuva 191). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
vedensyvyysoli7,8m.Pitkänäyteulottuusedimentin 
pinnasta 2,97 m:n syvyyteen saakka. Näytteen alaosa 
(2,97–2,82 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 
(2,82–2,70 m), liejusavea (2,70–2,25 m) ja liejua 
(2,25–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 2,70 m (kuva 192). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa aluksi hyvin hitaasti. Runsaan 2 m:n syvyy-
dessä pitoisuus kohoaa nopeasti 10 %:n tasolle ja on 
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korkeimmillaan sedimentin pinnassa. Kuroutumisen 
jälkeen tälle paikalle on varastoitunut vuosittain 
kuiva-ainetta keskimäärin 54 g/m2. Siitä hiilen osuus 
on ollut 7,0 g/m2.

Pienen-Montosen järvisedimentit sisältävät 
kuiva-ainetta noin 0,10 milj. tn. Koko pinta-alalle 

Mäkijärvi 

Mäkijärvi sijaitsee Kymijoen vesistöalueen koil-
lisreunalla ja kuuluu Kuopion ja Karttulan kuntiin. 
Sen pinta-ala on 0,21 km2 ja pinnan korkeus 146,6 m. 
Valuma-aluerajoittuuetelässä ja lännessämoreenipeit-
teisiin kalliomäkiin, joiden laet kohoavat 50 m järven 
pinnanyläpuolelle.Moreenimaastoonloivapiirteisem-
pääjärvenkoillispuolella,missäalavimmatpaikatovat 
soistuneet. Mäkijärvi on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Mäkijärven altaaseen. Merenpinta 
oli vain muutamia metrejä järven nykyistä pintaa 
ylempänä, joten merivaihe jäi lyhyeksi ja Mäkijärvi 
kuroutui Itämerestä Yoldiameri-vaiheen aikaan noin 
11 200 vuotta sitten.

Tutkimuspisteitä on viisi (kuva 193). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 7,7 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-

Kuva 193. Tutkimuspisteiden sijainti Mäkijärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 193. The location of survey points in Lake Mäkijärvi. Top right shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 380 kg/m2, 
ja sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
36 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 13 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 50 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
4,7 g/m2/v.

tin pinnasta 3,59 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(3,59–3,52 m) on liejusavea. Sen päällä on liejua 
(3,52–3,34 m), saviliejua (3,34–2,62 m) ja liejua 
(2,62–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 3,59 m (kuva 194). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa aluksi nopeasti, mutta alenee sitten 5 %:n 
tasolle. Pitoisuus alkaa kohota selvästi 2,6 m:n 
syvyydessä, päätyy runsaan 20 %:n tasolle 1,9 m:n 
syvyydessä ja pysyy korkeana sedimentin pintaan 
saakka.

Pitkä näyte edustaa kuroutumisen jälkeistä aikaa, 
sillämerivaiheenaikaanvesioliniinmatalaa,etteisedi-
menttienkertyminenollutmahdollista.Kuroutumisen 
jälkeen sedimentaatio-olot vaihtelivat, mitä osoittaa 
tavanomaisesta poikkeava kerrosjärjestys pitkän 
näytteen alaosassa. Mäkijärvi ei ole kuroutumisen 
jälkeenollutyhteydessämuihinvesistöihin, jotensyyt 

Kuva 194. Mäkijärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys,hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.Ylhäälläoikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 194. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Mäkijärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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saviliejunkerrostumiseen jahiilipitoisuudenalenemi-
seen ovat paikallisia. Jyrkällä huuhtoutumattomalla 
moreenirinteellä tapahtunut häiriö kuten metsäpalo, 
myrskytuho tai maanvyörymä on voinut tilapäisesti 
voimistaaeroosiota ja lisätämineraaliaineksenkulkeu-
tumista järveen.Järvensedimentaatio-olotvakiintuivat 
vasta noin 7000 vuotta sitten.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 45 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 7,2 g/m2. Varastoitumisnopeudet 
ovatkuitenkinvaihdelleeterikehitysvaiheidenaikaan. 
Jospitkänäyte jaetaankolmeenosaan radiohiilimene-
telmällä ajoitettujen osanäytteiden mukaan, todetaan 

keskimääräistenvarastoitumisnopeuksienhidastuneen 
nykyaikaa kohti. Koska valuma-alueelta järveen 
kulkeutuvan mineraaliaineksen määrä on vähentynyt 
vuosituhansien kuluessa, on kuiva-aineen varastoitu-
misnopeus hidastunut huomattavasti enemmän kuin 
hiilen varastoitumisnopeus.

Mäkijärven järvisedimentit sisältävätkuiva-ainetta 
noin 81 000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 390 kg/m2, ja sen keskimää-
räinenvarastoitumisnopeus onollut34g/m2/v.Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 13 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 62 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 5,5 g/m2/v.

Hanhijärvi 

Hanhijärvi sijaitsee Kymijoen vesistöalueen länsi-
reunalla Jämsänkoskella. Sen pinta-ala on 0,17 km2 ja 
pinnan korkeus 101,7 m. Järvi on muodoltaan melko 
hajanainen (kuva 195). Valuma-alue on järven ympä-
ristössä moreenimaata, mutta kalliomäkien osuus 
lisääntyy länteen mentäessä (Kielosto et al. 1992). 
Hanhijärvi on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Hanhijärven altaaseen ja sen pinta oli 
noin 50 m järven nykyistä pintaa ylempänä. Järven 
pohjoispuolella olevan Hanhivuoren laki oli suun-

nilleen vedenpinnan tasolla. Maankuoren kohotessa 
vedenpinta vähitellen laski ja Hanhijärvi kuroutui Itä-
merestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin9700vuotta 
sitten. Maankuoren kallistumisen takia Päijänteen 
vedenpintakohosi, ja lopulta tulvaulottuimyösHanhi-
järven altaaseen. Hanhijärven pinta kohosi Päijänteen 
pinnan mukana noin 2 m nykyistä korkeammalle. 
Tulva päättyi Heinolan harjun puhkeamiseen noin 
7000 vuotta sitten. Siitä alkaen järven laskukynnys 
on säädellyt vedenpinnan tasoa.

Tutkimuspisteitäonseitsemän(kuva195).Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 2,0 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 4,69 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(4,69–4,40 m) on savea. Sen päällä on saviliejua 
(4,40–3,60 m) ja liejua (3,60–0 m). Kuroutumisajan-
kohtaa vastaava syvyys on 4,40 m (kuva 196). Sen 
yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa 3,3 m:n syvyyteen 
saakka, mutta alenee sitten hitaasti pintaa kohti. 
Pitoisuuden nopea kohoaminen ja yhtä nopea alene-
minen runsaan 3 m:n syvyydessä voi liittyä Muinais-
Päijänteen tulvaan ja Heinolan harjun puhkeamista 
seuranneeseen vedenpinnan laskuun.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 110 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 8,4 g/m2. Varastoitumisnopeuk-
sien muutoksista saadaan viitteitä pitkästä näytteestä 
tehtyjen radiohiiliajoitusten perusteella. Alempi ikä 
on kuroutumistason yläpuolelta, ja se sopii hyvin 
yhteenkehityshistorianperusteellaarvioidunkuroutu-
misajankohdan kanssa. Kuroutumistason ja alemman 
ajoitetun osanäytteen välinen kerros on kuitenkin niin 
ohut, ettei sille voida laskea luotettavia varastoitu-
misnopeuksia. Jos pitkä näyte jaetaan kahteen osaan 
kuroutumistason ja ylemmän ajoitetun osanäytteen 
perusteella, todetaanvarastoitumisnopeuksienpienen-

Kuva 195. Tutkimuspisteiden sijainti Hanhijärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 195. The location of survey points in Lake Hanhijärvi. Top right shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.
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tyneen. Sekä kuiva-aineen että hiilen keskimääräinen 
varastoitumisnopeus on ollut viimeksi kuluneen 4500 
vuoden aikana vain kolmasosa sitä edeltäneen ajan-
jaksonkeskimääräisestävarastoitumisnopeudesta. Jos 
ylempäänosanäytteeseenonkulkeutunutkerrostumis-
ajankohtaa vanhempaa eloperäistä ainesta, selittää se 
varastoitumisnopeuksien hidastumisen.

Altaanvähittäinen täyttyminenonmuuttanut järven 
sedimentaatio-oloja. Tutkimuspisteittäin laskettu 
keskimääräinen täyttymisaste on peräti 70 %. Altaan 
mataloituminen on mitä todennäköisimmin vaikutta-
nut myös hiilen varastoitumisnopeuteen. Tutkimus-
pisteen 1 kohdalla alkuperäisestä veden syvyydestä 
(6,4 m) on jäljellä enää kolmasosa (2,0 m). Järven 
madaltuessa senvesitilapienenee javedenvaihtuvuus 
nopeutuu. Nopeammin vaihtuva vesi voi parantaa 
happitilannetta sedimentinpinnassa.Hapekkaampien 
olosuhteiden takia taas suurempi osa eloperäisestä 
aineksestahajoaa.Toineneloperäisenaineksenhajoa-
mista nopeuttava tekijä on ollut sedimentin pintaosan 
lämpötilankohoaminen,silläaltaanmadaltuessaveden 
kerrostuneisuus vähenee ja sedimenttikerrokseen 
rajoittuva vesimassa pääsee lämpenemään. Hajoavan 
osuuden lisääntyminen järven madaltuessa on voinut 
hidastaa hiilen varastoitumisnopeutta ja alentaa sedi-
mentin hiilipitoisuutta pintaa kohti.

Hanhijärvenjärvisedimentit sisältävätkuiva-ainetta 
noin 0,14 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 830 kg/m2, ja sen keskimääräi-
nen varastoitumisnopeus on ollut 85 g/m2/v. Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 11 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 63 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 6,5 g/m2/v.

Kuva 196. Hanhijärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koos-
tumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoituksen tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 196. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Hanhijärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

Keskijärvi 

Keskijärvi sijaitsee Kymijoen vesistöalueen keski-
osassa Luhangalla Tammijärven ja Päijänteen Tam-
miselän välissä. Sen pinta-ala on 0,12 km2 ja pinnan 
korkeus 92,5 m. Järvi on noin 800 m pitkä, 100–200 m 
leveä ja suuntautunut luoteesta kaakkoon (kuva 197). 
Valuma-alueonenimmäkseenmoreenimaata.Alavim-
millapaikoillaonsilttiä jasavea. (Haavisto-Hyvärinen 
& Rainio 1992.) Keskijärvi on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä muinainen 
Itämeri ulottui Keskijärven altaaseen ja sen pinta 
oli lähes 50 m järven nykyistä pintaa ylempänä. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Keskijärvi 
kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan 
noin 9900 vuotta sitten. Sen jälkeen järvi on kokenut 
monia vedenpinnan, valuma-alueen ja läpivirtaaman 
muutoksia.

Ancylusjärvestäkuroutumisen jälkeenKeskijärven 
valuma-alue oli huomattavasti nykyistä laajempi, 
sillä järven kautta laskivat muinaisen Puulan vedet 

Päijänteeseen. Maankuoren kallistuessa kaakkoon 
Puulalle puhkesi uusi lasku-uoma Sysmään, mikä 
alkoi vähentää Keskijärven kautta virtaavan veden 
määrää. Uoman vaihto alkoi noin 8600 vuotta sitten 
ja päättyi 6600 vuotta sitten (Tikkanen 1995). Uoman 
vaihdoksen jälkeen Keskijärvellä on ollut nykyinen 
valuma-alue.

Samanaikaisesti valuma-alueen pienenemisen 
kanssa tapahtui myös merkittävää vedenpinnan 
vaihtelua. Maankuoren kallistumisen takia kohosi-
vat Päijänteen vedet, ja lopulta tulva ulottui myös 
Keskijärven ja Tammijärven altaisiin. Keskijärven 
pinta kohosi runsaat 3 m nykyistä korkeammalle, ja 
järvi muuttui Tammiselän ja Tammijärven väliseksi 
salmeksi. Vedenpinnan kohoaminen päättyi Heino-
lan harjun puhkeamiseen noin 7000 vuotta sitten. 
Uuden laskukynnyksen kuluessa vedenpinta laski 
nopeasti 4–5 m ja Keskijärven yhteys Päijänteeseen 
katkesi.KeskijärvenkuroutuessauudelleenoliPuulan 
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Kuva 197. Tutkimuspisteiden sijainti Keskijärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 197. The location of survey points in Lake Keskijärvi. Top right shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 198. Keskijärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys,hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.Ylhäälläoikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 198. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Keskijärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

suunnasta tuleva virtaama jo pienentynyt ja päättyi 
kokonaanmuutamansadanvuodenkuluttua.Viimeksi 
kuluneiden 6600 vuoden ajan Keskijärven sedimen-
taatio-oloja on muuttanut lähinnä altaan vähittäinen 
täyttyminen.

Tutkimuspisteitä on kolme (kuva 197). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste1sijaitsee järvenluoteispäässä,missä 
veden syvyys oli 2,2 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 4,64 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(4,64–3,60 m) on liejusavea. Sen päällä on saviliejua 
(3,60–2,57 m) ja liejua (2,57–0 m). Ancylusjärvestä 
kuroutumisen ajankohtaa ei tavoitettu (kuva 198). 
Hiilipitoisuus on näytteen alaosassa 2 %:n tasolla, 
kohoaa 2,5 m:n syvyydessä 9 %:n tasolle ja pysyy 
korkeana sedimentin pintaan saakka.

Ancylusjärvestä kuroutumista seuranneiden 1500 
vuoden aikana läpivirtaama oli voimakasta ja edelly-
tykset järvisedimenttien kertymiselle olivat huonot. 
Virtaaman pienentyessä sedimentaatio-olot kuitenkin 
muuttuivat ja liejusaven ja saviliejun kerrostuminen 
tulimahdolliseksi.Merkittävinmuutossedimentaatio-
oloissa tapahtuiKeskijärvenkuroutuessaPäijänteestä, 
jolloin paikka muuttui suurjärven salmesta pieneksi 
järveksi. Muutos näkyy hiilipitoisuuden nopeana 
kohoamisena ja tiheyden pienentymisenä.

Pitkästänäytteestäajoitettiinradiohiilimenetelmällä 
kaksi osanäytettä. Niistä alempi on liejukerroksen 
alarajalta ja sen ikä 7060 cal BP sopii hyvin yhteen 

Heinolan harjun puhkeamisajankohdan kanssa. Jos 
näytteen alapään iäksi oletetaan Ancylusjärvestä 
kuroutumisen ajankohta, saadaan kuiva-aineen kes-
kimääräiseksi varastoitumisnopeudeksi 170 g/m2, 
josta hiilen osuus on ollut 9,4 g/m2/v. Todelliset 
varastoitumisnopeudet ovat jonkin verran näitä suu-
remmat.Kerroksittain lasketutvarastoitumisnopeudet 
pienenevät nykyaikaa kohti. Alimmalle kerrokselle 
saatu kuiva-aineen varastoitumisnopeus 430 g/m2/v 
on yllättävän korkea, sillä Keskijärven yläpuolella 
oleva Tammijärvi toimii valuma-alueelta tulevien 
vesien sedimentaatioaltaana. Kerrostuneen aineksen 
täytyy olla peräisin Tammijärven ja tutkimuspaikan 
väliseltä kannakselta.

Keskijärven järvisedimentit sisältävätkuiva-ainetta 
noin 99 000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 830 kg/m2, ja sen keskimää-
räinenvarastoitumisnopeus onollut83g/m2/v.Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 5,6 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 46 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 4,7 g/m2/v.
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Valkeinen 

Kuva199.TutkimuspisteidensijaintiValkeisella.Ylhäälläoikealla lammen 
sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 199. The location of survey points in Lake Valkeinen. Top right 
shows the location of the small lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.

Valkeinen sijaitsee Kymijoen vesistöalueen itä-
reunalla Suonenjoella. Sen pinta-ala on 0,10 km2

ja pinnan korkeus 100,1 m. Lampi on kauttaaltaan 
harjun ympäröimä ja syntynyt peräkkäisten suppien 
muodostamaan painanteeseen (kuva 199). Valkeinen 
on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Valkeisen altaaseen ja sen pinta oli 
noin 40 m lammen nykyistä vedenpintaa ylempänä. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Valkeinen 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
9800 vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen Valkeisen 
vedenpintaoliviereisenSuontienselän tasolla.Valkei-
nen jäi ylemmälle tasolle, kun Suontienselän pintaa 
laskettiin 1820-luvulla. Nykyisin Valkeinen on 0,7 m 
Suontienselän pintaa ylempänä.

Tutkimuspisteitä on kahdeksantoista (kuva 199). 
Näytteet laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltä 
pisteeltä. Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiin maastossa. Laboratoriossa tutkitut sedi-
menttinäytteet otettiin Valkeisen kunnostushank-
keen yhteydessä (Leppä 2000). Sedimenttimäärän 
arvioimiseksi aineistoa täydennettiin myöhemmin 
maastomäärityksillä.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee luoteisosan syvänteessä, 

Kuva200.Valkeisen tutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä oikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 200. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Valkeinen. Top right shows the carbon content of the surface core.

missä veden syvyys oli 11,3 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 7,66 m:n syvyyteen. Näytteen 
alapää (7,66–7,44 m) on hiekkaa, ja hiekan päällä on 
liejua (7,44–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava 
syvyys on 7,44 m (kuva 200). Sen yläpuolella hii-
lipitoisuus kohoaa nopeasti runsaan 20 %:n tasolle, 
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mutta putoaa sitten noin 6 %:n tasolle ja pysyy siinä 
lähes pintaan saakka.

Pitkästä näytteestä ajoitettiin kaksi osanäytettä 
radiohiilimenetelmällä. Alempi osanäyte on lieju-
kerroksen pohjalta, ja sen ikä on kehityshistorian 
perusteellaarvioituunkuroutumisajankohtaannähden 
liianvanha.Arvioidunkuroutumisajankohdan jälkeen 
tällepaikalleonvarastoitunutvuosittainkuiva-ainetta 
keskimäärin 92 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
6,3 g/m2. Kerrostuman yläosassa kuiva-aineen ja 

KOSKENKYLÄNJOEN VESISTÖALUE (16)

Kuva 201. Koskenkylänjoen vesistöalueelta tutkitun Pyhäjärven 
sijainti.
Fig. 201. The location of studied Lake Pyhäjärvi in the Koskenkylänjoki 
River drainage basin. 

Koskenkylänjoen vesistöalue sijaitsee Salpa-
usselkien eteläpuolella Suomenlahden rannikolla 
(kuva 201). Vesistöalueen pinta-ala on noin 900 km2

ja keskimääräinen korkeus 61 m. Mannerjäätikön 
reunanperäännyttyäkokoalue jäimuinaisen Itämeren 
pinnan alle.

Koskenkylänjoen vesistöalueen maalajijakauma 
on edellä kuvattuihin vesistöalueisiin nähden poik-
keava. Koskenkylänjoen vesistöalueella savikkojen 
osuus on 34 %, moreenimaiden 30 % ja kallioiden 
20 %. Kallioalueita peittää usein ohut, epäyhtenäinen 
moreenikerros. Sedimentaatio-olojen kannalta mer-
kittävää on savikkojen runsaus ja toisaalta järvien ja 
turvemaiden vähäisyys.

Vesistöalueenkeskiosasta tutkittiinyksi järvi, jonka 
kautta virtaavat vesistöalueen pohjoisosan vedet.

Pyhäjärvi 

Pyhäjärvi sijaitsee Koskenkylänjoen vesistöalueen 
keskiosassa jakuuluuArtjärvenjaLapinjärvenkuntiin. 
Sen pinta-ala on 12,9 km2 ja pinnan korkeus 39,8 m. 
Järvi on avoin, ja se muodostuu lähes pyöreästä 
länsiosasta ja itäkoilliseen suuntautuvasta lahdesta 
(kuva 202). Länsiosassa on yli 60 m syvä, tasapoh-
jainen syvänne. Peruskartan korkeustietojen mukaan 
järven pohja ulottuu syvimmillään 27 m merenpinnan 
alapuolelle. Järven valuma-alue ulottuu pohjoisessa 
Ensimmäiselle Salpausselälle saakka. Sille ovat tyy-
pillisiä laajat savialueet ja savikosta kohoavat, ohuen 
moreenikerroksen peittämät kalliomäet (Tynni 1969, 
Tynni & Kukkonen 1968). Pyhäjärvi on tyypiltään 
reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-

nainen Itämeri Pyhäjärven altaaseen ja sen pinta 
oli ylimmillään noin 90 m järven nykyistä pintaa 
korkeammalla. Maankuoren kohotessa vedenpinta 
laski ja Pyhäjärvi kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-
vaiheen aikaan noin 9000 vuotta sitten. Sen jälkeen 
järven sedimentaatio-olot ovat pysyneet varsin 
vakaina. Merkittäviä muutoksia tapahtui vasta noin 
200vuottasitten, jolloin järvialkoi rehevöityä ihmisen 
toiminnan seurauksena (Itkonen & Salonen 1994). 
Vedenpintaa yritettiin laskea useaan otteeseen 1800-
luvulla, mutta pintaa saatiin laskettua vain noin 0,5 m 
(Lassila 1908).

Tutkimuspisteitä on 23 (kuva 202). Näytteet labo-
ratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä pisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 

hiilen varastoitumisnopeudet ovat keskimääräistä 
pienempiä.

Valkeisen järvisedimentit sisältävät kuiva-ainetta 
noin 28 000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 280 kg/m2, ja sen keskimää-
räinenvarastoitumisnopeus onollut28g/m2/v.Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 1,9 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 19 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 2,0 g/m2/v.



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 160, 2004
       Järvisedimentit kuiva-aineen ja hiilen varastona

151

Kuva 202. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Pyhäjärvellä. 
Ylhäällä vasemmalla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alu-
eella.
Fig. 202. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Pyhäjärvi. Top left shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 203. Pyhäjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 203. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Pyhäjärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 8 km.
Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven eteläosassa, 

missä veden syvyys oli 65,6 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 6,31 m:n syvyyteen. Suurin osa 
näytteestä (6,31–1,00 m) on saviliejua. Sen päällä 
on liejusavea (1,00–0,40 m) ja uudelleen saviliejua 
(0,40–0m).Kuroutumisajankohtaavastaavaasyvyyttä 
ei tavoitettu (kuva 203). Hiilipitoisuus on suurim-
massa osassa näytettä 3,5 %:n tasolla. Pitoisuuden 
aleneminen runsaan metrin syvyydessä liittyy toden-
näköisesti maankäytön muutoksiin valuma-alueella. 
Kaskeaminen ja peltoviljelyn aloittaminen lisäsivät 
mineraalimaiden eroosiota ja mineraaliaineksen ja 
ravinteiden kulkeutumista järveen.

Pitkäänäytettäeioleajoitettu, joten tämänaineiston 
perusteella ei voida laskea pistekohtaisia varastoi-
tumisnopeuksia. Jonkinlainen arvio varastoitumis-
nopeudesta kuitenkin saadaan käyttämällä tämän 
tutkimuksentiheys- jahiilipitoisuustietojajaKukkosen 
ja Tynnin (1970) samasta syvänteestä aiemmin tut-
kiman näytteen ajoitustulosta. Viimeksi kuluneiden 
3700 vuoden aikana tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 310 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 8,9 g/m2.

Pyhäjärven syvänteen järvisedimenttikerros on 
poikkeuksellisen paksu. Tutkimuspisteeltä 1 otettiin 

rinnakkainen 11,56 m pitkä näyte, mikä sekään ei 
ulottunut kuroutumisajankohtaa vastaavaan syvyy-
teen. Keskimääräisen kerrostumisnopeuden täytyy 
siten olla vähintään 1,3 mm vuodessa, mikä taas 
keskimääräistä suuremman tiheyden kanssa johtaa 
suureen kuiva-aineen varastoitumisnopeuteen.

Pyhäjärven järvisedimentit sisältävät kuiva-ainetta 
noin 20 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 1500 kg/m2, ja sen keskimää-
räinenvarastoitumisnopeusonollut170g/m2/v.Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 620 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 48 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 5,3 g/m2/v.
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SIUNTIONJOEN VESISTÖALUE (22)

Siuntionjoen vesistöalue sijaitsee Suomenlahden 
rannikolla ja rajoittuu luoteisreunalta Ensimmäiseen 
Salpausselkään (kuva 204). Vesistöalueen pinta-ala 
on noin 490 km2 ja keskimääräinen korkeus 59 m. 
Mannerjäätikönreunanperäännyttyäkokovesistöalue 
jäi muinaisen Itämeren vedenpinnan alle.

Kolmasosavesistöalueestaonkalliomäkiä, joitavoi 
peittää ohut epäyhtenäinen moreenikerros. Savikko-
jen osuus on 28 %, moreenimaan 14 % ja hiekka- ja 
soramaan 12 %. Sedimentaatio-olojen kannalta mer-
kittävääonsavikkojenrunsaus.Vesistöjä ja turvemaita 
on vain vähän.

Vesistöalueelta tutkittiin yksi järvi, jonka valuma-
alue käsittää pienen osan vesistöalueesta.

Kuva 204. Siuntionjoen vesistöalueelta tutkitun Kypärijärven sijainti.
Fig. 204. The location of studied Lake Kypärijärvi in the Siuntionjoki 
River drainage basin. 

Kypärijärvi 

Kypärijärvi sijaitsee Siuntionjoen vesistöalueen 
pohjoisosassa Vihdissä. Sen pinta-ala on 0,54 km2 ja 
pinnan korkeus 44,7 m. Valuma-alueelle ovat tyypilli-
siä kalliomäet, jotka kohoavat 40–60 m järven pinnan 
yläpuolelle. Mäkien rinteitä peittää moreeni, kun taas 
mäkien välisissä painanteissa on silttiä ja savea (Virk-
kala 1964). Kypärijärvi on tyypiltään latvajärvi.

MannerjäätikönreunanperäännyttyäoliKypärijär-
ven kohdalla muinainen Itämeri ja sen syvyys oli noin 
100 m. Monien kehitysvaiheiden myötä vedenpinta 
laski, jaKypärijärvikuroutui ItämerestäAncylusjärvi-
vaiheen aikaan noin 9200 vuotta sitten. Siitä alkaen 
laskukynnys on säädellyt vedenpinnan tasoa.

Tutkimuspisteitä on viisi (kuva 205). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven pohjoisosassa, 
missä veden syvyys oli 6,1 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 6,03 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (6,03–2,90m)onsaviliejua.Senpäälläon liejua 
(2,90–0,26 m) ja saviliejua (0,26–0 m). Kuroutumis-

ajankohtaa vastaavaa syvyyttä ei tavoitettu, mutta 
näytteen alapäästä tehdyn radiohiiliajoituksen perus-
teella se ei voi olla kaukana (kuva 206). Hiilipitoisuus 
on näytteen alapäässä 4 %:n tasolla ja kohoaa siitä 
hitaasti pintaa kohti. Näytteen yläpäässä pitoisuus 
kohoaa runsaan 10 %:n tasolle, mutta laskee pintaa 
kohti 4 %:iin.

Viimeksi kuluneiden 9000 vuoden aikana tälle 
paikalle on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta 
keskimäärin 230 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
13 g/m2. Kun pitkä näyte jaetaan radiohiiliajoitus-
ten mukaan kolmeen osaan ja kerroksille lasketaan 
keskimääräiset varastoitumisnopeudet, havaitaan 
sekä kuiva-aineen että hiilen varastoitumisnopeuden 
hidastuneen nykyaikaa kohti.

Kypärijärven järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 0,38 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on keskimäärin 700 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 76 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 20 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon38kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 4,1 g/m2/v.
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Kuva 205. Tutkimuspisteiden sijainti Kypärijärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig.205.The locationof surveypoints inLakeKypärijärvi.Topright shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 206. Kypärijärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 206. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Kypärijärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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KARJAANJOEN VESISTÖALUE (23)

Karjaanjoen vesistöalue sijaitsee Suomenlahden 
rannikolla ja rajoittuukaakkoisreunaltaEnsimmäiseen 
Salpausselkään (kuva 207). Vesistöalueen pinta-ala 
on noin 2000 km2 ja keskimääräinen korkeus 80 m. 
Mannerjäätikönreunanperäännyttyäpeittimuinainen 
Itämeri lähes koko vesistöalueen.

Vesistöalueesta on moreenimaata 29 %, kallioita 
19 %, savikkoja 18 %, sora- ja hiekkamaata 15 % ja 
vesistöjä 13 %. Vesistöalueelta tutkittiin yksi järvi.

Kuva 207. Karjaanjoen vesistöalueelta tutkitun Vahermanjärven 
sijainti.
Fig. 207. The location of studied Lake Vahermanjärvi in the Karjaanjoki 
River drainage basin. 

Vahermanjärvi 

Vahermanjärvi sijaitsee Karjaanjoen vesistöalueen 
pohjoisosassa Nummi-Pusulassa. Sen pinta-ala on 
2,04 km2 ja pinnan korkeus 110,1 m. Järvi on avoin 
(kuva 208). Valuma-alue on enimmäkseen moree-
nipeitteinen. Moreeni esiintyy paikoin kumpumo-
reenimuodostumina. (Virkkala 1967, Haavisto 1974.) 
Vahermanjärvi on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
nen Itämeri Vahermanjärven altaaseen ja sen pinta oli 
vajaat 10 m järven nykyistä pintaa ylempänä. Maan-
kuoren kohotessa vedenpinta laski ja Vahermanjärvi 
kuroutui Itämerestä Yoldiameri-vaiheen aikaan noin 
11 300 vuotta sitten. Siitä alkaen laskukynnys on 
säädellyt järven vedenpinnan tasoa.

Tutkimuspisteitä on kuusi (kuva 208). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 17,5 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 2,70 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(2,70–2,20 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 
(2,20–2,00 m), liejusavea (2,00–1,74 m), liejua 
(1,74–1,58 m), saviliejua (1,58–1,45 m) ja liejua 
(1,45–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 

Kuva 208. Tutkimuspisteiden sijainti Vahermanjärvellä. Ylhäällä vasem-
malla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig.208.Thelocationofsurveypoints inLakeVahermanjärvi.Topleftshows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.
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on 2,00 m (kuva 209). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa aluksi nopeasti, laskee tilapäisesti 1,5 m:n 
syvyydessä,saavuttaa16%:ntason0,9m:nsyvyydessä 
ja pysyy sitten korkeana pintaan saakka.

Hiilipitoisuuden tilapäinen aleneminen 1,5 m:n 
syvyydessä viittaa vedenpinnan nopeaan laskuun 
tai altaan reunalla tapahtuneeseen maanvyörymään. 
Koska Itämeren myöhemmät vaiheet eivät ulottu-
neet Vahermanjärven altaaseen, täytyy syiden joka 
tapauksessa olla paikallisia. Pintanäytteet osoittavat 
hiilipitoisuudenalenevanjyrkästiaivansedimenttiker-
roksenpinnassa.Se liittyyviimeaikaisiinmaankäytön 
muutoksiin valuma-alueella.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 30 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 3,3 g/m2. Kun varastoitumisno-
peudet lasketaankolmellekuroutumistason, radiohiili-
ajoitusten ja pinnan rajaamalle kerrokselle, havaitaan 
kuiva-aineen varastoitumisnopeuden hidastuneen 
nykyaikaa kohti, mutta hiilen varastoitumisnopeuden 
pysyneen samalla tasolla.

Vahermanjärvenallasonsuojaisa,mikämahdollisti 
Yoldiameren savien kerrostumisen poikkeuksellisen 
matalaan veteen. Sitä vastoin kuroutumisen jälkeinen 
sedimentaatio on ollut järven kokoon nähden hidasta. 
Osittain siihen vaikuttavat valuma-alueen lukuisat 
järvet, jotka toimivat valuma-alueelta erodoituneen 
aineksen sedimentaatioaltaina. Vain pieni osa kiinto-
aineksesta pääsee Vahermanjärveen saakka.

Vahermanjärven järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 0,24 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on keskimäärin 120 kg/m2, ja sen kes-

Kuva 209. Vahermanjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 209. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Vahermanjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 11 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 27 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon13kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 1,2 g/m2/v.

EURAJOEN VESISTÖALUE (34)

Eurajoen vesistöalue sijaitsee maan lounaisosassa 
Selkämeren rannikolla (kuva 210). Vesistöalueen 
pinta-ala on 1300 km2 ja keskimääräinen korkeus 
60 m. Mannerjäätikön reunan peräännyttyä koko 
vesistöalue jäimuinaisen Itämerenalle.Vesistöalueen 
korkeimmatosatpaljastuivat ItämerestäAncylusjärvi-
vaiheen aikaan, mutta suurin osa vasta Litorinameri-
vaiheen aikaan.

Vesistöalueesta on moreenimaata 28 % ja savik-
koa 22 %. Vesistöjen osuus on 14 % ja turvemaiden 
11 %. Sedimentaatio-olojen kannalta olennaista on 
savikkojen melko suuri osuus.

Kuva 210. Eurajoen vesistöalueelta tutkitun Pyhäjärven sijainti.
Fig. 210. The location of studied Lake Pyhäjärvi in the Eurajoki River 
drainage basin. 
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Pyhäjärvi 

Pyhäjärvi sijaitsee Eurajoen vesistöalueen keski-
osassa ja kuuluu Säkylän, Euran ja Yläneen kuntiin. 
Sen pinta-ala on 154 km2 ja pinnan korkeus 44,9 m. 
Järvi on avoin, noin 25 km pitkä, 5–10 km leveä 
ja suuntautunut pohjoisluoteesta eteläkaakkoon 
(kuva 211). Järvi on lähes tasapohjainen ja matala 
veden syvyyden vaihdellessa tavallisesti 5–7 m. 
Ainut syvänne on järven länsireunalla, missä veden 
syvyys ylittää kapealla kaistaleella 20 m. Pyhäjärvi 
on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä muinainen 
Itämeri ulottui Pyhäjärven altaaseen ja sen pinta oli 
runsaat100mjärvennykyistäpintaaylempänä.Maan-
kuori kohosi mannerjäätikön painon helpottaessa, 
ja vedenpinta laski. Koska Pyhäjärvi on alimpana 
sijaitseva suurjärvi, se kuroutui Itämerestä vasta 

Litorinameri-vaiheen aikaan noin 6300 vuotta sitten. 
Kuroutumisen jälkeen järvenvedenpintaonkohonnut 
maankuoren kallistumisen takia. Kohoaminen on 
ollut nopeinta järven kaakkoispäässä. Järven pintaa 
laskettiin 2 m vuosina 1852–1853. Pyhäjärveä ja sen 
vaiheita ovat tutkineet mm. Aurola (1938), Eronen 
et al. (1982), Räsänen et al. (1992) ja Salonen ja 
Suojasto (2001).

Tutkimuspisteitä on kuusi (kuva 211). Näytteet 
laboratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä pis-
teeltä. Muiden pisteiden kairaustuloksia käytettiin 

Kuva 211. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Pyhäjärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 211. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Pyhäjärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 212. Pyhäjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 212. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Pyhäjärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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tulkittaessa luotausprofiileja. Kaikuluotauslinjaa on 
yhteensä 35 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee länsiosan syvänteessä, 
missä veden syvyys oli 26,6 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 6,45 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (6,45–4,32 m) on savea ja yläosa (4,32 0 m) 
saviliejua. Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 4,32 m (kuva 212). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa nopeasti 4 %:n tasolle ja pysyy siinä pin-
taan saakka. Hiilipitoisuuden tilapäinen aleneminen 
lähellä sedimentin pintaa johtuu vedenpinnan laskua 
seuranneesta sedimenttienuudelleenkerrostumisesta. 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 220 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 7,7 g/m2.

Pyhäjärven pohjan tasaisuus johtuu osittain hiek-
kakivialustasta, osittain se on seurausta vuosituhansia 
jatkuneesta kulumisesta, kulkeutumisesta ja kerros-
tumisesta. Rannat ja vedenalaiset kumpareet ovat 

KOKEMÄENJOEN VESISTÖALUE (35)

Kokemäenjoen vesistöalue kerää Järvi-Suomen 
läntisimmän osan vedet ja johtaa ne Kokemäenjoen 
kautta Selkämereen (kuva 213). Vesistöalueen pinta-
ala on noin 27 000 km2 ja keskimääräinen korkeus 
120 m. Muinaisen Itämeren ylin ranta on alueen kaak-
koisosassa noin 130 m, mistä se kohoaa luoteeseen 
päin päätyen 200 m:n korkeuteen. Vedenkoskematto-
mia alueita on varsinkin vesistöalueen pohjoisosassa. 
Maankuoren kallistuminen on vaikuttanut monien 
suurten järvien kehitykseen. Vaikutukset sedimentaa-
tio-oloihineivätkuitenkaanoleolleetyhtädramaattisia 

kuin Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueilla.
Vesistöalueesta on moreenimaata 40 %, savikkoa 

16 %, turvemaata 12 % ja vesistöjä 12 %. Savikkoja 
on erityisesti vesistöalueen eteläosassa ja turvemaita 
pohjoisosassa. Muihin Etelä-Suomen suuriin vesis-
töalueisiin verrattuna Kokemäenjoen vesistöalueella 
on savikkojen osuus suurempi ja vesistöjen osuus 
pienempi.

Kokemäenjoen vesistöalueelta tutkittiin yhdek-
säntoista järveä, joista kuusi on suuria yli 100 km2:n 
järviä.

kuluneet aallokon vaikutuksesta ja niistä irronnut 
aines kulkeutunut syvänteisiin. Syvänteen täytyttyä 
kerrostuminen on päättynyt ja matalan veden alueilta 
irronnut aines on jatkanut matkaansa seuraavaan 
mahdolliseen kerrostumisaltaaseen. Kerrostumisalu-
een koko on pienentynyt altaiden täyttyessä, mutta 
erityisesti sen kokoa on pienentänyt vedenpinnan 
lasku parilla metrillä. Jatkuva sedimentaatio on ollut 
mahdollista vain länsiosan syvänteessä. Tasoittumis-
prosessin seurauksena vaihtelee pohjan sedimenttien 
ikä tasaisillakin alueilla.

Pyhäjärvenpohjastanoin55%onjärvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 56 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
360 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 58 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
2000 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 13 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 2,0 g/m2/v.
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Kuva 213. Kokemäenjoen vesistöalueelta tutkittujen järvien sijainti.
Fig. 213. The location of the studied lakes in the Kokemäenjoki River drainage basin. 
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Näsijärvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueen 
keskiosassaKurun jaTampereenvälissä. Järvenpinta-
ala on 265 km2 ja pinnan korkeus 95,4 m. Kallioperän 
rakenne kuvastuu järven muodossa. Etelä–pohjois 
-suunnassa järvi on noin 40 km pitkä, ja sen leveys 
vaihtelee kapeikkojen vajaasta kilometristä selkä-
vesien reiluun kymmeneen kilometriin (kuva 214). 
Järven keskisyvyys on 14,1 m (Kuusisto 1992), ja se 
on siten Suomen syvimpiä suurjärviä. Näsijärvi on 
tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä muinainen 
Itämeri ulottui Näsijärven altaaseen ja sen pinta oli 
noin 70 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Näsijärvi 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
9500 vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeinen Muinais-
Näsijärviolihuomattavastinykyistä laajempi jaulottui 
Tampereelta Virtain pohjoispuolelle. Laskukynnys 

Näsijärvi 

Kuva214.Luotauslinjojen ja tutki-
muspisteiden sijainti Näsijärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti 
luusuaan rajoittuvalla valuma-
alueella.
Fig. 214. The location of echo-
sounding transects and survey 
points in Lake Näsijärvi. Top right 
shows the location of the lake in 
the drainage basin delimited by 
the outlet.

sijaitsi järven pohjoispäässä, ja lasku-uomana oli 
Lapuanjoki (Tolvanen1924).Maankuorenkallistumi-
sen takiavedenpintakohosikokoMuinais-Näsijärven 
alueella. Vedenpinnan kohoaminen oli voimakkainta 
altaan eteläosassa. Lopulta vedenpinta tavoitti Pyyni-
kinharjunmatalimmatosat jaNäsijärvellepuhkesiuusi 
lasku-uoma Tammerkoski. Sen seurauksena Näsijär-
ven pinta laski kaksi metriä ja pohjoinen lasku-uoma 
kuivui. Muinaiseen lasku-uomaan syntyneestä lieju-
kerroksesta tehdyn radiohiiliajoituksen perusteella 
Tammerkoskisyntyinoin7500vuottasitten(Tikkanen 
& Seppä 2001). Lasku-uoman vaihdoksen jälkeen 
vedenpintaonvähitellen laskenut jaMuinais-Näsijärvi 
pilkkoutunut eri korkeudella oleviksi järviksi.

Tutkimuspisteitä on kolme (kuva 214). Kahdelta 
pisteeltä otettiin näytesarjat laboratoriomäärityksiä 
varten ja yhdellä pisteellä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiinmaastossa.Kaikuluotauslinjaaonyhteensä 
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35 km.
Tutkimuspiste 1 sijaitsee Koljonselällä järven 

keskiosassa, missä veden syvyys oli 50,0 m. Pitkä 
näyte ulottuu sedimentin pinnasta 6,40 m:n syvyy-
teen. Näytteen alaosa (6,40–5,40 m) on lustosa-
vea. Sen päällä on savea (5,40–2,45 m), saviliejua 
(2,45–0,15 m), liejusavea (0,15–0,10 m) ja saviliejua 
(0,10–0 m). Suurin osa sedimenttikerroksesta on 
peräisin järven kuroutumista edeltäneeltä ajalta, sillä 
kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 2,45 m 
(kuva 215). Sen yläpuolella sedimentin hiilipitoi-
suus kohoaa ja savuttaa suurimman arvonsa 0,6 m:n 
syvyydessä. Lähellä pintaa pitoisuus alenee nopeasti, 

Kuva215.Näsijärventutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 215. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Näsijärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva216.Näsijärventutkimuspisteeltä2otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 216. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Näsijärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

mikätodennäköisesti johtuueroosionvoimistumisesta 
järven valuma-alueella. Kuroutumisen jälkeen tälle 
paikalle on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta 
keskimäärin 75 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
2,6 g/m2.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee Näsiselällä järven etelä-
osassa, missä veden syvyys oli 40,5 m. Pitkä näyte 
ulottuusedimentinpinnasta6,58m:nsyvyyteen.Näyt-
teen alaosa (6,58–3,69 m) on lustosavea. Sen päällä 
on homogeenista savea (3,69–1,32 m), liejusavea 
(1,32–1,15 m) ja saviliejua (1,15–0 m). Savikerrokset 
ovat peräisin järven kuroutumista edeltäneeltä ajalta. 
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Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 1,32 m 
(kuva 216). Sen yläpuolella sedimentin hiilipitoisuus 
kohoaa melko tasaisesti. Lähellä pintaa pitoisuus 
kuitenkin laskee tilapäisesti.

Näsiselän pitkää näytettä ei ole ajoitettu, joten syitä 
hiilipitoisuuden alenemiseen näytteen yläosassa voi-
daan vain arvailla. Tasaisen sedimentaationopeuden 
mukaan pitoisuuden aleneminen olisi alkanut noin 
1800 vuotta sitten, joten se tuskin on ihmistoiminnan 
aiheuttama. Hiilipitoisuuden aleneminen voi sitä 
vastoin liittyä Tammerkosken puhkeamista seuran-
neeseenvedenpinnan laskuun.Tällöinvirtaussuunnan 
muutos olisi merkinnyt sedimentaation huomattavaa 
hidastumista. Kuroutumista seuranneiden kahden 
vuosituhannen ajan Näsiselkä on sijainnut vesireitin 
latvoilla lähellä vedenjakajaa. Virtaussuunnan muu-

toksen jälkeensensijainti suhteessavaluma-alueeseen 
siirtyi noin 100 km alajuoksulle päin. Kuroutumisen 
jälkeen tälle paikalle on varastoitunut vuosittain 
kuiva-ainetta keskimäärin 39 g/m2. Siitä hiilen osuus 
on ollut 1,7 g/m2.

Näsijärvellä varastoitumisnopeudet hidastuvat
alajuoksulle päin, sillä valuma-alueelta peräisin
oleva aines pyrkii sedimentoitumaan ensimmäiseen
mahdolliseen altaaseen. Näsijärven pohjasta noin
30 % on järvisedimenttejä, ja ne sisältävät noin
28 milj. tn kuiva-ainetta. Koko pinta-alalle laskettuna
kuiva-ainetta on keskimäärin 110 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 11 g/m2/v.
Kuiva-aineestaonhiiltänoin1100milj.kg.Kokopinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon4,2kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 0,44 g/m2/v.

Längelmävesi 

Längelmävesi sijaitsee Kokemäenjoen vesistö-
alueen keskiosassa Tampereen itäpuolella ja ulottuu 
usean kunnan alueelle. Järven pinta-ala on 180 km2 ja 
pinnan korkeus 84,2 m. Järvi on noin 50 km pitkä ja 
suuntautunut lounaasta koilliseen (kuva 217). Saaret 
ja niemet jakavat järven useaan selkään. Kalliomäet 
ovat yleisiä järven valuma-alueella. Mäkien väliset 
painanteet ovat eteläosassa savea ja pohjoisosassa 
silttiä. (Kukkonen 1985, Kujansuu & Lindroos 1982.) 

Längelmävesi on tyypiltään reittijärvi.
Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-

nainen Itämeri Längelmäveden altaaseen ja sen pinta 
oli noin 70 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Längel-
mävesi kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen 
aikaan noin 9600 vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen 
vedenpinta oli nykyistä korkeammalla ja Längelmä-
vedellä oli salmiyhteys Vesijärveen ja Pälkäneveteen. 

Kuva 217. Luotauslinjojen ja 
tutkimuspisteidensijaintiLängel-
mävedellä. Ylhäällä vasemmalla 
järven sijainti luusuaan rajoittu-
valla valuma-alueella.
Fig. 217. The location of echo-
sounding transects and survey 
points in Lake Längelmävesi. Top 
left shows the location of the lake 
in the drainage basin delimited 
by the outlet.
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Vedet laskivat Vesijärvestä Sarsankosken kautta 
Roineen pohjoisosaan (Palmén 1903). Maankuoren 
kallistumisen takia vedenpinta kohosi Pälkäneveden 
suunnassa ja vuonna 1604 Pälkäneveden ja Mal-
lasveden väliselle kannakselle puhkesi uusi lasku-
uoma. Laskukynnyksen kulumisen takia vedenpinta 
laski nopeasti noin 4 m ja alkuperäinen lasku-uoma 
kuivui. Seuraava merkittävä vedenpinnan muutos 
tapahtui vuonna 1830, kun Kangasalan harjun poikki 
kaivettiin kanava. Siitä lähtien Längelmäveden vedet 
ovat laskeneet Roineeseen. Uusi lasku-uoma alensi 
Längelmäveden pintaa 2 m ja paljasti 30 km2 järven 
pohjaa (Renqvist 1951).

Tutkimuspisteitä on neljä (kuva 217). Yhdeltä pis-
teeltäotettiinnäytteet laboratoriomäärityksiävarten, ja 
muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 37 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 11,5 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 5,67 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(5,67–4,31 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 
(4,31–2,75 m), liejusavea (2,75–1,30 m), saviliejua 
(1,30–0,51 m) ja uudelleen liejusavea (0,51–0 m). 
Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 2,75 m 
(kuva218).Senyläpuolellahiilipitoisuuspysyyyhden 
prosentin tasolla 1,5 m:n syvyyteen saakka. Maksi-
mipitoisuus (3,7 %) saavutetaan 0,6 m:n syvyydessä, 
muttanäytteenyläosassapitoisuustaas laskeenopeasti. 
Pitoisuuden aleneminen liittyy vedenpinnan laskuun 
400 vuotta sitten, jolloin matalaan veteen joutuneet 
alueet alkoivat erodoitua ja irronnut aines kulkeutua 
syvänteisiin. Seuraavan noin 230 vuotta myöhemmin 
tapahtuneenvedenpinnanlaskunseuraukseteiväterotu 
pitkässänäytteessä, sillä järvieivieläehtinytvakiintua 
edellisen vedenpinnan laskun jäljiltä.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 120 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 2,1 g/m2. Paikan sedimentaatio-
olot muuttuivat ratkaisevasti 400 vuotta sitten, jolloin 
kuiva-aineen keskimääräinen varastoitumisnopeus 
kasvoi yli viisinkertaiseksi ja hiilen varastoitumis-
nopeus lähes viisinkertaiseksi.

Längelmäveden pohjasta noin 35 % on järvise-
dimenttejä, ja ne sisältävät noin 42 milj. tn kuiva-
ainetta. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta 

Kuva 218. Längelmäveden tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 218. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Längelmävesi. Top right shows the 
carbon content of the surface core.

on keskimäärin 230 kg/m2, ja sen keskimääräinen 
varastoitumisnopeusonollut24g/m2/v.Kuiva-aineesta 
on hiiltä noin 750 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinenhiilivarastoon4,2kg/m2 jakeskimää-
räinen varastoitumisnopeus 0,43 g/m2/v.



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 160, 2004
       Järvisedimentit kuiva-aineen ja hiilen varastona

163

Vanajavesi sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueen 
keskiosassa Hämeenlinnan luoteispuolella ja ulottuu 
usean kunnan alueelle. Sen pinta-ala on 179 km2 ja 
pinnan korkeus 79,4 m. Laajin yhtenäinen vesialue on 
Vanajanselkä (kuva 219). Sen halki kulkee pitkittäis-
harju, joka erottuu merikartassa kapeana matalikkona 
ja saarijonona. Järven ympäristössä mäet ovat yleensä 
moreenin peittämiä jaalavammillapaikoillaon savea, 
turvetta ja liejua (Virkkala 1961, Perttunen 1976, Kae 
1980). Vanajavesi on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Vanajaveden altaaseen ja sen pinta 
oli noin 65 m järven nykyistä pintaa ylempänä. 
Maankuorenkohotessavedenpinta laski jaVanajavesi 
kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan 
noin 9400 vuotta sitten. Lasku-uoma on koko ajan 
sijainnut samalla paikalla järven luoteisosassa. Koska 
maankuori on kohonnut nopeimmin laskukynnyksen 
kohdalla, on järven vedenpinta jatkuvasti kohonnut. 

Vanajavesi 

Kuva 219. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Vanajavedellä. Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 219. The location of echo-sounding transects and survey points in Lake Vanajavesi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kaakkoisosassa vedenpinta on kohonnut ainakin 
9,5 m kuroutumiskynnyksen yläpuolelle (Saarnisto 
1971a). Järvi on laajentunut alavien rantojen jäädessä 
pysyvästi tulvan alle, ja Hiidenjoen jokilaakso on 
muuttunut kapeaksi, pitkäksi lahdeksi. Vuonna 1857 
laskukynnystä syvennettiin ja vedenpintaa saatiin las-
kettuarunsaallakahdellametrillä. Järvenhistoriaaovat 
tutkineet mm. Auer (1924, 1968) ja Simola (1963).

Tutkimuspisteitäonviisi (kuva219).Näytteet labo-
ratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä pisteeltä ja 
muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 22 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven itäosassa Vanajan-
selällä, missä veden syvyys oli 17,3 m. Pitkä näyte 
ulottuu sedimentin pinnasta 6,20 m:n syvyyteen. 
Näytteen alaosa (6,20–5,60 m) on savea. Sen päällä 
on liejusavea (5,60–3,20m), saviliejua (3,20–0,87m), 
liejua(0,87–0,60m)jauudelleensaviliejua(0,60–0m). 
Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 5,60 m 
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(kuva 220). Sen yläpuolella hiilipitoisuus pysyttelee 
runsaan prosentin tasolla 3,5 m:n syvyyteen saakka, 
muttaalkaasittenkohotahitaasti jaonkorkeimmillaan 
vajaan metrin syvyydessä. Hiilipitoisuuden alenemi-
nen lähellä pintaa johtuu maankäytön muutoksista 
valuma-alueella ja vedenpinnan laskua seuranneesta 
sedimenttien uudelleen kerrostumisesta. Kuroutumi-
sen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut vuosittain 
kuiva-ainetta keskimäärin 300 g/m2. Siitä hiilen osuus 
on ollut 7,5 g/m2.

Vanajaveden pohjasta noin 35 % on järvisediment-
tejä, janesisältävätnoin72milj. tnkuiva-ainetta.Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
400 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 43 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
1800 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 10 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 1,1 g/m2/v.

Kuva 220. Vanajaveden tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 220. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Vanajavesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Pyhäjärvi 

Pyhäjärvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueen 
keskiosassa Tampereen lounaispuolella ja ulottuu 
etelässäLempääläänsaakka.Senpinta-alaon124km2

ja pinnan korkeus 77,0 m. Maaperäkartan (Virkkala 
1959, 1962) mukaan järven ympäristön mäet ovat 
yleensä moreenin peittämiä. Savi taas on yleisin 
maalaji alavilla paikoilla. Pyhäjärvi on tyypiltään 
reittijärvi. Näsijärven vedet laskevat Pyhäjärven 
pohjoisosaan Tammerkosken kautta ja Vanajaveden 
vedet eteläosaan Kuokkalankosken kautta. Luusua 
sijaitsee Nokialla.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
nen Itämeri Pyhäjärven altaaseen ja sen pinta oli noin
80 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. Maankuo-
ren kohotessa vedenpinta laski ja Pyhäjärvi kuroutui

Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 9000
vuotta sitten. Siitä alkaen laskukynnys on sijainnut
samalla paikalla Nokialla. Koska maankuori on jää-
kauden jälkeen kallistunut kaakkoon, on vedenpinta
kohonnut lähes koko järven alueella. Voimakkainta se
onollut järveneteläpäässä,missävedenpintaonnoussut
useita metrejä. Samalla järvi on laajentunut ja Vesilah-
den–Lempäälän tienoon matalat selät syntyneet.

Järven pohjoisosan sedimentaatioympäristöön 
taas ovat vaikuttaneet läpivirtaaman muutokset. 
Kuroutumisajankohdan tienoossa Längelmäveden, 
Roineen ja Mallasveden vedet laskivat Kaukajärven 
kautta Pyhäjärven koillisosaan. Läpivirtaus Nokian 
koillispuolella päättyi kuitenkin jo varhaisessa vai-
heessa lasku-uoman siirryttyä Valkeakoskelle. Noin 
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Kuva 221. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Pyhäjärvellä. 
Ylhäällä vasemmalla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alu-
eella.
Fig. 221. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Pyhäjärvi. Top left shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 222. Pyhäjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 222. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Pyhäjärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

7500 vuotta sitten läpivirtaus voimistui uudelleen, 
kun Näsijärven vedet alkoivat virrata Pyhäjärven 
pohjoisosankauttaKokemäenjokeen.Tammerkosken 
puhkeaminen kohotti Pyhäjärven vedenpintaa parilla 
metrillä (Virkkala 1949). Tulva hukutti alleen ranta-
soita, ja niistä löydettyjä tulvakerroksia on käytetty 
hyväksiajoitettaessaTammerkoskensyntyä(Perttunen 
et al. 1984).

Tutkimuspisteitä on kolmetoista (kuva 221). 
Yhdeltä pisteeltä otettiin näytteet laboratoriomääri-
tyksiä varten. Muilla pisteillä sedimentin kerrosjär-
jestys määritettiin maastossa. Kaikuluotauslinjaa on 
yhteensä 31 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven pohjoisosassa, 
missä veden syvyys oli 15,7 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentinpinnasta6,72m:nsyvyyteensaakka.Näyt-
teen alaosa (6,72–5,57 m) on lustosavea. Sen päällä 

on savea (5,57–1,90 m), liejusavea (1,90–1,20 m), 
saviliejua (1,20–0,38 m), liejusavea (0,38–0,25 m) 
ja saviliejua (0,25–0 m). Kuroutumisajankohtaa 
vastaava syvyys on 1,90 m (kuva 222). Sen yläpuo-
lella hiilipitoisuus kohoaa hitaasti ja saavuttaa 2 %:n 
tason 0,9 m:n syvyydessä. Järvisedimenttikerroksen 
yläosassa pitoisuus vaihtelee voimakkaasti.

Ylempi liejusavikerros tekeenäytteenkerrosjärjes-
tyksestä poikkeavan. Sen syntyessä järveen kulkeutui 
runsaasti mineraaliainesta. Kerros on mitä todennä-
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köisimmin syntynyt Tammerkosken puhkeamisen 
yhteydessänoin7500vuotta sitten.Uomankulumisen 
takia Pyhäjärveen kulkeutui Pyynikinharjusta suuret 
määrätmineraaliainesta.SamallaPyhäjärvenvaluma-
alue laajeni, läpivirtaama kasvoi ja edellytykset 
aineksenkerrostumisellehuononivatpysyvästi.Suurin 
osa järvisedimenttikerroksesta on siinä tapauksessa 
syntynyt kuroutumista seuranneiden 1500 vuoden 
aikana. Pitkän näytteen järvisedimenttikerrosta ei ole 
ajoitettu, joten sen kytkeminen kehityshistoriaan on 
toistaiseksi epävarmaa. Kuroutumisen jälkeen tälle 
paikalle on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta 
keskimäärin 91 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
1,7 g/m2.

Pyhäjärven eteläosan sedimentit ovat kaasupitoisia 

(vrt. Virkkala 1949) ja läpäisevät huonosti kaiku-
luotaimen signaalia, mikä alentaa luotausprofiilien 
käyttökelpoisuutta ja aiheuttaa epävarmuutta sedi-
menttimäärienarviointiin.Jokatapauksessamuinaisen 
Itämeren aikaan Pyhäjärven altaaseen on kertynyt 
runsaasti sedimenttejä. Sitä vastoin kuroutumisen 
jälkeinen sedimentaatio on ollut hidasta. Pyhäjärven 
pohjasta noin 35 % on järvisedimenttejä, ja ne sisäl-
tävät noin 26 milj. tn kuiva-ainetta. Koko pinta-alalle 
laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 210 kg/m2, 
ja sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
23 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 490 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 3,9 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
0,44 g/m2/v.

Keurusselkä 

Kuva 223. Luotauslinjojen ja tutki-
muspisteiden sijainti Keurusselällä. 
Ylhäällävasemmalla järvensijainti luu-
suaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 223. The location of echo-sound-
ing transects and survey points in Lake 
Keurusselkä. Top left shows the loca-
tion of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.
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Keurusselkä sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueen
pohjoisosassa ja kuuluu Keuruun, Mäntän jaVilppulan
kuntiin. Sen pinta-ala on 119 km2 ja pinnan korkeus
105,4 m. Järvi on varsin hajanainen (kuva 223). Sen
luusuasijaitseeeteläosassa,missäpohjoinenjaluoteinen
haara yhtyvät. Keurusselkä on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Keurusselän altaaseen ja sen pinta oli 
noin 50 m järven nykyistä pintaa ylempänä. Veden-
pintakuitenkin laskinopeasti, jaKeurusselkäkuroutui 
Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 9500 
vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen vedenpinnan 
tasoa on säädellyt Mäntässä sijaitseva laskukynnys. 
Maankuoren kallistumisen takia on pohjois- ja luo-
teisosan vedenpinta hieman laskenut.

Tutkimuspisteitäonneljä (kuva223).Näytteet labo-
ratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä pisteeltä, ja 
muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 26 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 8,9 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 4,68 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(4,68–4,40 m) on liejusavea. Sen päällä on saviliejua 
(4,40–3,30 m), liejua (3,30–0,12 m) ja saviliejua 
(0,12–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on näytteen alapäässä tai hieman alempana. Kuroutu-
mistason yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa nopeasti ja 
saavuttaa 5 %:n tason 3,5 m:n syvyydessä (kuva 224). 
Sen yläpuolella kohoaminen jatkuu hitaampana, ja 
pitoisuus on korkeimmillaan 0,5 m:n syvyydessä. 
Pintaosassa sedimentin hiilipitoisuus alenee jyrkästi. 
Pintanäytteiden perusteella pienimmät pitoisuudet 
ovat runsaan 10 cm:n syvyydessä. 

Keurusselkä ei ole kokenut voimakkaita luontaisia 
vedenpinnan vaihteluja, ja tutkimuspisteen 1 hiilipi-
toisuuskäyrä kuvastaakin varsin rauhallista kehitystä. 
Hiilipitoisuuden aleneminen sedimenttikerroksen 
pintaosassa viittaa eroosion voimistumiseen järven 
valuma-alueella tai vedenpinnan laskuun. Jos kurou-
tumissyvyyden oletetaan olevan näytteen alapäässä, 
on kuroutumisen jälkeen tälle paikalle varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 74 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 4,2 g/m2.

Keurusselän pohjasta noin 80 % on järvisediment-
tejä, janesisältävätkuiva-ainettanoin35milj. tn.Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
290 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 31 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
2000 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 16 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 1,7 g/m2/v.

Kuva 224. Keurusselän tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 224. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Keurusselkä. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Mallasvesi-Roine 

Mallasvesi-Roine sijaitsee Kokemäenjoen vesis-
töalueen keskiosassa Tampereen kaakkoispuolella. 
Mallasvesi käsittää järvialueen eteläosan ja Roine 
pohjoisosan. Mallasveden-Roineen pinta-ala on 
107 km2 ja pinnan korkeus 84,0 m.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
nenItämeriMallasveden-Roineenalueelle ja senpinta 
oli lähes 70 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 

Mallasvesi-Roine kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-
vaiheen aikaan noin 9600 vuotta sitten. Kuroutumi-
sen jälkeen vedet laskivat mitä todennäköisimmin 
Kaukajärven kautta Pyhäjärveen. Koska lasku-uoma 
sijaitsi nopeimman maankohoamisen alueella, kohosi 
vedenpinta koko järven alueella. Vedenpinta tavoitti 
pian Valkeakosken kynnyksen ja vedet alkoivat vir-
rata Pyhäjärveen Vanajaveden luoteisosan kautta. 
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Kuva 225. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Mallasve-
dellä-Roineella. Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla 
valuma-alueella.
Fig. 225. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Mallasvesi-Roine. Top right shows the location of the lake in the 
drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 226. Mallasveden-Roineen tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näyt-
teen koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 226. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Mallasvesi-Roine. Top right shows the 
carbon content of the surface core.

Myös Längelmäveden lasku-uoman vaihdokset ovat 
vaikuttaneet Mallasveden ja Roineen sedimentaatio-
oloihinvirtauksiamuuttamalla.Kuroutumisen jälkeen 
Längelmävedenvedet laskivatRoineenpohjoisosaan. 
Vuonna 1604 vedet alkoivat virrata Pälkäneveden 
kautta Mallasveteen ja läpivirtaus Roineen kautta 
päättyi. Vuonna 1830 virtaus Roineen kautta alkoi 
uudelleen, tällä kertaa Kangasalan harjun poikki 
kaivetun kanavan kautta.

Tutkimuspisteitä on seitsemän (kuva 225). Sekä 
Mallasvedeltä että Roineelta otettiin näytteet labora-
toriomäärityksiä varten. Viidellä pisteellä sedimentin 
kerrosjärjestys määritettiin maastossa. Kaikuluotaus-
linjaa on yhteensä 30 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee Mallasveden puolella, 
missä veden syvyys oli 17,0 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 7,25 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (7,25–5,74 m) on lustosavea. Sen päällä on 
savea (5,74–3,80 m), liejusavea (3,80–2,21 m) ja 
saviliejua(2,21–0m).Kuroutumisajankohtaavastaava 

syvyys on 3,80 m (kuva 226). Kuroutumisen jälkeen 
tällepaikalleonvarastoitunutvuosittainkuiva-ainetta 
keskimäärin 160 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
3,4 g/m2.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee Roineen puolella, missä 
veden syvyys oli 28,0 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 6,61 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(6,61–6,30 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 
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Kuva 227. Mallasveden-Roineen tutkimuspisteeltä 2 otetun pitkän näyt-
teen koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 227. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Mallasvesi-Roine. Top right shows the 
carbon content of the surface core.

(6,30–4,29 m), liejusavea (4,29–2,40 m) ja saviliejua 
(2,40–0m).Kuroutumisajankohtaavastaavasyvyyson 
4,29m(kuva227).Kuroutumisenjälkeentällepaikalle 
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
210 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 4,3 g/m2.

Järvisedimenttikerroksenhiilipitoisuusonalhainen 
molemmilla tutkimuspisteillä, mikä ainakin osittain 
selittyy järven luontaisella rehevyydellä. Ravinteik-
kaissa oloissa eloperäinen aines hajoaa helposti ja sen 
sisältämä hiili vapautuu kiertoon. Hiilipitoisuuskäy-
rissä on yhteisiä piirteitä, jotka ilmeisesti kuvastavat 
vedenpinnan muutoksia.

Mallasveden-Roineen pohjasta noin 30 % on jär-
visedimenttejä, ja ne sisältävät noin 26 milj. tn kuiva-
ainetta. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta 
on keskimäärin 240 kg/m2, ja sen keskimääräinen 
varastoitumisnopeusonollut25g/m2/v.Kuiva-aineesta 
on hiiltä noin 550 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinenhiilivarastoon5,1kg/m2 jakeskimää-
räinen varastoitumisnopeus 0,53 g/m2/v.

Kukkia 

Kukkia sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueen 
itäosassa ja kuuluu Luopioisten ja Hauhon kuntiin. 
Sen pinta-ala on 44,3 km2 ja pinnan korkeus 86,6 m. 
Järven ympäristön topografia on hyvin vaihteleva, 
mikä ilmenee myös järven pohjan epätasaisuutena 
ja lukuisina saarina (kuva 228). Ohuen moreeniker-
roksen peittämät kalliomäet ovat tyypillisiä järven 
länsipuolelle, kun taas itäpuolella moreenipeite on 
yhtenäisempi. Itäreunaa sivuaa katkonainen harju-
jakso. (Kukkonen 1976, Kukkonen 1985.) Kukkia 
on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Kukkian altaaseen ja sen pinta oli noin 

60 m järven nykyistä pintaa ylempänä. Maankuo-
ren kohotessa vedenpinta laski ja Kukkia kuroutui 
Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 9700 
vuotta sitten. Kukkian laskukynnys sijaitsee järven 
eteläpäässä, jotenvedenpintaonlaskenutsuurimmassa 
osassa järveä maankuoren kallistumisen takia.

Tutkimuspisteitäonyksitoista (kuva228).Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 31 km.

Tutkimuspiste 7 sijaitsee järven itäosassa, missä 
veden syvyys oli 18,3 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 4,67 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
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Kuva228.Luotauslinjojen ja tutkimuspisteidensijaintiKukkialla.Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 228. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Kukkia. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 229. Kukkian tutkimuspisteeltä 7 otetun pitkän näytteen koostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 229. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 7 in Lake Kukkia. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

(4,67–4,06 m) on savea. Sen päällä on liejusavea 
(4,06–2,50 m), saviliejua (2,50–1,00 m), liejua 
(1,00–0,21 m) ja saviliejua (0,21–0 m). Kurou-
tumisajankohtaa vastaava syvyys on 4,06 m 
(kuva 229). Hiilipitoisuus pysyttelee vajaan 2 %:n 
tasolla 2,5 m:n syvyyteen saakka, mutta alkaa sitten 
kohota saavuttaen runsaan 6 %:n tason 0,5 m:n syvyy-
dessä. Lähellä sedimenttikerroksen pintaa pitoisuus 
alenee pari prosenttiyksikköä. Kuroutumisen jälkeen 
tällepaikalleonvarastoitunutvuosittainkuiva-ainetta 
keskimäärin 145 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
4,7 g/m2.

Kukkian pohjasta noin 25 % on järvisedimenttejä, 

ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 4,6 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on 100 kg/m2, 
ja sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
11 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 150 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 3,3 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
0,34 g/m2/v.

Sääksjärvi 

Sääksjärvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistö-
alueen länsiosassa Kokemäellä. Sen pinta-ala on 
37,8 km2 ja pinnan korkeus 49,2 m. Järviallas on 
muinainenmeteoriittikraatteri.Senkeskiosaonavoin, 
mutta rannan tuntumassa on lukuisia pieniä saaria 
(kuva230).Ympäristönvaihtelevistapinnanmuodoista 
huolimatta järven pohja on varsin tasainen. Valuma-
alue on enimmäkseen moreeni- ja turvemaata, ja sen 
jokilaaksoissa on pieniä savialueita (Virkkala 1970, 
Lindroos 1978). Sääksjärvi on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä oli Sääksjär-
venkohdallaavomeri javettärunsaat100m.Maankuo-
ren kohotessa vesi mataloitui ja rantavoimat alkoivat 
järjestelläsedimenttejäuudelleen.Kumpareidenpäälle 
ja rinteille kerrostunut hienojakoinen aines erodoitui, 
ja sekerrostuiuudelleensyvänteiden rauhallisempaan 
ympäristöön. Sääksjärvi kuroutui Itämerestä Litori-
nameri-vaiheen aikaan noin 6400 vuotta sitten.

Tutkimuspisteitä on kymmenen (kuva 230). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä 
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Kuva 230. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Sääksjärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 230. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Sääksjärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 231. Sääksjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 231. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Sääksjärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

pisteeltä. Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiinmaastossa.Kaikuluotauslinjaaonyhteensä 
13 km.

Tutkimuspiste 5 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 6,8 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 8,58 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(8,58–6,40 m) on savea. Sen päällä on liejusavea 
(6,40–3,20 m), saviliejua (3,20–1,30 m), liejua 
(1,30–0,27 m) ja saviliejua (0,27–0 m). Kuroutumis-
ajankohtaa vastaava syvyys on 6,40 m (kuva 231). 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa, mutta jää vaih-
telemaan 1,5 %:n tienooseen. Pitoisuus alkaa kohota 
voimakkaammin3,2m:nsyvyydessä ja saavuttaa run-
saan 6 %:n tason lähellä sedimenttikerroksen pintaa. 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 390 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 13 g/m2.

Hiilipitoisuuden kohoaminen 3,2 m:n syvyydestä 
alkaen merkitsee selvää muutosta järven tai sen 
valuma-alueen kehityksessä. Alkuvaiheessa valuma-
alueen joeterodoivat jokilaaksojensavikkoja, jamine-
raaliainestakulkeutui runsaasti järveen. Jokilaaksojen 
soistuessa turvekerrokset alkoivat suojata savikkoja 
eroosiolta, samalla kun ne itse alkoivat erodoitua. Se 
on voinut johtaa kerrostuvan mineraaliaineksen osuu-
den pienenemiseen ja eloperäisen aineksen osuuden 
kasvuun.Sääksjärvenkannaltaerityisenmerkittäväon 
ollut siihen laskevan Piilijoen laakson soistuminen.

Järvisedimenttejä on kerrostunut Sääksjärven kes-
kiosassa yli 5 m:n syvyisille alueille, mutta suojaisilla 
reuna-alueilla myös matalampaan veteen. Järvisedi-

mentit sisältävät kuiva-ainetta noin 41 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
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1100 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumis-
nopeus on ollut 170 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä 
noin 1300 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keski-

Kuohijärvi 

Kuohijärvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueen 
itäosassa ja kuuluu Lammin ja Luopioisten kuntiin. 
Sen pinta-ala on 35 km2 ja pinnan korkeus 86,7 m. 
Järvi on noin 16 km pitkä ja suuntautunut kallioperän 
ruhjelinjan mukaan pohjoisluoteesta eteläkaakkoon 
(kuva 232). Järven halki kulkee harju, joka näkyy 

eteläpäässä niemenä ja järvellä saarijonona. Valuma-
alue on enimmäkseen moreenimaata (Kukkonen & 
Haavisto-Hyvärinen 1986). Kuohijärvi on tyypiltään 
reittijärvi.

Kuva 232. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Kuohijärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 232. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Kuohijärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 233. Kuohijärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 233. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Kuohijärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

määräinen hiilivarasto on 36 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 5,6 g/m2/v.
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Mannerjäätikön reunanperäännyttyäolimuinaisen 
Itämeren pinta Kuohijärven kohdalla runsaat 50 m 
järven nykyistä pintaa korkeammalla. Maankuoren 
kohotessa vedenpinta laski ja Kuohijärvi kuroutui 
Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 9700 
vuotta sitten. Koska vedenpinnan tasoa säätelevä las-
kukynnys on järven luoteispuolella, on Kuohijärven 
pinta kohonnut maankuoren kallistuessa kaakkoon. 
Järven eteläpäässä vedenpinta on kohonnut 6–7 m.

Tutkimuspisteitä on yhteensä 93 (kuva 232). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä 
pisteeltä. Muut pisteet sijaitsevat yksityiskohtaisesti 
tutkituilla reuna-alueilla, ja niillä sedimentin kerros-
järjestys määritettiin maastossa. Kaikuluotauslinjaa 
on yhteensä 15 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitse järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 27,0 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 6,75 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(6,75–5,20 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 
(5,20–3,70 m), liejusavea (3,70–3,50 m), saviliejua 
(3,50–1,45 m) ja liejua (1,45–0 m). Kuroutumis-
ajankohtaa vastaava syvyys on 3,70 m (kuva 233). 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa nopeasti 2 %:n 
tasolle. Pitoisuus alkaa kohota uudelleen 2,2 m:n 
syvyydessä ja päätyy 8 %:n tasolle metriä ylempänä. 
Sedimentin pinnassa pitoisuus taas alenee. Pinta-
näytteiden perusteella aleneminen tapahtuu 20 cm:n 
syvyydessä.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 89 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 4,3 g/m2.

Järvisedimenttejä tavataanKuohijärvenpääaltaassa 
vainyli15m:nsyvyydessä,muttasuojaisissapaikoissa 
niitä on huomattavasti matalammassa vedessä. Järven 
reunamilla on ollut pieniä altaita, jotka ovat täyttyneet 
vuosituhansien kuluessa. Paikoin järvisedimentti-
kerroksen paksuus voi ylittää veden syvyyden, eikä 
kerrosten sijaintia voida päätellä veden syvyydestä.

Maankuoren kallistumisesta johtuva vedenpinnan 
kohoaminen on siirtänyt rantaviivaa varsinkin etelä- 
ja keskiosan loivapiirteisillä paikoilla. Esimerkiksi 
Kuohijärven itäreunalla olevan Lohilahden paikalla 
oli alunperin erillinen lampi. Sen rannat soistuivat ja 
itse lampikasvoivähitellenumpeen.Myöhemminsuo 
jäi Kuohijärven tulvan alle, ja paikalla on nyt vettä 
0,9 m. Turvekerros on 3,2 m paksu, joten vedenpinta 
on sillä paikalla kohonnut vähintään 4 m.

Kuohijärven pohjasta noin 40 % on järvisediment-
tejä, ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 6,9 milj. tn. 
Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keski-
määrin 200 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoi-
tumisnopeus on ollut 20 g/m2/v. Kuiva-aineesta on 
hiiltä noin 330 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 9,5 kg/m2 ja keski-
määräinen varastoitumisnopeus 0,98 g/m2/v.

Pihlajavesi sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueen 
koillisosassa Keuruulla. Sen pinta-ala on 19,9 km2

ja pinnan korkeus 138,6 m. Järvi on pitkien lahtien 
takia varsin hajanainen (kuva 234). Pihlajavesi on 
tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä alueelta 
ulottui muinainen Itämeri Pihlajaveden altaaseen ja 
sen vedenpinta oli noin 30 m järven nykyistä pintaa 
ylempänä. Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja 
Pihlajavesi kuroutui Itämerestä Yoldiameri-vaiheen 
aikaan noin 10 800 vuotta sitten. Sen jälkeen järven 
laskukynnys on säädellyt vedenpinnan tasoa.

Tutkimuspisteitäonseitsemän(kuva234).Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 9 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 6,9 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 4,06 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(4,06–3,26 m) on savea. Sen päällä on liejusavea 
(3,26–3,00 m), saviliejua (3,00–2,52 m) ja liejua 
(2,52–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 3,26 m (kuva 235). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa, saavuttaa 9 %:n tason 2,0 m:n syvyydessä ja 

Pihlajavesi 

pysyy sillä tasolla pintaan saakka.
Järven kehityksen alkuvaiheessa syvänteisiin ker-

rostui keskimääräistä enemmän matalasta rantavyö-
hykkeestäerodoitunuttahienoamineraaliainesta.Ajan 
oloon rantavyöhykkeiden eroosio väheni ja valuma-
alueen alavimmat paikat alkoivat soistua. Soiden 
laajeneminen laaksoissa vähensi mineraaliaineksen, 
mutta lisäsi eloperäisen aineksen kulkeutumista jär-
veen. Kohoava hiilipitoisuuskäyrä kuvastaa vakiintu-
misvaihetta järven ja senvaluma-alueenkehityksessä. 
Ajoitustulostenmukaanvakiintuminenolisi tapahtunut 
runsaat 6000 vuotta sitten. Sen jälkeen järven kehitys 
on jatkunut vakaana.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 44 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 3,4 g/m2. Paleomagneettisen 
ajoituksen ja sedimentin ominaisuuksien perusteella 
laskettiin varastoitumisnopeudet viidelletoista ker-
rokselle. Nopeudet vaihtelevat kerroksittain, mutta 
yleisenä piirteenä on kuiva-aineen ja hiilen varas-
toitumisnopeuksien hidastuminen nykyaikaa kohti 
(kuva 236). Kuiva-aineen varastoitumisnopeuden 
hidastuminenoli erityisennopeaavakiintumisvaiheen 
alussa.Viimeksikuluneiden200vuodenaikanavaras-
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Kuva 234. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Pihlajavedellä. 
Ylhäällä vasemmalla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alu-
eella.
Fig. 234. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Pihlajavesi. Top left shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 235. Pihlajaveden tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 235. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Pihlajavesi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

toitumisnopeudet taas kasvavat. Ainakin osa hiilen 
varastoitumisnopeuden kasvusta on näennäistä, sillä 
eloperäisen aineksen hajoaminen on vielä kesken 
sedimentin pinnassa.

Pihlajaveden pohjasta noin 75 % on järvisediment-
tejä, ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 5,7 milj. tn. 
Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keski-
määrin 290 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoi-
tumisnopeus on ollut 27 g/m2/v. Kuiva-aineesta on 
hiiltä noin 440 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 22 kg/m2 ja keskimää-
räinen varastoitumisnopeus 2,1 g/m2/v.

Kuva 236. Kuiva-aineen ja hiilen pitkän aikavälin varastoitumisnopeus 
Pihlajaveden tutkimuspisteellä 1.
Fig. 236. The long-term accumulation rate of dry matter and carbon at 
survey point 1 in Lake Pihlajavesi.
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Uuranjärvi 

Uuranjärvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueen 
koillisosassa ja kuuluu Keuruun ja Multian kuntiin. 
Sen pinta-ala on 4,01 km2 ja pinnan korkeus 185,9 m. 
Järven pääallas on noin 3 km pitkä, vajaan kilomet-
rin levyinen ja suuntautunut luoteesta kaakkoon 
(kuva 237). Valuma-alue on moreeni- ja turvemaata. 
Uuranjärvi on tyypiltään latvajärvi.

Muinaisen Itämeren vaiheet eivät ole ulottuneet 
Uuranjärven altaaseen, vaan järvi syntyi manner-
jäätikön reunan peräännyttyä alueelta noin 10 900 
vuotta sitten. Sen jälkeen vedenpinta on pysynyt 
laskukynnyksen säätämällä tasolla. Järvi on kuitenkin 
madaltunut osittaisen täyttymisen takia.

Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin 
yhdeltä pisteeltä (kuva 237). Kaikuluotauslinjaa on 
3,5 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 10,0 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-

tin pinnasta 4,57 m:n syvyyteen. Näytteen alapäässä 
(4,57–4,49 m) on savea ja sen päällä saviliejua 
(4,49–3,20 m) ja liejua (3,20–0 m). Järven synty-
ajankohtaa vastaava syvyys on 4,49 m (kuva 238). 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa nopeasti 4 %:n 
tasolle. Noin 3 m:n syvyydessä pitoisuus kohoaa 
uudelleen ja asettuu kerrostuman keskiosassa noin 
17 %:n tasolle.

Pitkän näytteen kerrosjärjestys, tiheys ja hiilipitoi-
suusosoittavatkaksivaiheistakehitystä.Kuroutumista 
seuranneiden kahden vuosituhannen aikana kerrostui 
runsaasti mineraaliainesta sisältävää saviliejua, jonka 
tiheys on suuri ja hiilipitoisuus järven kokoon nähden 
alhainen. Noin 9000 vuotta sitten alkoi nopea vakiin-
tuminen nykyisiin sedimentaatio-oloihin. Veden kos-
kemattoman alueen järvissä vakiintuminen tapahtuu 
yleensä yhdessä vaiheessa ja nopeasti.

Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varas-
toitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 

Kuva237.Luotauslinjan ja tutkimuspisteensijaintiUuranjärvellä.Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 237. The location of echo-sounding transect and survey point in Lake 
Uuranjärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.

Kuva 238. Uuranjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys,hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.Ylhäälläoikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 238. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Uuranjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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Sääjärvi 

Sääjärvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueen 
kaakkoisosassa Janakkalassa. Sen pinta-ala on 
1,96km2 japinnankorkeus99,7m.Järvionnoin3,5km 
pitkä ja suuntautunut luoteesta kaakkoon (kuva 239). 
Valuma-alue on enimmäkseen moreenimaata, jonka 
alavimmat kohdat ovat soistuneet. Paikoitellen on 
pieniä hiekka-alueita. (Virkkala 1961, Okko 1968.) 
Sääjärvi on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäalueeltaulottui 
muinainenItämeriSääjärvenalueelle jasenvedenpinta 

Kuva239.Luotauslinjan ja tutkimuspisteidensijaintiSääjärvellä.Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 239. The location of echo-sounding transect and survey points in 
Lake Sääjärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva240.Sääjärventutkimuspisteeltä3otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä oikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 240. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 3 in Lake 
Sääjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

81g/m2. Siitähiilenosuusonollut9,7g/m2. Pohjaosan 
saviliejukerroksessa kuiva-aineen keskimääräinen 
varastoitumisnopeusonollutkeskimääräiseennähden 
yli kolminkertainen.

Uuranjärven pohjasta noin 75 % on järvisediment-
tejä, ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 1,4 milj. tn. 

Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keski-
määrin 350 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoi-
tumisnopeus on ollut 32 g/m2/v. Kuiva-aineesta on 
hiiltä noin 170 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 42 kg/m2 ja keskimää-
räinen varastoitumisnopeus 3,9 g/m2/v.
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oli runsaat 30 m järven nykyistä pintaa ylempänä. 
Sääjärvi kuroutui Itämerestä Baltian jääjärvi -vaiheen 
lopussa noin 11 500 vuotta sitten. Kuroutumisen jäl-
keen laskukynnys on säädellyt vedenpinnan tasoa.

Tutkimuspisteitä on 21 (kuva 239). Näytteet labo-
ratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä pisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on 3,5 km.

Tutkimuspiste 3 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 3,4 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 7,80 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(7,80–7,10 m) on savea. Sen päällä on liejusavea 
(7,10–6,80 m), saviliejua (6,80–5,20 m) ja liejua 
(5,20–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 7,10 m (kuva 240). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa melko tasaisesti päätyen 18 %:n tasolle sedi-
mentin pinnassa. Merkkejä valuma-alueen eroosion 
voimistumisesta ei ole havaittavissa.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 190 g/m2. Siitä 
hiilenosuusonollut16g/m2.Kuroutumisajankohdanja 

kahdenradiohiiliajoituksenperusteellaonmahdollista 
vertailla kolmen kerroksen varastoitumisnopeuksia. 
Alimmassa kerroksessa, joka syntyi kuroutumista 
seuranneen kahden vuosituhannen aikana, on kuiva-
aineen varastoituminen ollut keskimääräistä nopeam-
paa ja hiilen varastoituminen keskimääräistä hitaam-
paa. Seuraavien 2000 vuoden aikana syntyneessä 
kerroksessa molemmat varastoitumisnopeudet ovat 
keskimääräistä suurempia. Ylimmässä viimeksi kulu-
neiden 7500 vuoden aikana syntyneessä kerroksessa 
taas molemmat varastoitumisnopeudet pienenevät. 
Kuiva-aineen varastoituminen hidastuu kuitenkin 
huomattavasti enemmän kuin hiilen.

Sääjärven järvisedimentit sisältävät kuiva-ainetta 
noin 1,2 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 600 kg/m2, ja sen keskimää-
räinenvarastoitumisnopeus onollut53g/m2/v.Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 100 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 53 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 4,6 g/m2/v.

Kuva 241. Tutkimuspisteiden sijainti Havanganjärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 241. The location of survey points in Lake Havanganjärvi. Top 
right shows the location of the lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.

Havanganjärvi 

Havanganjärvi sijaitseeKokemäenjoenvesistöalu-
een pohjoisosassa Virroilla. Järvi on noin 4 km pitkä, 
0,5 km leveä ja suuntautunut luoteesta kaakkoon 
(kuva 241). Sen pinta-ala on 1,73 km2 ja pinnan 
korkeus 105,1 m. Havanganjärvi on luokiteltavissa 
latvajärveksi.Valuma-alueellaolevien järvienyhteen-
laskettu pinta-ala on kuitenkin lähes yhtä suuri kuin 
Havanganjärven pinta-ala.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
nen Itämeri Havanganjärven altaaseen ja sen pinta oli 
noin 75 m järven nykyisen vedenpinnan yläpuolella. 
Maankuorenkohotessavedenpinta laski jaHavangan-
järvikuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaan 
noin9500vuotta sitten.AlkuvaiheessaHavanganjärvi 
oli muinaisen Näsijärven lahti. Maankuoren kallistu-
misen seurauksena suurjärven vedenpinta kohosi ja 
oli korkeimmillaan ennen Tammerkosken puhkea-
mista noin 7500 vuotta sitten. Muinaisen Näsijärven 
laskukynnys on nykyisin 115 m:n korkeudella, ja 
sen ylin rantapinta viettää 0,21 m/km (Tikkanen & 
Seppä 2001). Havanganjärven vedenpinta on siten 
ollut Näsijärven maksimivaiheen aikaan noin 5,5 m 
nykyistä ylempänä. Tammerkosken puhkeamisen 
yhteydessä vedenpinta laski nopeasti noin 2 m. Sen 
jälkeen vedenpinta on laskenut hitaasti maankuoren 
kallistumisentakia.MuinaisenNäsijärvenpohjoisosan 
järvet alkoivat kuroutua erillisiksi altaiksi, niiden 
joukossa myös Havanganjärvi.

Tutkimuspisteitä on yksitoista (kuva 241). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä 
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pisteeltä, ja muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiin maastossa. Näytteenottoa täydennettiin 
myöhemmin hakemalla jääsorminäyte sedimentti-
kerroksen pintaosasta.

Tutkimuspiste 11 sijaitsee järven eteläosassa, 
missä veden syvyys oli 28,4 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 9,32 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosassa (9,32–9,20 m) on lustosavea. Sen päällä 
on savea (9,20–7,00 m), saviliejua (7,00–5,75 m) ja 
liejua (5,75–0 m). Savilieju- ja liejukerrokset ovat lus-
torakenteisia.Kuroutumisajankohtaavastaavasyvyys 
on 7,00 m (kuva 242). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa melko tasaisesti saavuttaen runsaan 20 %:n 
tason kerrostuman yläosassa. Lähellä sedimentin 
pintaa pitoisuus taas alenee.

Suurjärvivaiheen aikaan kerrostuvan sedimentin 
hiilipitoisuus oli varsin alhainen. Hiilipitoisuus alkoi 
kohota jo suurjärvivaiheen loppupuolella Havangan-
järveäsuurjärveenyhdistäviensalmienmataloituessa, 
jasepysyikorkeanaviimevuosisatoihinsaakka, jolloin 
ihmisen toiminta voimisti valuma-alueen eroosiota. 
Nopea vedenpinnan lasku näkyy yleensä hiilipitoi-
suuden alenemisena ja tiheyden kasvuna. Tammer-
kosken puhkeaminen alensi myös Havanganjärven 
vedenpintaa, mutta jostain syystä sen vaikutukset 
eivät näy tällä pisteellä.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 140 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 21 g/m2. Viimeksi kuluneiden 
kahdenvuosituhannenaikanakuiva-aineenkeskimää-
räinenvarastoitumisnopeusonollutnoinkolmasosa ja 
hiilen varastoitumisnopeus noin puolet kuroutumisen 
jälkeisistä pitkän aikavälin keskiarvoista. Tämä sillä 
varauksella, että ylemmän osanäytteen ikä vastaa sen 
kerrostumisajankohtaa.

Jääsorminäytteestä laskettiin sedimentin pinnasta 
alkaen270vuosilustoa.Näyteulottuusitennykyajasta 
vuoteen 1730. Kuiva-aineen ja hiilen varastoitumis-
nopeudetkasvoivatvoimakkaasti1800-luvulla,mutta 

Kuva 242. Havanganjärven tutkimuspisteeltä 11 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 242. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 11 in Lake 
Havanganjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

Kuva 243. Kuiva-aineen ja hiilen viimeaikainen varastoitumisnopeus 
Havanganjärven tutkimuspisteellä 11.
Fig. 243. Recent accumulation rate of dry matter and carbon at survey 
point 11 in Lake Havanganjärvi.
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kääntyivät laskuun 1900-luvun alussa (kuva 243). 
1900-luvun puolivälissä taas varastoitumisnopeutta 
osoittavat käyrät kääntyvät kasvuun. Sadan vuoden 
takainen varastoitumisnopeuksien maksimi voi liit-
tyä kaskiviljelyn aiheuttamaan maaperän eroosioon. 
Valuma-alueen eroosion vaikutusta kuvaa se, että 
kuiva-aineen varastoituminen kasvaa huomattavasti 
voimakkaammin kuin hiilen varastoituminen. Varas-
toitumisnopeuksien kasvaminen 1900-luvun lopulla 
johtuu eroosion voimistumisesta valuma-alueella. 
Hiilen osalta varastoitumisnopeuden kasvu on näen-

näistä, silläeloperäisenaineksenhajoaminenonlähellä 
pintaa vielä kesken.

Havanganjärven järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 0,92 milj. tn. Koko pinta-alalle lasket-
tuna kuiva-ainetta on keskimäärin 530 kg/m2, ja 
sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
56 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 140 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 79 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
8,4 g/m2/v.

Sulkuejärvi 

Sulkuejärvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueen 
pohjoisosassa Kihniön kirkonkylän länsipuolella. 
Järvenpinta-alaon1,03km2 japinnankorkeus131,4m. 
Järvi on matala ja verrattain avoin (kuva 244). Se on 
tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Sulkuejärven kohdalle ja sen pinta oli 
noin 60 m järven nykyistä pintaa ylempänä. Maan-
kuorenkohotessavedenpinta laski ja lähitienoonmäet 
kohosivat saarina vedenpinnan yläpuolelle. Aallokko 

huuhtoi mäkien rinteitä paljastaen kallioita ja kerros-
taen hienoa mineraaliainesta laaksoihin. Sulkuejärvi 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
9200 vuotta sitten.

Tutkimuspisteitäonyksitoista (kuva244).Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste11sijaitsee järveneteläosassa,missä 
veden syvyys oli 1,3 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 2,05 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(2,05–1,85 m) on silttiä. Sen päällä on saviliejua 
(1,85–1,60 m) ja liejua (1,60–0 m). Kuroutumisajan-
kohtaa vastaava syvyys on 1,85 m (kuva 245). Sen 
yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa nopeasti 10 %:n 
tasolle ja pysyy siinä pintaan saakka. Radiohiiliajoi-
tuksen tulos vastaa hyvin kehityshistorian perusteella 
arvioitua kuroutumisajankohtaa. Kuroutumisen 
jälkeen tälle paikalle on varastoitunut vuosittain 

Kuva 244. Tutkimuspisteiden sijainti Sulkuejärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig.244.The locationof surveypoints inLakeSulkuejärvi.Topright shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 245. Sulkuejärven tutkimuspisteeltä 11 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoituksen tulos. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 245. The composition, density, carbon content and the result of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 11 in Lake 
Sulkuejärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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Ekojärvi 

Ekojärvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueen 
itäosassa Lammilla. Sen pinta-ala on 0,77 km2 ja 
pinnan korkeus 87,3 m. Järvi rajoittuu sekä idässä että 
lännessäharjuselänteisiin.Valuma-alueen länsiosaon 
enimmäkseen moreenimaata ja itäosa sora- ja hiekka-
muodostumia. Ekojärveen laskevan Evojoen varsilla 
on hiekkamaata. (Kukkonen & Haavisto-Hyvärinen 
1986.) Ekojärvi on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Ekojärven altaaseen ja sen pinta oli 
runsaat 50 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Ekojärvi 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
9800vuotta sitten.Sen jälkeenEkojärvensedimentaa-
tio-olojenkehitykseenovatvaikuttaneet lähinnäaltaan 
osittainen täyttyminen ja valuma-alueen maankäytön 
muutokset.

Kuva246.TutkimuspisteidensijaintiEkojärvellä.Ylhäälläoikealla järven 
sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 246. The location of survey points in Lake Ekojärvi. Top right shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva247.Ekojärventutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 247. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Ekojärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

kuiva-ainetta keskimäärin 34 g/m2. Siitä hiilen osuus 
on ollut 3,1 g/m2.

Vaikka Sulkuejärvi sijaitsee noin 60 m ylimmän 
vedenpinnan alapuolella, on järven pohjassa vain 
vähän kuroutumista edeltäneen Ancylusjärven sedi-
menttejä. Ne ovat joko erodoituneet pois tai hautau-
tuneet karkeamman mineraaliaineksen alle. Paksuin 
savikerros tavattiin suojaisassa paikassa sijaitsevalla 

pisteellä 10. Sulkuejärven järvisedimentit sisältävät 
kuiva-ainetta noin 0,23 milj. tn. Koko pinta-alalle 
laskettuna kuiva-ainetta on 220 kg/m2, ja sen keski-
määräinen varastoitumisnopeus on ollut 24 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 20 milj. tn. Koko pinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon20kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 2,2 g/m2/v.
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Tutkimuspisteitä on 48 (kuva 246). Näytteet labo-
ratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä pisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 7,2 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 7,27 m:n syvyyteen ja on enimmäkseen 
liejua (kuva 247). Näytteen ala- ja yläosassa on ohuet 
kerrokset saviliejua.Kuroutumisajankohtaavastaavaa 
syvyyttäei tavoitettu.Näytteenalaosassahiilipitoisuus 
kohoaa hitaasti, saavuttaa korkeimman pitoisuuden 
2,3 m:n syvyydessä ja alkaa sitten hitaasti alentua. 
Lähellä sedimentin pintaa tiheys kasvaa ja hiilipi-
toisuuden aleneminen nopeutuu. Valuma-alueen 
maankäytön muutokset ovat voineet lisätä mineraa-
liaineksen ja ravinteiden kulkeutumista järveen.

Jos pitkän näytteen alapäälle oletetaan kuroutumis-
ajankohdan ikä, saadaan kuiva-aineen keskimääräi-
seksi varastoitumisnopeudeksi 190 g/m2/v. Vastaava 
hiilen varastoitumisnopeus on 21 g/m2/v. Koska 

kuroutumisajankohtaa vastaava taso on syvemmällä, 
ovat todelliset varastoitumisnopeudet vielä näitä 
suuremmat.

Ekojärvi on vuosituhansien kuluessa mataloitunut 
sedimenttien pienentäessä vapaata vesitilaa. Tutki-
muspisteittäin laskettuvedenkeskisyvyysonnykyisin 
1,3 m ja järvisedimenttikerroksen keskimääräinen 
paksuus 2,0 m. Jos vedenpinnan oletetaan pysyneen 
vakaana kuroutumisen jälkeen, on kuroutumisajan-
kohtaa vastaava veden syvyys ollut 3,3 m. Alkupe-
räisestä vesitilasta on siten täyttynyt noin 60 %. Jos 
altaan täyttyminen jatkuusamallanopeudella, onallas 
täyttynyt kokonaan noin 6000 vuoden kuluttua.

Ekojärven järvisedimentit sisältävät kuiva-ainetta 
noin 0,39 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 500 kg/m2, ja sen keskimääräi-
nen varastoitumisnopeus on ollut 51 g/m2/v. Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 43 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 55 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 5,7 g/m2/v.

Puntasjärvi 

Puntasjärvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueen 
pohjoisosassa Kurussa. Sen pinta-ala on 0,57 km2 ja 
pinnan korkeus 184,6 m. Valuma-alue on moreeni- ja 

turvemaata. Puntasjärvi on tyypiltään reittijärvi.
Puntasjärvi syntyi mannerjäätikön reunan perään-

Kuva248.TutkimuspisteidensijaintiPuntasjärvellä.Ylhäällävasemmalla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 248. The location of survey points in Lake Puntasjärvi. Top left shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 249. Puntasjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 249. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Puntasjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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nyttyä alueelta noin 11 000 vuotta sitten. Siitä alkaen 
laskukynnys on säädellyt vedenpinnan tasoa.

Tutkimuspisteitä on kahdeksan (kuva 248). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä 
pisteeltä. Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiin maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 16,8 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 3,64 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(3,64–3,20 m) on liejusavea. Sen päällä on saviliejua 
(3,20–2,80 m) ja liejua (2,80–0 m). Näytteenotin 
pysähtyikovaanpohjaan, jotenjärvensyntyajankohtaa 
vastaavasyvyyson3,64m(kuva249).Senyläpuolella 
sedimentin hiilipitoisuus kohoaa kahdessa vaiheessa: 
aluksi alkaen 3 m:n syvyydestä ja myöhemmin alkaen 
1 m:n syvyydestä.

Näytteestä tehtiin kaksi radiohiiliajoitusta, joista 
alempi on saviliejun ja liejun rajapinnasta ja ylempi 
keskeltä liejukerrosta. Alempi ajoitus on selvästi 

kuroutumistason yläpuolelta, ja se sopii hyvin yhteen 
kehityshistorian perusteella arvioidun järven synty-
ajankohdan kanssa. Ylempi ajoitus on sitä vastoin 
näytteen sijaintiin nähden vanha. Järven synty-
ajankohdan jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 60 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 11 g/m2. Jos ylemmän näytteen 
iän oletetaan vastaavan sen kerrostumisajankohtaa, 
on kuiva-aineen varastoitumisnopeus pienentynyt 
kerrostuman yläosassa seitsemänteen osaan ja hiilen 
varastoitumisnopeus kolmanteen osaan.

Puntasjärven järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 0,13 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on keskimäärin 230 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 21 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 25 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon44kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 4,0 g/m2/v.

Alinen Rautjärvi 

Alinen Rautjärvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistö-
alueen itäosassa Lammilla. Sen pinta-ala on 0,51 km2

ja pinnan korkeus 125,5 m. Järvi on avoin, ja sitä 
ympäröivät sora- ja hiekkamuodostumat. Valuma-
alueen reunamilla on moreenimaata. (Kukkonen 

Kuva 250. Tutkimuspisteiden sijainti Alisella Rautjärvellä. Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 250. The location of survey points in Lake Alinen Rautjärvi. Top 
right shows the location of the lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.

Kuva 251. Alisen Rautjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 251. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Alinen Rautjärvi. Top right shows the 
carbon content of the surface core.
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& Haavisto-Hyvärinen 1986.) Alinen Rautjärvi on 
tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainenItämeriAlisenRautjärvenaltaaseen jasenpinta 
oli noin 15 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Itämeri oli tällöin Yoldiameri-vaiheessa (Okko 1972). 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Alinen 
Rautjärvi kuroutui Yoldiamerestä noin 11 400 vuotta 
sitten. Siitä alkaen järven laskukynnys on säädellyt 
vedenpinnan tasoa.

Tutkimuspisteitä on 35 (kuva 250). Näytteet labo-
ratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä pisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 9,9 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 4,50 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(4,50–4,00 m) on savea. Sen päällä on liejusavea 
(4,00–3,80 m) ja liejua (3,80–0 m). Kuroutumisajan-
kohtaa vastaava syvyys on 4,00 m (kuva 251). Sen 

yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa nopeasti 20 %:n 
tasolle ja pysyy sitten korkeana sedimentin pintaan 
saakka.Hiilipitoisuus- ja tiheyskäyristäpäätellen järvi 
vakiintui nopeasti, ja lyhyen vakiintumisvaiheen jäl-
keen sen sedimentaatio-olot ovat pysyneet vakaina.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 50 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 8,6 g/m2.

Tutkimuspisteittäin laskettu veden keskisyvyys on 
3,0mja järvisedimenttikerroksenpaksuus1,8m.Siten 
sedimentit ovat täyttäneet alkuperäisestä vesitilasta 
vajaat 40 %.

Alisen Rautjärven järvisedimentit sisältävät 
kuiva-ainetta noin 0,15 milj. tn. Koko pinta-alalle 
laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 300 kg/m2, 
ja sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
26 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 26 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 50 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
4,4 g/m2/v.

Iso Leppäjärvi 

Iso Leppäjärvi sijaitsee Kokemäenjoen vesis-
töalueen pohjoisosassa Kurussa. Sen pinta-ala on 
0,07 km2 japinnan korkeus 186,2 m. Iso Leppäjärvion 
tyypiltään latvajärvi. Valuma-alue on järven kokoon 
nähden pieni (kuva 252).

Iso Leppäjärvi sijaitsee noin 10 m muinaisen 
Itämeren ylintä vedenpinnan tasoa korkeammalla, 
joten järvi syntyi välittömästi mannerjäätikön reunan 
peräännyttyä alueelta noin 11 000 vuotta sitten.

Kuva252.Tutkimuspisteidensijainti IsollaLeppäjärvellä.Ylhäälläoikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 252. The location of survey points in Lake Leppäjärvi. Top right shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 253. Ison Leppäjärven tutkimuspisteeltä 5 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 253. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 5 in Lake Iso-Leppäjärvi. Top right shows the 
carbon content of the surface core.

Tutkimuspisteitä on viisi (kuva 252). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 5 sijaitsee järven pohjoispäässä, 
missävedensyvyysoli4,9m.Pitkänäyteulottuusedi-
mentin pinnasta 1,25 m:n syvyyteen ja on kokonaan 
liejua (kuva 253). Näytteenottimen kärkikappaleessa 
oli karkeaa mineraaliainesta, joten järven syntyajan-
kohtaa vastaava syvyys on 1,25 m. Sen yläpuolella 
hiilipitoisuusonjo30%:ntasolla, jasepysyykorkeana 
sedimentin pintaan saakka.

Tälle paikalle on varastoitunut vuosittain kuiva-
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Valkea-Kotinen 

Valkea-Kotinen sijaitsee Kokemäenjoen vesistö-
alueen itäosassa Lammilla. Sen pinta-ala on 0,04 km2

ja pinnan korkeus 155,9 m. Lampi on avoin ja suun-
tautunut luoteesta kaakkoon (kuva 254). Valuma-
alue on järven kokoon nähden pieni. Sen maaperä 
on enimmäkseen moreenia. Lammen ympäristössä 
on myös turvemaata. Valkea-Kotinen on tyypiltään 
latvajärvi.

Valkea-Kotinen syntyi mannerjäätikön reunan 
peräännyttyä alueelta noin 11 500 vuotta sitten. Sen 
jälkeenaltaansedimentaatio-oloihinovatvaikuttaneet 
rantojen soistuminen ja altaan täyttyminen.

Tutkimuspisteitäonseitsemän(kuva254).Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste7sijaitseelammenkeskiosassa,missä 
vedensyvyysoli6,7m.Pitkänäyteulottuusedimentin 
pinnasta 2,87 m:n syvyyteen ja on kokonaan liejua 
(kuva 255). Kairaukset päättyivät kovaan pohjaan, 

Kuva 254. Tutkimuspisteiden sijainti Valkeassa-Kotisessa. Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 254. The location of survey points in Lake Valkea-Kotinen. Top 
right shows the location of the lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.

joten lammen syntyajankohtaa vastaava syvyys on 
2,87m.Senyläpuolellahiilipitoisuuson25%:ntasolla, 
muttakohoaasiitävieläpintaakohti.Hiilipitoisuus- ja 
tiheyskäyrästäpäätellensedimentaatio-olotovatolleet 
koko ajan varsin vakaat.

Lammen synnyn jälkeen tälle paikalle on varastoi-
tunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 15 g/m2. 
Siitä hiilen osuus on ollut 5,4 g/m2. Suurimmat, 
keskiarvoihin nähden kaksinkertaiset, varastoitumis-
nopeudet ovat 8000–7000 vuotta sitten syntyneessä 
kerroksessa ja pienimmät 7000–3000 vuotta sitten 
syntyneessä kerroksessa (kuva 256). Suurimmat ja 
pienimmätvarastoitumisnopeudetovatvierekkäisissä 
kerroksissa, mikä viittaa virheen mahdollisuuteen 
kerroksia erottavan osanäytteen ajoituksessa. Jos 
1,2m:nsyvyydellesaatu ikäolisinuorempi, tasoittuisi-
vatkerrostenvälisetvarastoitumisnopeudet.Onhyvin 
mahdollista, että lampea ympäröiviltä turverannoilta 
on kulkeutunut vanhaa eloperäistä ainesta altaan kes-
kiosaan,missäseonkerrostunutoikeaikäisenaineksen 

Kuva 255. Valkean-Kotisen tutkimuspisteeltä 7 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 255. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 7 in Lake 
Valkea-Kotinen. Top right shows the carbon content of the surface core.

ainetta keskimäärin 7,4 g/m2. Siitä hiilen osuus on 
ollut2,4g/m2.Näytteenottopisteei sijaitsenopeimman 
sedimentaation alueella, sillä luoteisosassa järvisedi-
menttiä oli noin 3 m ja eteläosassa noin 4 m.

Ison Leppäjärven järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 5900 tn. Koko pinta-alalle laskettuna 

kuiva-ainetta on 85 kg/m2, ja sen keskimääräinen 
varastoitumisnopeus on ollut 7,7 g/m2/v. Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 1,9 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 27 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 2,5 g/m2/v.
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joukkoon vanhentaen ajoitustuloksia.
Valkean-Kotisen järvisedimentit sisältävät kuiva-

ainetta noin 3600 tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on keskimäärin 90 kg/m2, ja sen keski-
määräinen varastoitumisnopeus on ollut 7,8 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 1,3 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon32kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 2,8 g/m2/v.

Kuva 256. Kuiva-aineen ja hiilen pitkän aikavälin varastoitumisnopeus 
Valkean-Kotisen tutkimuspisteellä 7.
Fig. 256. The long-term accumulation rate of dry matter and carbon at 
survey point 7 in Lake Valkea-Kotinen.

KARVIANJOEN VESISTÖALUE (36)

Karvianjoen vesistöalue sijaitsee maan lounais-
osassa Selkämeren rannikolla (kuva 257). Sen pinta-
ala on noin 3400 km2 ja korkeus keskimäärin 80 m. 
Jääkauden jälkeen koko vesistöalue jäi muinaisen 
Itämeren pinnan alle. Sen koillisosa Kankaanpään 
tasalle saakka paljastui Itämerestä Ancylusjärvi-vai-
heen aikaan ja loppuosa Litorinameri-vaiheen aikaan. 
Vesistöalueesta on moreenimaata 43 %, turvemaata 
25 % ja savikkoa 11 %.

Kuva 257. Karvianjoen vesistöalueelta tutkitun Vihteljärven sijainti.
Fig. 257. The location of studied Lake Vihteljärvi in the Karvianjoki 
River drainage basin. 
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Vihteljärvi 

Vihteljärvi sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueen 
itäosassaKankaanpäässä. Järvenpinta-alaon0,32km2

ja pinnan korkeus 72,1 m. Järven valuma-alue rajoit-
tuu pohjoisessa Hämeenkankaaseen, joka on osa 
Sisä-Suomen reunamuodostumaa. Muodostuman 
eteläpuolella on kalliomäkien rikkoma soistunut 
hiekka-alue. Järven ympäristön maaperä on hiekkaa, 
silttiä ja savea (Lindroos 1985). Vihteljärvi on tyy-
piltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Vihteljärven altaaseen ja sen pinta oli 
noin 120 m järven nykyistä vedenpintaa ylempänä. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski. Aallokko 
muokkasimaaperäätuhansienvuosienajankasaamalla 
rantavalleja harjun rinteille, levittämällä hiekkaa 
harjun etumaastoon ja huuhtomalla moreenipeitteis-
ten mäkien laet paljaiksi. Aleneva vedenpinta tavoitti 
Vihteljärven tason noin 6300 vuotta sitten, jolloin 
järvikuroutui itsenäiseksi altaaksi.MuinainenItämeri 
oli tällöin siirtynyt Litorinameri-vaiheeseen. Kurou-
tumisen jälkeisen ajan merkittävimpiä ympäristön 
muutoksia ovat olleet alavien paikkojen soistuminen 
ja peltoviljelyn aloittaminen.

Tutkimuspisteitä on viisi (kuva 258). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 

Kuva 258. Tutkimuspisteiden sijainti Vihteljärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 258. The location of survey points in Lake Vihteljärvi. Top right shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 5 sijaitsee järven eteläosassa, missä 
veden syvyys oli 0,8 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 4,39 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(4,39–4,00 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 
(4,00–2,40 m), liejusavea (2,40–1,00 m) ja saviliejua 
(1,00–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 2,40 m (kuva 259). Kuroutumisen jälkeen synty-
neen järvisedimenttikerroksen hiilipitoisuudet ovat 
järven kokoon nähden alhaisia; kerroksen alaosassa 
ne ovat runsaan 1 %:n tasolla ja yläosassa noin 3 %. 
Radiohiilimenetelmällä ajoitetun osanäytteen ikä on 
kehityshistorian perusteella arvioituun kerrostumis-
ajankohtaan nähden aivan liian vanha. Kuroutumisen 
jälkeentällepaikalleonvarastoitunutvuosittainkuiva-
ainetta keskimäärin 230 g/m2. Siitä hiilen osuus on 
ollut 5,0 g/m2.

Kuva 259. Vihteljärven tutkimuspisteeltä 5 otetun pitkän näytteen koos-
tumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoituksen tulos. Ylhäällä oikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 259. The composition, density, carbon content and the result of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 5 in Lake 
Vihteljärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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KYRÖNJOEN VESISTÖALUE (42)

Kyrönjoen vesistöalue sijaitsee maan länsiosassa 
Pohjanlahden rannikolla (kuva 260). Vesistöalueen 
pinta-ala on noin 4900 km2 ja korkeus keskimäärin 
100m.Jääkauden jälkeenkokovesistöalue jäimuinai-
sen Itämeren vedenpinnan alle. Sedimentaatio-olojen 
kannalta merkittävää on suuri turvemaiden (24 %) ja 
savikkojen (22 %) osuus ja toisaalta pieni vesistöjen 
osuus(1%).SavikkojaonerityisestiKyrönjoenvarsilla 
ja turvemaita vesistöalueen kaakkoisosassa.

Kuva 260. Kyrönjoen vesistöalueelta tutkitun Paukajärven sijainti.
Fig. 260. The location of studied Lake Paukajärvi in the Kyrönjoki River 
drainage basin. 

Paukajärvi 

Paukajärvi sijaitseeKyrönjoenvesistöalueenkaak-
koisreunalla Virroilla. Järven pinta-ala on 0,32 km2

ja pinnan korkeus 139,2 m. Järvi on noin 1 km:n 
pituinen, noin 0,3 km leveä ja suuntautunut pohjois-
luoteesta eteläkaakkoon (kuva 261). Paukajärvi on 
tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Paukajärven altaaseen ja sen pinta 
oli noin 50 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Maankuoren kohotessa vesi mataloitui nopeasti ja 
Paukajärvi kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen 
aikaan noin 9900 vuotta sitten. Myöhemmin sen kehi-
tykseen ovatvaikuttaneetvaluma-alueen soistuminen 
ja mahdollinen pohjaveden pinnan kohoaminen. Järvi 
on kasvanut umpeen eteläreunalta. Kokkonevan tur-
peen alla oleva liejukerros osoittaa järven muinaista 
laajuutta.

Tutkimuspisteitä on yhdeksän (kuva 261). Näytteet 

Edelläkuvattu tutkimuspiste5eisijaitsesuurimman 
sedimentaation alueella, vaan järvisedimenttikerros 
on huomattavasti paksumpi altaan koillisreunalla. 
Pisteillä 1 ja 3 kairattiin järvisedimenttikerrosta noin 
8 m:n syvyyteen. Kerrostuma on niin tiivis, ettei sitä 
pystytty läpäisemään laippakairalla.

Vihteljärvenjärvisedimentit sisältävätkuiva-ainetta 

noin 0,46 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainettaonkeskimäärin1400kg/m2, jasenkeskimääräi-
nen varastoitumisnopeus on ollut 230 g/m2/v. Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 10 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 31 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 5,0 g/m2/v.

laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 9 sijaitsee järven eteläosassa, missä 
vedensyvyysoli1,0m.Pitkänäyteulottuusedimentin 
pinnasta 1,57 m:n syvyyteen ja on kokonaan liejua. 
Näytteen alapäässä on 7 cm hiekkaista liejua. Näyt-
teenottimenkärkikappaleessaolikarkeaamineraaliai-
nesta, jotenkuroutumisajankohtaavastaavasyvyyson 
1,57m.Senyläpuolellahiilipitoisuuskohoaanopeasti 
ja pysyy korkeana sedimentin pintaan saakka (kuva 
262). Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varas-
toitunutvuosittain kuiva-ainettakeskimäärin 12 g/m2. 
Siitä hiilen osuus on ollut 3,0 g/m2.

Muilla tutkimuspisteillä kairaukset päättyivät 
moreeniin tai silttiin. Pohjamaan ja järvisedimentin 
välistä puuttuvat Ancylusjärven aikaan kerrostuneet 
savet lähes tyystin. Ne ovat erodoituneet pois jo ennen 
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Kuva 261. Tutkimuspisteiden sijainti Paukajärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig.261.The locationof surveypoints inLakePaukajärvi.Topright shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

altaan kuroutumista, tai ne ovat hautautuneet järven 
ympäristöstä kulkeutuneen karkeamman aineksen 
alle.

Paukajärvenjärvisedimentit sisältävätkuiva-ainetta 
noin 28 000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 87 kg/m2, ja sen keskimääräi-
nen varastoitumisnopeus on ollut 8,8 g/m2/v. Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 7,2 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 23 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 2,3 g/m2/v.

Kuiva-aineenkeskimääräinenvarastoitumisnopeus 
on pieni. Se johtuu ainakin osittain siitä, että suurin 

Kuva 262. Paukajärven tutkimuspisteeltä 9 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 262. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 9 in Lake Paukajärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

osa valuma-alueen mineraalimailta järveen tulevasta 
vedestä virtaa Kokkonevan halki. Veden kuljettama 
kiintoaines sedimentoituu jo suolla eikä pääse järveen 
saakka. 

Toinen tekijä, joka voi selittää pienet varastoitu-
misnopeudet, on järven liian vanhaksi arvioitu ikä. 
Paukajärven allas on hyvin matala. Tutkimuspisteillä 
tavattu suurin veden syvyys oli vain 1,5 m, ja suurin 
järvisedimenttikerroksenpaksuus2,0m.Järven lasku-
uoma on virrannut koko ajan luoteeseen, ja sen vietto 
onpienentynytmaankuorenkallistuessakaakkoon.Se 
onjohtanutpohjavedenpinnankohoamiseenjaalavien 
paikkojen soistumiseen. Siten Paukajärvi ei välttä-
mättä ole syntynyt välittömästi altaan kuroutumisen 
jälkeen, vaan vasta myöhemmin pohjavedenpinnan 
kohoamisen seurauksena. Siinä tapauksessa varastoi-
tumisnopeuksia laskettaessa käytetty kuroutumisen 
ikä johtaa liian pieniin nopeuksiin.
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LAPUANJOEN VESISTÖALUE (44)

Lapuanjoen vesistöalue sijaitsee maan länsiosassa 
Pohjanlahden rannikolla (kuva 263). Sen pinta-ala 
on noin 4100 km2 ja keskimääräinen korkeus 91 m. 
Muinaisen Itämeren ylin vedenpinnan taso on vesis-
töalueen kaakkoisosassa noin 190 m, mistä se kohoaa 
luoteeseen päin. Vesistöalueesta on moreenimaata 
44 %, turvemaata 23 % ja savikkoa 17 %. Savikkoja 
on lähinnä alueen luoteisosassa ja turvemaita kaak-
koisosassa.

Kuva 263. Lapuanjoen vesistöalueelta tutkittujen järvien sijainti.
Fig. 263. The location of the studied lakes in the Lapuanjoki River 
drainage basin. 

Kätkänjärvi 

Kätkänjärvi sijaitsee Lapuanjoen vesistöalueen 
itäreunalla ja kuuluu Lehtimäen kuntaan. Sen pinta-
ala on 2,60 km2 ja pinnan korkeus 149,1 m. Järvi on 
muodoltaanyhtenäinen,saareton jamatala (kuva264). 
Peruskartan tietojen mukaan yli kolmen metrin 
syvyistä aluetta ei ole lainkaan. Veden syvyys vaih-
telee kuitenkin säännöstelyn takia. Kätkänjärvi on 
tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
nen Itämeri Kätkänjärven alueelle ja sen pinta oli noin 
50 m järven nykyisen pinnan yläpuolella. Vedenpinta 
laski, ja järvi kuroutui omaksi altaaksi noin 10 000 
vuotta sitten. Muinaisen Itämeren kehityksessä oli 
tällöin menossa Ancylusjärvi-vaihe. Kuroutumisen 
jälkeen vedenpinta on pysynyt laskukynnyksen sää-
tämällä tasolla, ja järven kehitykseen on vaikuttanut 
valuma-alueen vähittäinen soistuminen.

Tutkimuspisteitä on yhdeksän (kuva 264). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 

Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 9 sijaitsee järven keskiosassa, 
missä veden syvyys oli 2,6 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 3,20 m:n syvyyteen saakka ja 
on kokonaan liejua (kuva 265). Näytteenottimen 
kärkikappaleessa oli hiekkaa, vaikkei sitä näytteeseen 
saatukaan.Kuroutumisajankohtaavastaavasyvyyson 
siten näytteen alapäässä tai hieman alempana. Joka 
tapauksessa hiilipitoisuus kohoaa nopeasti kuroutu-
mistason yläpuolella ja on pitkän näytteen alapäässä 
jo 9 %:n tasolla. Pitoisuudet kohoavat vielä siitä 
sedimenttikerroksen pintaosassa.

Liejukerroksen pohjalta tehty radiohiiliajoitus 
antoi tulokseksi 8440 cal BP, mikä sopii varsin hyvin 
yhteen kehityshistorian perusteella arvioidun kurou-
tumisajankohdan kanssa. Tälle paikalle on varastoi-
tunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 55 g/m2. 
Siitä hiilen osuus on ollut 5,5 g/m2. Liejukerroksen 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 160, 2004
Hannu Pajunen

190

Alainen Mustalampi 

Kuva264.TutkimuspisteidensijaintiKätkänjärvellä.Ylhäällävasemmalla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 264. The location of survey points in Lake Kätkänjärvi. Top left shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 265. Kätkänjärven tutkimuspisteeltä 9 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 265. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 9 in Lake 
Kätkänjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

yläosalle laskettu kuiva-aineen varastoitumisnopeus 
on hieman keskimääräistä pienempi ja hiilen hieman 
keskimääräistä suurempi.

Kuroutumista edeltäneiden merivaiheiden aikaisia 
savia tavattiin vain kahdella tutkimuspisteellä. Savi-
kerrokset ovat kuluneet pois kuroutumista edeltäneen 
matalanmerenaikaan taineovathautautuneethiekka-
kerrosten alle. Kuroutumisen jälkeen syntyneet sedi-
mentit sisältävätkuiva-ainettanoin0,54milj. tn.Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
210 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 21 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
54milj. kg.Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinen 
hiilivarasto on 21 kg/m2 ja keskimääräinen varastoi-
tumisnopeus 2,1 g/m2/v.

Alainen Mustalampi sijaitsee Lapuanjoen vesistö-
alueen kaakkoisreunalla ja kuuluu Töysän kuntaan. 
Sen pinta-ala on 0,04 km2 ja pinnan korkeus 153,5 m. 
Järvi on noin 550 m pitkä, 60 m leveä ja suuntautu-
nut luoteesta kaakkoon (kuva 266). Sitä reunustavat 
järven suuntaiset kalliomäet. Alainen Mustalampi on 
tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Alaisen Mustalammen altaaseen ja sen 
vedenpinta oli noin 40 m lammen nykyistä pintaa kor-
keammalla.Maankuorenkohotessavedenpinta laski ja 
aallokko huuhtoi mäkien rinteitä paljastaen kalliota ja 
kerrostaenhienoamineraaliainesta laaksoihin.Alainen 

Mustalampikuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheen 
aikaan noin 10 100 vuotta sitten.

Tutkimuspisteitä on viisi (kuva 266). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 5 sijaitsee järven kaakkoisosassa, 
missä veden syvyys oli 2,9 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 3,04 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (3,04–2,60 m) on lustosavea. Sen päällä 
on liejusavea (2,60–2,45 m) ja liejua (2,45–0 m). 
Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 2,60 m 
(kuva 267). Sen yläpuolella sedimentin hiilipitoisuus 
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kohoaa nopeasti ja on korkeimmillaan lähellä sedi-
mentin pintaa. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle 
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
36 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 8,3 g/m2.

Valuma-alueelta kulkeutuneen kiintoaineksen ker-
rostuminen on ollut nopeinta järven kaakkoispäässä, 
järveen laskevanjoenedustalla.Siellä järvisedimentti-
kerroksenpaksuusylittää7m.Järvisedimentit rajoittu-
vat kaikilla tutkimuspisteillä lustosaveen. Lustosaven 
päällemahdollisestikerrostuneetAncylusjärvensavet 
ovat erodoituneet pois ennen altaan kuroutumista.

Kuva 266. Tutkimuspisteiden sijainti Alaisella Mustalammella. Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 266. The location of survey points in Lake Alainen Mustalampi. 
Top right shows the location of the lake in the drainage basin delimited 
by the outlet.

Kuva267.AlaisenMustalammentutkimuspisteeltä5otetunpitkännäytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoituksen tulos. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 267. The composition, density, carbon content and the result of radio-
carbon dating of the long core taken from survey point 5 in Lake Alainen 
Mustalampi. Top right shows the carbon content of the surface core.

Alaisen Mustalammen järvisedimentit sisältävät 
kuiva-ainetta noin 13 000 tn. Koko pinta-alalle las-
kettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 340 kg/m2, ja 
sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
33 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 3,1 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 77 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
7,7 g/m2/v.
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PURMOJOEN VESISTÖALUE (46)

Purmojoen vesistöalue sijaitsee maan länsiosassa 
Pohjanlahden rannikolla (kuva 268). Vesistöalueen 
pinta-ala on noin 860 km2 ja keskimääräinen korkeus 
60 m. Koko alue jäi jääkauden jälkeen muinaisen 
Itämeren alle, ja se paljastui suurimmaksi osaksi 
vasta Litorinameri-vaiheen aikaan. Vesistöalueesta 
on moreenimaata 60 % ja turvemaata 22 %.

Kuva 268. Purmojoen vesistöalueelta tutkitun Kalijärven sijainti.
Fig. 268. The location of studied Lake Kalijärv in the Purmojoki River 
drainage basin. 

Kalijärv

Kalijärv sijaitsee Purmojoen vesistöalueen keski-
osassa ja kuuluu Pedersören kuntaan. Järven pinta-ala 
on0,25km2 japinnankorkeus59,8m.Seon tyypiltään 
latvajärvi ja kauttaaltaan suon ympäröimä.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä oli nykyisen 
KalijärvenpaikallamuinaisenItämerenavoinulappaja 
vettä runsaat 150 m. Vedenpinta laski tuhansia vuosia 
maankuorenkohotessa, jaKalijärvkuroutui Itämerestä 
vasta Litorinameri-vaiheen aikaan noin 5500 vuotta 
sitten. Kuroutumisen jälkeen järven rannat ovat sois-
tuneet.Rantavyöhykkeestäsuotovat laajentuneet sekä 
mineraalimaan että järven suuntaan.

Tutkimuspisteitä on kuusi (kuva 269). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. 

Tutkimuspiste 6 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 0,7 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 2,09 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(2,09–1,60 m) on saviliejua, ja sen päällä on liejua 
(1,60–0 m). Näytteenottimen kärkikappaleessa oli 
hiekkaa, mutta sitä ei saatu näytteeseen. Kuroutu-
misajankohtaa vastaava syvyys on siten 2,09 m. Sen 
yläpuolellahiilipitoisuuskohoaa jaonkorkeimmillaan 
sedimenttikerroksen pinnassa (kuva 270).

Näytteen alaosasta ajoitettiin yksi osanäyte radio-
hiilimenetelmällä. Ajoitustulos on kehityshistorian 
perusteellaarvioituunkuroutumisajankohtaannähden 

Kuva 269. Tutkimuspisteiden sijainti Kalijärvellä. Ylhäällä vasemmalla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 269. The location of survey points in Lake Kalijärv. Top left shows the 
location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.
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vanha. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varas-
toitunutvuosittain kuiva-ainettakeskimäärin 81 g/m2. 
Siitä hiilen osuus on ollut 11 g/m2.

Maastossa tutkituillapisteillä sedimentinkerrosjär-
jestys on samanlainen kuin pisteellä 6. Kuroutumista 
edeltäneiden merivaiheiden sedimenttejä ei tavattu, 
vaan kairaukset päättyivät soraan tai moreeniin. 
Syvään veteen kerrostuneet sedimentit ovat kuluneet 
pois kuroutumista edeltäneen matalan veden aikaan, 
tai ne ovat hautautuneet hiekkakerrosten alle.

Kalijärven pinta-ala on pienentynyt rantasoiden 
vallatessa alaa järveltä, mutta altaan vesitilaa on pie-
nentänytmyöskinaltaanvähittäinen täyttyminen.Tut-
kimuspisteittäinlaskettukeskimääräinenvedensyvyys 
oli 0,8 m ja keskimääräinen järvisedimenttikerroksen 
paksuus 1,8 m. Jos alkuperäiseksi veden syvyydeksi 
oletetaan nykyinen veden syvyys ja sedimenttiker-
roksen paksuus yhteensä, on altaan alkuperäisestä 
vesitilasta täyttynyt noin 70 %.

Kalijärven järvisedimentit sisältävät kuiva-ainetta 
noin 64 000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 250 kg/m2, ja sen keskimää-
räinenvarastoitumisnopeus onollut46g/m2/v.Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 8,9 milj. kg. Koko pinta-alalle 

Kuva 270. Kalijärven tutkimuspisteeltä 6 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoituksen tulos. Ylhäällä oikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 270. The composition, density, carbon content and the result of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 6 in Lake 
Kalijärv. Top right shows the carbon content of the surface core.

laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 36 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 6,5 g/m2/v.

ÄHTÄVÄNJOEN VESISTÖALUE (47)

Ähtävänjoenvesistöaluesijaitseemaan länsiosassa 
Pohjanlahden rannikolla (kuva 271). Sen pinta-ala on 
noin 2100 km2 ja korkeus keskimäärin 100 m. Jääkau-
den jälkeen koko vesistöalue jäi muinaisen Itämeren 
vedenpinnan alle. Lappajärven kaakkoispuolinen osa 
paljastui Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen ja muu osa 
Litorinameri-vaiheenaikaan.Vesistöalueellavallitse-
vat moreeni- (52 %) ja turvemaat (22 %).

Kuva 271. Ähtävänjoen vesistöalueelta tutkitun Lappajärven sijainti.
Fig. 271. The location of studied Lake Lappajärvi in the Ähtävänjoki 
River drainage basin. 
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Kuva 272. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Lappajärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella. 
A–B osoittaa kuvan 274 sijainnin.
Fig. 272. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Lappajärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet. A–B indicates the location of Fig. 274.

Kuva 273. Lappajärven tutkimuspisteeltä 9 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 273. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 9 in Lake Lappajärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Lappajärvi 

Lappajärvi sijaitsee Ähtävänjoen vesistöalueen 
keskiosassa ja kuuluu Lappajärven, Vimpelin ja Ala-
järven kuntiin. Sen pinta-ala on 142 km2 ja pinnan 
korkeus 69,5 m. Järvi on varsin avoin ja lähes pyöreä 
(kuva 272). Valuma-alue on enimmäkseen soistunutta 
moreenimaata. Lappajärvi on tyypiltään latvajärvi.

Lappajärven allas syntyi noin 77 milj. vuotta sitten, 
kun läpimitaltaan 300–500 m:n kokoinen meteoriitti 
iskeytyi maahan (Lehtinen 1976). Vuosimiljoonat 
jääkausineen ovat häivyttäneet altaan alkuperäistä 
muotoa. Alkuperä näkyy nykyään altaan muodon 
lisäksi syvyyssuhteissa. Keskiosa on varsin matalaa, 
mutta reunamilla tavataan yli 20 m:n syvänteitä.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Lappajärven altaaseen ja sen pinta 
oli noin 150 m järven nykyistä pintaa ylempänä. 
Maankuorenkohotessavedenpinta laski jaLappajärvi 

kuroutui Itämerestä Litorinameri-vaiheen aikaan 
noin 6000 vuotta sitten. Tekojärviä lukuun ottamatta 
Lappajärvi on nuorin suurista, yli 100 km2:n järvistä. 
Kuroutumisen jälkeen kaakkoisosan vedenpinta on 
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kohonnut hitaasti maankuoren kallistumisen takia. 
Järven viimeaikaista kehitystä ovat tutkineet mm. 
Hynynen et al. (1997).

Tutkimuspisteitä on yhdeksän (kuva 272). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 35 km.

Tutkimuspiste 9 sijaitsee järven länsiosassa, missä 
veden syvyys oli 11,3 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 7,92 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(7,92–3,10 m) on savea. Sen päällä on liejusavea 
(3,10–2,95 m) ja saviliejua (2,95–0 m). Kuroutumis-
ajankohtaa vastaava syvyys on 3,10 m (kuva 273). 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa, saavuttaa 4 %:n 
tason 2 m:n syvyydessä ja pysyy sillä tasolla 0,7 m:n 
syvyyteensaakka.Pitkännäytteenyläosassapitoisuus 
kohoaa vajaan 6 %:n tasolle, mutta alenee nopeasti 
aivan näytteen yläpäässä. Pintanäytteiden perusteella 
alimmat hiilipitoisuudet ovat 10 cm:n syvyydessä.

Hiilikäyrän kohoaminen kuroutumistasolta 2 m:n 
syvyyteensaakkakuvastaavakiintumisvaihetta järven 
kehityksessä. Keskimääräisen kerrostumisnopeuden 
perusteella arvioituna se olisi kestänyt noin 2000 

vuotta.Todellisuudessavakiintuminen lienee tapahtu-
nutnopeammin,silläkerrostumisnopeusvaihtelee jase 
on yleensä suurin välittömästi kuroutumisen jälkeen. 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 140 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 5,3 g/m2.

Altaan pohja kuluu alle 5 m syvillä alueilla. Noin 
5–8 m syvillä alueilla vallitsee kulkeutuminen ja 
yli 8 m syvillä kerrostuminen (kuva 274). Aallokko 
estää järvisedimenttien kerrostumisen reunamien ja 
keskiosan matalilla alueilla. Itäosan syvänteissä on 
paikkoja, missä virtaukset estävät sedimentoitumi-
sen. Paksuimmat järvisedimenttikerrokset sijaitsevat 
länsiosan syvänteissä.

Lappajärven pohjasta noin 45 % on järvisediment-
tejä, janesisältävätkuiva-ainettanoin47milj. tn.Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
330 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 56 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
1900 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 13 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 2,2 g/m2/v.

Kuva 274. Kaikuluotausprofiili Lappajärven länsiosasta.
Fig. 274. Echo-sounding profile of the western part of Lake Lappajärvi.
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KRUUNUPYYNJOEN VESISTÖALUE (48)

KruunupyynjoenvesistöaluesijaitseePohjanlahden 
rannikolla.Seonkapea jasuuntautunut luoteestakaak-
koon (kuva 275). Alueen pinta-ala on noin 790 km2

ja keskimääräinen korkeus 66 m. Jääkauden jälkeen 
koko vesistöalue jäi muinaisen Itämeren vedenpinnan 
alle. Alueen kaakkoisosa paljastui Itämerestä Ancy-
lusjärvi-vaiheen ja muu osa Litorinameri-vaiheen 
aikaan. Vesistöalueelle ovat tyypillisiä moreeni- 
(51 %) ja turvemaat (35 %).

Kuva 275. Kruunupyynjoen vesistöalueelta tutkitun Tvärasjönin 
sijainti.
Fig. 275. The location of studied Lake Tvärasjön in the Kruunupyynjoki 
River drainage basin. 
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Tvärasjön 

Tvärasjön sijaitsee Kruunupyynjoen vesistöalueen 
keskiosassa Kruunupyyn kunnassa. Sen pinta-ala on 
1,32 km2 ja pinnan korkeus 60,3 m. Järvi on muo-
doltaan sokkeloinen ja sen länsiosan kautta virtaavat 
laajan valuma-alueen vedet (kuva 276). Tvärasjön on 
tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
nenItämeriTvärasjöninalueelle jasenpintaoli runsaat 
200 m järven nykyistä vedenpintaa korkeammalla. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Tvärasjön 
kuroutui ItämerestäLitorinameri-vaiheenaikaannoin 
5500 vuotta sitten. Sen jälkeen järven kehitykseen 
ovat vaikuttaneet valuma-alueen soistuminen ja 
maankäytön muutokset.

Tutkimuspisteitä on yhdeksän (kuva 276). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä, 
ja muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys määri-
tettiin maastossa.

Tutkimuspiste 9 sijaitsee järven länsiosassa, missä 
veden syvyys oli 1,00 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 1,85 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(1,85–1,19 m) on saviliejua ja yläosa (1,19–0 m) 
liejua. Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 
1,85 m. Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa, saavut-
taa 15 %:n tason kerrostuman keskiosassa ja pysyy 
korkeana pintaan saakka (kuva 277). Kuroutumisen 
jälkeen tälle paikalle on varastoitunut vuosittain 
kuiva-ainetta keskimäärin 64 g/m2. Siitä hiilen osuus 
on ollut 7,0 g/m2.

Tvärasjönin järvisedimentit sisältävätkuiva-ainetta 
noin 0,55 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 420 kg/m2, ja sen keskimääräi-
nen varastoitumisnopeus on ollut 76 g/m2/v. Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 61 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 46 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 8,4 g/m2/v.

Kuva276.TutkimuspisteidensijaintiTvärasjönillä.Ylempikarttaosoittaa 
järven sijainnin luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig.276.Thelocationofsurveypoints inLakeTvärasjön.Thetopmapshows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 277. Tvärasjönin tutkimuspisteeltä 9 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 277. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 9 in Lake Tvärasjön. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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LESTIJOEN VESISTÖALUE (51)

Lestijoen vesistöalue sijaitsee Pohjanlahden ranni-
kolla. Vesistöalue on kapea ja suuntautunut luoteesta 
kaakkoon (kuva 278). Sen pinta-ala on noin 1400 km2

ja keskimääräinen korkeus 128 m. Jääkauden jälkeen 
koko vesistöalue jäi muinaisen Itämeren vedenpinnan 
alle. Kaakkoisosa paljastui Itämerestä Ancylusjärvi-
vaiheen ja luoteisosa Litorinameri-vaiheen aikaan. 
Vesistöalueelle ovat tyypillisiä moreeni- (50 %) ja 
turvemaat (29 %).

Kuva 278. Lestijoen vesistöalueelta tutkitun Lestijärven sijainti.
Fig. 278. The location of studied Lake Lestijärvi in the Lestijoki River 
drainage basin. 

Lestijärvi 

Lestijärvi sijaitsee Lestijoen vesistöalueen kaak-
koisosassa jakuuluuLestijärvenkuntaan.Senpinta-ala 
on 65,1 km2 ja pinnan korkeus 140,7 m. Järvi muo-
dostuu kahdesta luoteesta kaakkoon suuntautuneesta 
altaasta, jotka liittyvät toisiinsa itäosassa (kuva 279). 
Altaat ovat hyvin tasapohjaisia. Keskiosassa veden 
syvyys on noin 5 m. Valuma-alue on enimmäkseen 
voimakkaasti soistunuttamoreenimaata.Lestijärvion 
tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunanperäännyttyäolimuinaisen 
Itämeren pinta Lestijärven kohdalla noin 70 m järven 
nykyistä pintaa ylempänä. Maankuoren kohotessa 
vedenpinta laski ja Lestijärvi kuroutui Itämerestä 
Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 9500 vuotta sitten. 
Siitä alkaen järven pinta on hitaasti kohonnut maan-
kuoren kallistuessa kaakkoon.

Tutkimuspisteitä on neljä (kuva 279). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 

Kuva 279. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Lestijärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella. 
A–B osoittaa kuvan 281 sijainnin.
Fig. 279. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Lestijärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet. A–B indicates the location of Fig. 281.
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Kuva 280. Lestijärven tutkimuspisteeltä 4 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 280. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 4 in Lake Lestijärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 21 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 5,1 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 5,59 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(5,59–3,40 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 
(3,40–2,64 m), liejusavea (2,64–2,10 m), saviliejua 
(2,10–0,95 m) ja liejua (0,95–0 m). Kuroutumisajan-
kohtaa vastaava syvyys on 2,64 m (kuva 280). Sen 
yläpuolellahiilipitoisuuskohoaa tasaisesti jasaavuttaa 
12 %:n tason sedimenttikerroksen yläosassa. Pinta-
näytteiden mukaan hiilipitoisuus kuitenkin laskee 
ylimmässä5cm:nkerroksessa.Kuroutumisen jälkeen 
tällepaikalleonvarastoitunutvuosittainkuiva-ainetta 
keskimäärin 95 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
5,0 g/m2.

Valuma-alueen alavimpien paikkojen vähittäinen 
soistuminen on vähentänyt mineraalimailta järveen 
kulkeutuvan kiintoaineen määrää, mikä näkyy 
sedimentin kerrosjärjestyksen lisäksi pienenevänä 
tiheytenä. Mineraaliaineksen osuuden vähentyessä 
lisääntyy hiilen osuus. Hiilen osuutta kohottaa myös 
soiden erodoituminen.

Yleensä järvisedimenttien kertyminen on nopeam-
paa syvänteissä kuin matalammilla alueilla, mikä 
johtaa vuosituhansien kuluessa järven pohjan tasoit-
tumiseen. Lestijärven pohjan epätasaisuudet ovat 
hautautuneet järvisedimenttikerroksenalle(kuva281). 
Lestijärven pohjasta noin 75 % on järvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 25 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
380 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 40 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
1300 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 20 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 2,2 g/m2/v.

Kuva 281. Kaikuluotausprofiili Lestijärven keskiosasta.
Fig. 281. Echo-sounding profile of the central part of Lake Lestijärvi.
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PYHÄJOEN VESISTÖALUE (54)

Pyhäjoen vesistöalue sijaitsee Pohjanlahden ran-
nikolla ja ulottuu Pohjanlahdelta Pyhäjärvelle (kuva 
282). Sen pinta-ala on noin 3700 km2 ja keskimää-
räinen korkeus 119 m. Jääkauden jälkeen vesistöalue 
jäi kaakkoispään vedenjakajalla olevia mäkiä lukuun 
ottamatta muinaisen Itämeren vedenpinnan alle. 
Kaakkois- ja keskiosa paljastuivat Itämerestä Ancy-
lusjärvi-vaiheen ja luoteisosa Litorinameri-vaiheen 
aikaan. Vesistöalueelle ovat tyypillisiä moreeni- 
(52 %) ja turvemaat (26 %).

Kuva 282. Pyhäjoen vesistöalueelta tutkittujen järvien sijainti.
Fig. 282. The location of the studied lakes in the Pyhäjoki River drain-
age basin. 

Pyhäjärvi 

Pyhäjärvi sijaitsee Pyhäjoen vesistöalueen kaak-
koisosassajakuuluuPyhäjärvenkuntaan.Senpinta-ala 
on126km2 japinnankorkeus139,6m. Järvion lukuis-
ten niemien takia varsin hajanainen (kuva 283). Sen 
keskiosassa on luoteesta kaakkoon suuntautuva allas, 
jossavedensyvyysylittää20m.Altaankoillispuolella 
pohja on melko tasainen veden syvyyden vaihdellessa 
4–8 m. Altaan lounaispuolella taas pohjan muoto on 
vaihteleva. Valuma-alue käsittää järven lähiympäris-
tön ja on enimmäkseen soistunutta moreenimaata. 
Pyhäjärvi on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
nen Itämeri Pyhäjärven altaaseen. Sen vedenpinta oli 
noin50mjärvennykyistäpintaaylempänä.Maankuo-
ren kohotessa vedenpinta laski ja Pyhäjärvi kuroutui 
Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 9600 
vuotta sitten. Järven laskukynnys sijaitsee pohjois-
päässä, joten maankuoren kallistumisen takia veden-
pinta on kohonnut hitaasti varsinkin kaakkoisosassa. 
Vedenpintaa laskettiin vuonna 1937 noin 1 m.

Tutkimuspisteitäonviisi (kuva283).Näytteet labo-
ratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä pinteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 26 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee keskiosan syvänteessä, 
missä veden syvyys oli 22,0 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 5,90 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (5,90–5,70 m) on lustosavea. Sen päällä on 
savea (5,70–3,55 m), liejusavea (3,55–2,90 m), 
saviliejua (2,90–0,40 m) ja liejua (0,40–0 m). Kurou-
tumisajankohtaa vastaava syvyys on 3,55 m (kuva 
284). Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa hitaasti ja 
saavuttaa 7 %:n tason sedimentin pinnassa. Viimeai-
kainen vedenpinnan lasku ei näy pitkässä näytteessä. 
Sen sijaan pintanäytteen hiilipitoisuuden aleneminen 
vajaan 5 cm:n syvyydessä liittyy mitä todennäköi-
simmin järven laskuun. Kuroutumisen jälkeen tälle 
paikalle on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta 
keskimäärin 140 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
4,6 g/m2.

Pyhäjärvenpohjastanoin30%onjärvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 41 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
330 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumis-
nopeusonollut34g/m2/v.Kuiva-aineestaonhiiltänoin 
1400 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 11 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 1,1 g/m2/v.
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Kuva 283. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Pyhäjärvellä. 
Ylhäällä vasemmalla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alu-
eella.
Fig. 283. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Pyhäjärvi. Top left shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 284. Pyhäjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 284. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Pyhäjärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Haralampi 

Haralampi sijaitsee Pyhäjoen vesistöalueen kes-
kiosassa Haapavedellä. Sen pinta-ala on 0,05 km2 ja 
pinnankorkeus142,3m.Lampionavoin, jaserajoittuu 
itäreunalla muinaiseen rantavalliin, muualla suohon 
(kuva 285). Haralampi on tyypiltään latvajärvi.

Jääkauden jälkeinen korkein vedenpinta oli Hara-
lammen alueella noin 70 m järven nykyistä pintaa 
ylempänä. Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja 
Haralammen allas kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-
vaiheenaikaannoin9700vuotta sitten.Alkuvaiheessa 
Haralampi oli todennäköisesti rantavallien väliin 

jäänyt kuiva tai matalavetinen painanne. Ympäristön 
alavimmat paikat alkoivat soistua heti Ancylusjärven 
vetäydyttyä alueelta. Vähitellen soiden turvekerrok-
set kasvoivat paksuutta ja pohjaveden pinta kohosi. 
Vedenpinnan kohotessa vettä alkoi kertyä myös Hara-
lammen altaaseen. Lammen vedenpinta on kohonnut 
pari metriä, ja kohoaminen on tapahtunut yhtä matkaa 
ympäröivän suon pinnan kanssa. Lampea ympäröivät 
turvekerrokset ovat syntyneet hiekka- tai moreeni-
maalle ja ovat noin 2 m paksuja.

Tutkimuspisteitäonseitsemän(kuva285).Näytteet 
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LIMINKAOJAN VESISTÖALUE (55)

Liminkaojan vesistöalue sijaitsee Pohjanlah-
den rannikolla (kuva 287). Sen pinta-ala on noin 
190 km2 ja korkeus keskimäärin 71 m. Jääkauden 
jälkeenkokovesistöaluejäimuinaisenItämerenveden-
pinnan alle, mistä se paljastui suurimmaksi osaksi 
vasta Litorinameri-vaiheen aikaan. Vesistöalueelle 
ovat tyypillisiä moreenimaat (73 %). Turvemaiden 

osuus (15 %) on pienempi kuin muilla Pohjanlahden 
pienillä vesistöalueilla. Alueen suot ovat nuoria ja 
niiden turvekerrokset ohuita. Maaperäkartoituksen 
yhteydessä turvemaaksi luettavalla alueella on tur-
vekerroksen paksuuden oltava vähintään 1 m, joten 
huomattava osa vesistöalueen soista jää turvemaiden 
ulkopuolelle.

Kuva 285. Tutkimuspisteiden sijainti Haralammella. Ylhäällä oikealla 
lammen sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 285. The location of survey points in Lake Haralampi. Top right 
shows the location of the small lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.

Kuva 286. Haralammen tutkimuspisteeltä 7 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoituksen tulos. Oikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 286. The composition, density, carbon content and the result of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 7 in Lake 
Haralampi. On the right the carbon content of the surface core.

laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys määritet-
tiin maastossa. Lammen kehityksen selvittämiseksi 
tutkittiin järveä ympäröivän suon kerrosjärjestys 
yhdeksällä pisteellä.

Tutkimuspiste 7 sijaitsee lammen keskiosassa, 
missävedensyvyysoli2,0m.Pitkänäyteulottuusedi-
mentin pinnasta 0,61 m:n syvyyteen. Näyte rajoittuu 
alapäästä hiekkaan ja on kokonaan liejua. Lammen 
syntyajankohtaa vastaava syvyys on 0,61 m. Näytteen 
hiilipitoisuusonkorkea(kuva286).Keski- jayläosassa 
se ylittää 50 % ja vastaa jo turpeen hiilipitoisuutta. 

Todennäköisesti huomattava osa lammen pohjalle 
kerrostuneesta aineksesta on peräisin rantasoista. 
Lampea ympäröivät suot estävät tehokkaasti mine-
raaliaineksen kulkeutumisen lampeen, mikä osaltaan 
kohottaa sedimentin hiilipitoisuutta.

Liejun kerrostuminen alkoi pitkällä viiveellä altaan 
kuroutumisen jälkeen. Kerrostuminen tuli mahdolli-
seksivasta,kunvedenpintakohosi riittävänkorkealle. 
Radiohiiliajoitus antaa liejukerroksen pohjan iäksi 
6770 cal BP, joten kuivan tai matalavetisen vaiheen 
voidaan päätellä kestäneen lähes 3000 vuotta. Vii-
meksi kuluneiden 6820 vuoden aikana tälle paikalle 
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
6,2 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 2,5 g/m2.

Haralammen järvisedimenttikerros on ohut, keski-
määrin 0,3 m. Järvisedimentit sisältävät kuiva-ainetta 
noin 1000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 21 kg/m2, ja sen keskimääräi-
nen varastoitumisnopeus on ollut 3,0 g/m2/v. Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 0,42 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 8,5 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 1,3 g/m2/v.
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Kuva 287. Liminkaojan vesistöalueelta tutkitun Pienen Hetelammen 
sijainti.
Fig. 287. The location of studied Lake Pieni Hetelampi in the Liminkaoja 
River drainage basin. 

Pieni Hetelampi 

PieniHetelampisijaitseeLiminkaojanvesistöalueen 
itäosassa ja kuuluu Pyhäjoen kuntaan. Sen pinta-
ala on 0,06 km2 ja pinnan korkeus 107,1 m. Järvi 
on kauttaaltaan suon ympäröimä, ja suurin osa sen 
valuma-alueestaonsuota (kuva288).PieniHetelampi 
on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
nen Itämeri Pienen Hetelammen alueelle ja sen pinta 
oli runsaat 100 m lammen nykyistä pintaa korkeam-
malla.Maankuorenkohotessavedenpinta laski, janoin 

Kuva 288. Tutkimuspisteiden sijainti Pienellä Hetelammella. Ylhäällä 
oikealla lammen sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 288. The location of survey points in Lake Pieni Hetelampi. Top 
right shows the location of the small lake in the drainage basin delimited 
by the outlet.

8800vuottasittenrantavallikatkaisi lopullisestiPienen 
Hetelammen yhteyden Itämereen, joka tuolloin oli 
Ancylusjärvi-vaiheessa. Valuma-alueen soistuminen 
alkoi pian Ancylusjärvestä vapautumisen jälkeen. 
Suot ovat vähitellen laajentuneet, niin että nykyään 
suurinosavaluma-alueenmineraalimaistaonpeittynyt 
turvekerrosten alle.

Tutkimuspisteitäonseitsemän(kuva288).Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste7sijaitsee järvenluoteisosassa,missä
veden syvyys oli 1,1 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 1,20 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa
(1,20–0,80 m) on savea, ja sen päällä on liejua
(0,80–0m).Kuroutumisajankohtaavastaavasyvyyson
0,80 m. Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa nopeasti
runsaan30%:ntasolle(kuva289).Liejukerroksenpoh-
jaltatehtyradiohiiliajoitusosoittaaliejunkerrostumisen
alkaneen pian kuroutumisen jälkeen. Tälle paikalle
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin
7,2 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 1,9 g/m2.

Järven ympäristön soistuminen selittää sedimentin 
korkeathiilipitoisuudet.Laajatsuotestävät tehokkaasti 
mineraalimailta peräisin olevan kiintoaineen pääsyn 
järveen, ja toisaalta rantasoistaerodoituvaeloperäinen 
aines varastoituu järven pohjaan.

Keskimääräinen veden syvyys oli 1,1 m, ja kes-
kimääräiseksi järvisedimenttikerroksen paksuudeksi 
saatiin 1,3 m. Mikäli ympäröivien soiden paksuus-
kasvu ei ole kohottanut laskukynnyksen tasoa, on 
alkuperäinenvedensyvyysollut2,4m.Alkuperäisestä 
vesitilastaonsitentähänmennessä täyttynytnoin55%. 
Tähänastisella sedimentaationopeudella altaan täyt-
tymiseen menee noin 7300 vuotta.

Pienen Hetelammen järvisedimentit sisältävät 
kuiva-ainetta noin 5200 tn. Koko pinta-alalle las-
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OULUJOEN VESISTÖALUE (59)

Oulujoen vesistöalue sijaitsee maan keskiosassa ja 
ulottuuPerämereltävaltakunnan itärajalle (kuva290). 
Vesistöalueen pinta-ala on noin 23 000 km2. Maan 
pinta kohoaa lännestä itään ja on keskimäärin 199 
m. Alueen itäosa Oulujärven itäpään tasalle saakka 
on vedenkoskematonta aluetta. Siellä järvien iän 
määrää mannerjäätikön reunan perääntyminen. Muu 
osa vesistöalueesta jäi jääkauden jälkeen muinaisen 
Itämeren vedenpinnan alle. Oulujärven ympäristö 
paljastui Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan ja 
Ahmasjärven länsipuolelle jäävä osa Litorinameri-

vaiheen aikaan.
Vesistöalueestaonmoreenimaata51%, turvemaata 

24%javesistöjä13%.Sedimentaatio-olojenkannalta 
merkittävien savikkojen osuus on vain 1 %. Etelä-
Suomensuuriinvesistöalueisiin (Vuoksi jaKymijoki) 
verrattuna turvemaata on runsaasti, mutta vesistöjä 
vähän. Oulujoen vesistöalueella alavat paikat ovat 
yleisemmin soiden peittämiä, mikä osaltaan vaikuttaa 
kerrostuvan sedimentin laatuun.

Oulujoenvesistöalueelta tutkittiinyhdeksän järveä, 
joista kolme on suuria yli 100 km2:n järviä.

Kuva 290. Oulujoen vesistöalueelta tutkittujen järvien sijainti.
Fig. 290. The location of the studied lakes in the Oulujoki River drainage basin. 

kettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 86 kg/m2, ja 
sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
9,8 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 1,4 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 23 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
2,6 g/m2/v.

Kuva 289. Pienen Hetelammen tutkimuspisteeltä 7 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoituksen tulos. Oikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 289. The composition, density, carbon content and the result of radio-
carbon dating of the long core taken from survey point 7 in Lake Pieni 
Hetelampi. On the right the carbon content of the surface core.
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Oulujärvi 

Kuva 291. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Oulujärvellä. Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 291. The location of echo-sounding transects and survey points in Lake Oulujärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.

Oulujärvi on Oulujoen vesistöalueen keskusjärvi. 
Oulujärvionmaanneljänneksisuurinjärvi, jasekuuluu 
Vaalan, Vuolijoen, Kajaanin ja Paltamon kuntiin. 
Järvenpinta-alaon893km2 japinnankorkeus122,2m. 
Oulujärvessäonkaksi suurtaverrattainavointaselkää: 
Niskanselkä luoteisosassa ja Ärjänselkä keskiosassa 
(kuva 291). Järven halki kulkee Kajaanista luoteeseen 
suuntautuva harjujakso, mutta järven ympäristössä 
vallitsevat moreeni- ja turvemaat (Sauramo 1919). 
Oulujärvi on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Oulujärven alueelle ja sen pinta oli 
luoteisosassa noin 80 m ja itäosassa noin 50 m järven 
nykyisen vedenpinnan yläpuolella. Maankuoren 
kohotessa vedenpinta laski ja Oulujärvi kuroutui Itä-
merestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin9500vuotta 
sitten. Laskukynnys on sijainnut koko ajan järven 

luoteispäässä nopeimman maankohoamisen alueella. 
Sen takia Oulujärven pinta on kohonnut, nopeimmin 
järvenitäosassa.Vedenpinnankohoamisentakia järven 
pinta-ala on kaksinkertaistunut kuroutumisen jälkeen 
(Koutaniemi & Keränen 1983).

Tutkimuspisteitä on kuusi, joista kolmelta otettiin 
näytteet laboratoriomäärityksiä varten (kuva 291). 
Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 68 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee Niskanselällä, missä 
veden syvyys oli 15,5 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 8,52 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(8,52–5,80 m) on lustosavea. Sen päällä on savea 
(5,80–5,20 m), liejusavea (5,20–3,80 m) ja saviliejua 
(3,80–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 5,20 m (kuva 292). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
pysyy 1 %:n tasolla 4 m:n syvyyteen saakka, kohoaa 
sitten verrattain nopeasti 5 %:n tasolle ja pysyy siinä 
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hiilen osuus on ollut 5,6 g/m2. Paleomagneettisen 
ajoituksen perusteella laskettiin varastoitumisnopeu-
det yhdeksälle kerrokselle, joista useimmat ovat alle 
3000 vuoden ikäisiä. Kuiva-aineen varastoitumisno-
peus hidastui nopeasti 8000–6000 vuotta sitten, mutta 
on pysynyt sen jälkeen samalla tasolla (kuva 293). 
Hiilen varastoitumisnopeus taas kohoaa hitaasti 
nykyaikaa kohti.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee Ärjänselällä, missä veden 
syvyys oli 15,0 m. Pitkä näyte ulottuu sedimentin 
pinnasta 2,37 m:n syvyyteen (kuva 294). Näytteen 
alaosa (2,37–0,53 m) on lustosavea, ja sen päällä 
on saviliejua (0,53–0 m). Kuroutumisajankohtaa 
vastaava syvyys on 0,53 m. Näyte ei ole täydellinen. 
Lustosaven päälle kerrostuneet Ancylusjärven savet 
kuluivat pois ja kerrostuivat uudelleen syvänteisiin 
matalanvesivaiheenaikana.Saviliejunkerrostuminen 
alkoi vasta tuhansia vuosia myöhemmin, kun veden 
syvyys oli lisääntynyt riittävästi. 

Tutkimuspiste 3 sijaitsee Paltaselällä järven itä-
osassa,missävedensyvyysoli13,7m.Pitkänäyteulot-
tuusedimentinpinnasta8,98m:nsyvyyteen.Näytteen 
alaosa(8,98–7,60m)onlustosavea.Senpäälläonsavea 
(7,60–4,00 m), liejusavea (4,00–3,30 m) ja saviliejua 
(3,30–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 4,00 m. Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa ja 
saavuttaa 5 %:n tason 1,3 m:n syvyydessä (kuva 295). 
Sedimenttikerroksenyläosassapitoisuudet taas laske-

Kuva 292. Oulujärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 292. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Oulujärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva 293. Kuiva-aineen ja hiilen pitkän aikavälin varastoitumisnopeus 
Oulujärven tutkimuspisteellä 1.
Fig. 293. The long-term accumulation rate of dry matter and carbon at 
survey point 1 in Lake Oulujärvi.

sedimentin pintaan saakka. 
Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 

vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 170 g/m2. Siitä 
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vat. Tällä paikalla oli kuroutumisen jälkeen pienehkö 
järvi, joka vasta vedenpinnan kohottua liittyi osaksi 
Oulujärveä. Järven itäosan salmien laajeneminen ja 
syveneminen muutti virtausoloja, mikä on voinut 
vaikuttaa sedimentin hiilipitoisuuden alenemiseen 
kerroksen yläosassa. Osaltaan siihen ovat vaikutta-
neet myös valuma-alueen maankäytön muutokset. 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 130 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 4,5 g/m2.

Maankuoren kallistumisesta johtuva vedenpinnan 
kohoaminen on muuttanut vuosituhansien kuluessa 
Oulujärven sedimentaatio-oloja. Selkien laajentuessa 
javedensyvyyden lisääntyessä rantavoimienkulutuk-
sen kohteena olevat alueet ovat siirtyneet reunoille 
päin. Samalla järvisedimenttien kerrostuminen on 
voinut alkaa aiemmin kulutuksen kohteena olleella 
alueella. Vedenpinnan jatkuva kohoaminen on tuonut 
aallokon ulottuville aina uutta materiaalia. Järven 
poikki kulkevan harjun hiekkarannoilla eroosio on 
olluthuomattavastivoimakkaampaakuinmoreeniran-
noilla. Harjusta erodoitunut materiaali on kerrostunut 
harjun lähialueen syvänteisiin. Siksi kuiva-aineen 
varastoitumisnopeudetovatsuurempiaharjun liepeillä 
kuin moreenirantojen reunustamissa altaissa.

Oulujärvenpohjastanoin55%onjärvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 430 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
480 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 51 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
15 000 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-

Kuva 294. Oulujärven tutkimuspisteeltä 2 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 294. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Oulujärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva 295. Oulujärven tutkimuspisteeltä 3 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 295. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 3 in Lake Oulujärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

räinen hiilivarasto on 17 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 1,8 g/m2/v.
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Kiantajärvi 

Kuva 296. Luotauslinjojen ja tutki-
muspisteiden sijainti Kiantajärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusu-
aan rajoittuvalla valuma-alueella. A–B 
osoittaa kuvan 299 sijainnin.
Fig. 296. The location of echo-sound-
ing transects and survey points in Lake 
Kiantajärvi. Top right shows the loca-
tion of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet. A–B indicates 
the location of Fig. 299.

Kiantajärvi sijaitsee Oulujoen vesistöalueen poh-
joisosassa Suomussalmella. Sen pinta-ala on 153 
km2 ja pinnan korkeus 199,1 m. Järvi on noin 40 
km pitkä, 2–4 km leveä ja suuntautunut kallioperän 
rakenteiden mukaan (kuva 296). Kiantajärvi on tyy-
piltään reittijärvi.

Kiantajärvi syntyi mannerjäätikön reunan perään-
nyttyä alueelta noin 10 800 vuotta sitten. Siitä alkaen 
vedenpinta on pysynyt Ämmänsaaressa sijaitsevan 
laskukynnyksen säätämällä tasolla. Maankuoren kal-
listumisentakiavedenpintaonlievästi laskenut länteen 
ja kohonnut itään suuntautuvissa lahdissa.

Tutkimuspisteitäonkaksi, joiltamolemmiltaotettiin 
näytteet laboratoriomäärityksiä varten (kuva 296). 
Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 37 km.

Tutkimuspiste1sijaitsee järveneteläosassaNiskan-
selällä, missä veden syvyys oli 27,8 m. Pitkä näyte 
ulottuu sedimentin pinnasta 4,75 m:n syvyyteen. 
Näytteenalaosassa (4,75–4,65m)onsilttiä.Senpäällä 
on liejusavea (4,65–4,48 m), saviliejua (4,48–3,96 m) 
ja liejua (3,96–0 m). Järven syntyajankohtaa vastaava 
syvyys on 4,65 m (kuva 297). Sen yläpuolella hiili-
pitoisuus kohoaa aluksi nopeasti, pysyy kerrostuman 
keskiosassa8%:ntasolla jakohoaasittenhitaastipintaa 
kohti. Järven syntyajankohdan jälkeen tälle paikalle 
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
62 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 4,4 g/m2.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee järven pohjoisosassa 
Kiekkiselällä, missä veden syvyys oli 27,3 m. Pitkä 
näyteulottuusedimentinpinnasta4,37m:nsyvyyteen. 
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Näytteenalaosassa (4,37–4,25m)onsilttiä.Senpäällä 
on liejusavea (4,25–4,10 m), saviliejua (4,10–3,40 m) 
ja liejua (3,40–0 m). Järven syntyajankohtaa vastaava 
syvyys on 4,25 m (kuva 298). Hiilipitoisuus kohoaa 
kerrostuman alaosassa nopeasti, pysyy keskiosassa 
8 %:n tasolla ja kohoaa taas lähellä pintaa. Tälle 
paikalle on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta 
keskimäärin 46 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
3,2 g/m2.

Järven syntyajankohdan jälkeen nopeasti kohoava 
hiilikäyrä kuvastaa vakiintumisvaihetta järven ja sen 
valuma-alueenkehityksessä.Vakiintumisvaiheelleon 
tyypillistäsyvänteisiinkulkeutuvanmineraaliaineksen 
määrän väheneminen, mikä johtuu lähinnä matalan 
rantavyöhykkeen huuhtoutumisesta ja kasvipeitteen 
kehittymisestä valuma-alueella. Veden koskematto-
man alueen järvissä vakiintuminen tapahtuu varsin 
nopeasti.

Kuva 297. Kiantajärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 297. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Kiantajärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kiantajärvenhiilipitoisuuskäyrätovathyvinsaman-
laisia, vaikka tutkimuspisteet sijaitsevat 25 km:n 
päässä toisistaan. Käyrien yhtäläisyys osoittaa ker-
rostuvan sedimentin hiilipitoisuutta muuttaneiden 
tekijöiden koskeneen koko järveä. Tällaisia tekijöitä 
voivat olla esimerkiksi vedenpinnan muutokset.

Kiantajärvessä aallokon ohella virtaukset vai-
kuttavat järvisedimenttien kerrostumisedellytyksiin 
ja järvisedimentit rajoittuvat jyrkästi alla olevaan 
karkeaan mineraalimaahan (kuva 299). Kiantajärven 
pohjasta noin 60 % on järvisedimenttejä, ja ne sisäl-
tävät kuiva-ainetta noin 34 milj. tn. Koko pinta-alalle 
laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 220 kg/m2, 
ja sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
20 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 2400 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 15 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
1,4 g/m2/v.

Kuva 298. Kiantajärven tutkimuspisteeltä 2 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 298. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Kiantajärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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Kuva 299. Kaikuluotausprofiili Kiantajärven koillisosasta. Virtaukset estävät paikoin järvisedimenttien kerrostumisen.
Fig. 299. Echo-sounding profile of the northeastern part of Lake Kiantajärvi. In places currents prevent the deposition of lake sediments.

Ontojärvi 

OntojärvisijaitseeOulujoenvesistöalueenitäosassa 
Kuhmossa. Järven pinta-ala on 104 km2 ja pinnan 
korkeus 159,2 m. Sen keskiosa on lähes pyöreä, mutta 
saarien rikkoma (kuva 300). Sokkeloiset lahdekkeet 
työntyvät keskiosasta itään, länteen ja etelään. Onto-
järvi on tyypiltään reittijärvi.

MuinainenItämerieioleulottunutOntojärvenaltaa-
seen. Sen sijaan mannerjäätikön reunan peräännyttyä
alueella oli laaja Sotkamon jääjärvi (Saarelainen &
Vanne 1997). Jäätikön reunan perääntyessä jääjärven
pinta laski, janoin11000vuottasittenOntojärvikurou-
tui itsenäiseksi altaaksi. Kuroutumisen jälkeen länsi-
päässäsijaitsevalaskukynnysonsäädellytvedenpinnan
tasoa. Maankuoren kallistumisen takia vedenpinta on
kohonnut suurimmassaosassa järveä.Nykyisin järveä
säännöstellään vesivoiman tuotantoa varten.

Tutkimuspisteitäonyksitoista (kuva300).Näytteet 

laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 19 km.

Tutkimuspiste 11 sijaitsee järven pohjoisosassa, 
missä veden syvyys oli 9,1 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 3,50 m:n syvyyteen. Näytteen 
alaosa (3,50–3,16 m) on savea. Sen päällä on lie-
jusavea (3,16–3,00 m), saviliejua (3,00–2,60 m) ja 
liejua (2,60–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava 
syvyys on 3,16 m (kuva 301). Sen yläpuolella hii-
lipitoisuus kohoaa nopeasti saavuttaen 6 %:n tason 
2,5 m:n syvyydessä. Hiilipitoisuuden kohoaminen 
jatkuu vielä, mutta huomattavasti hitaampana.

Hiilipitoisuuskäyränjyrkästikohoavaalaosakuvas-
taa järven syntyä seurannutta vakiintumisvaihetta, 
jolloin matalasta rantavyöhykkeestä erodoitunut 
hieno mineraaliaines kerrostuu syvänteisiin. Ajan 

Kuva 300. Luotauslinjojen ja tutkimus-
pisteidensijaintiOntojärvellä.Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoit-
tuvalla valuma-alueella.
Fig. 300. The location of echo-sound-
ing transects and survey points in Lake 
Ontojärvi. Top right shows the location 
of the lake in the drainage basin delim-
ited by the outlet.
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Kuva 301. Ontojärven tutkimuspisteeltä 11 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 301. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 11 in Lake Ontojärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva 302. Kuiva-aineen ja hiilen pitkän aikavälin varastoitumisnopeus 
Ontojärven tutkimuspisteellä 11.
Fig. 302. The long-term accumulation rate of dry matter and carbon at 
survey point 11 in Lake Ontojärvi.

oloon hienon mineraaliaineksen erodoituminen lähes 
päättyy ja järvenkehityksessäalkaavakaankehityksen 
vaihe. Sille on tyypillistä valuma-alueen vähittäinen 
soistuminen, mitä kuvastaa loivasti kohoava hiilipi-
toisuuskäyrä. Järven viimeaikainen säännöstely on 
lisännyt rantavyöhykkeen eroosiota. Se voi vaikut-
taa pitoisuuksien alenemiseen sedimenttikerroksen 
pintaosassa. 

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 37 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 2,5 g/m2. Paleomagneettisen 
ajoituksen ja sedimentin ominaisuuksien perus-
teella laskettiin varastoitumisnopeudet yhdeksälle 
kerrokselle. Varastoitumisnopeudet vaihtelevat kes-

kiarvon molemmin puolin ilman selvää suuntausta 
(kuva 302). Tarkastelujakson alussa ne ovat pienen-
tyneet ja lopussa kasvaneet. Hiilen varastoitumisno-
peudenkasvusedimentinpinnassavoiollanäennäistä, 
sillä aktiivisessa pintaosassa eloperäisen aineksen 
hajoaminen on vielä kesken.

Ontojärvenpohjastanoin65%onjärvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 18 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
170 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 16 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
1200 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 12 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 1,1 g/m2/v.

Hossanjärvi 

Hossanjärvi sijaitsee Oulujoen vesistöalueen poh-
joisosassa Suomussalmella. Sen pinta-ala on 3,94 km2

ja pinnan korkeus 214,1 m. Järvi on kapea ja sok-
keloinen, ja se rajoittuu koillisreunalta harjuun 
(kuva 303). Järven ympäristössä on hiekkaa ja soraa, 
mutta kauempana valuma-alue on enimmäkseen 
moreeni- ja turvemaata (Sutinen & Pollari 1982). 
Hossanjärvi on tyypiltään reittijärvi.

Hossanjärvi syntyi mannerjäätikön reunan perään-
nyttyä alueelta noin 10 800 vuotta sitten. Siitä alkaen 
järven vedenpinta on pysynyt laskukynnyksen säätä-
mällä tasolla.

Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin 
yhdeltä pisteeltä ja kaikuluotauslinjaa on yhteensä 
8 km (kuva 303).

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven pohjoisosassa 
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Nurmiselällä, missä veden syvyys oli 4,5 m. Pitkä 
näyteulottuusedimentinpinnasta4,13m:nsyvyyteen. 
Näytteen alaosa (4,13–3,90 m) on saviliejua, ja sen 
päällä on liejua (3,90–0 m). Näytteenottimen kärki-
kappaleessa oli soraa, joten järven syntyajankohtaa 
vastaavasyvyysonnäytteenalapäässä (kuva304).Sen 
yläpuolellahiilipitoisuuskohoaanopeasti8%:ntasolle 
ja pysyy sillä tasolla sedimentin pintaan saakka. 

Hiilipitoisuus- ja tiheyskäyrästäpäätellensedimen-
taatio-olot ovat vakiintuneet nopeasti, ja ne ovat pysy-
neet lyhyen vakiintumisvaiheen jälkeen vakaina.

Järven syntyajankohdan jälkeen tälle paikalle on 
varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
63 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 4,8 g/m2. Pitkästä 
näytteestä ajoitettiin radiohiilimenetelmällä kaksi 
osanäytettä. Alempi näyte on saviliejun/liejun rajalta, 
ja sen ikä sopii melko hyvin yhteen kehityshistorian 
perusteella arvioidun järven syntyajankohdan kanssa. 
Sen sijaan ylempi näyte on sen sijaintiin nähden liian 
vanha. Jos ylemmän osanäytteen ikä oletetaan ker-
rostumisajankohtaa vastaavaksi, ovat kuiva-aineen 

Kuva 303. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteen sijainti Hossanjärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 303. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Hossanjärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

ja hiilen varastoitumisnopeudet olleet keskimääräistä 
pienempiä viimeksi kuluneiden 3000 vuoden aikana. 
Kyseinen ajankohta ei kuitenkaan merkitse muutosta 
järven kehityksessä. Suurimmat varastoitumisnopeu-
den muutokset tapahtuivat järven syntyä seuranneen 
ensimmäisen vuosituhannen aikana.

Hossanjärven pohjasta noin 45 % on järvise-
dimenttejä, ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 
0,56milj. tn.Kokopinta-alalle laskettunakuiva-ainetta 
on keskimäärin 140 kg/m2, ja sen keskimääräinen 
varastoitumisnopeusonollut13g/m2/v.Kuiva-aineesta 
on hiiltä noin 42 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 11 kg/m2 ja sen keski-
määräinen varastoitumisnopeus on ollut 1,0 g/m2/v.

Kuva 304. Hossanjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 304. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Hossanjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

Ahmasjärvi 

Ahmasjärvi sijaitsee Oulujoen vesistöalueen län-
siosassa Utajärvellä. Sen pinta-ala on 3,75 km2 ja 
nykyinen pinnan korkeus 98,8 m. Järvi on avoin ja 
suuntautunut lounaastakoilliseen(kuva305).Valuma-
alue on hiekka- ja turvemaata (Sauramo 1919), ja 
se ulottuu etelässä Rokuanvaaralle. Ahmasjärvi on 
tyypiltään latvajärvi. Sen sedimenttejä ovat tutkineet 

mm. Eronen (1974) ja Isosaari et al. (2002).
Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-

nainen Itämeri Ahmasjärven kohdalle ja sen pinta oli 
runsaat 100 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Maankuorenkohotessavedenpinta laski jaAhmasjärvi 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
9400 vuotta sitten. Valuma-alueen soistuminen alkoi 
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lähes välittömästi sen paljastuttua veden alta. Soistu-
minenalkoiRokuanvaaranmatalimmistapainanteista 
ja Rokuanvaaran juurelta (Pajunen 1995). Vähitellen 
suot laajenivat ja osa Rokuanvaaraa ympäröivistä 
kaarroista hautautui turvekerrosten alle. Huonosti 
vettä läpäisevien turvekerrosten laajeneminen vai-
keutti pohjaveden purkautumista ja kohotti pohjave-
den pintaa Rokuanvaaran alueella. Ahmasjärveä on 
laskettu mahdollisesti useaan otteeseen. Viimeisin 
lasku-uoman perkaus tehtiin 1968–1969. Siinä yhte-
ydessä rakennettiin pohjapato estämään vedenpinnan 
laskun jatkuminen.

Näytteet laboratoriomäärityksiä varten otettiin 
yhdeltä tutkimuspisteeltä (kuva 305). Sedimentit 
kartoitettiinpoikkeuksellisestimaatutkalla jäänpäältä. 
Tutkalinjaa on yhteensä 17 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven itäosassa, missä 
veden syvyys oli 2,2 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 5,17 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(5,17–4,40 m) on hiekkaa. Sen päällä on silttiä 
(4,40–4,00 m), savea (4,00–3,90 m), liejusavea 
(3,90–3,50 m), saviliejua (3,50–2,70 m) ja liejua 
(2,70–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 3,90 m (kuva 306). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa ja saavuttaa 15 %:n tason 2 m:n syvyydessä. 
Sedimenttikerroksen pinnassa pitoisuus laskee 
vedenpinnan laskun ja valuma-alueen maankäytön 
muutosten takia.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 84 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 9,2 g/m2. Pitkästä näytteestä 
ajoitettiin radiohiilimenetelmällä kaksi osanäytettä. 

Kuva305.Tutkalinjojenja tutkimuspisteensijaintiAhmasjärvellä.Ylhäällä 
vasemmalla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 305. The location of sounding transects and survey point in Lake 
Ahmasjärvi. Top left shows the location of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet.

Kuva 306. Ahmasjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koos-
tumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.
Fig. 306. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Ahmasjärvi.

Samalta paikalta aiemmin otetusta näytteestä saatu 
ajoitustulos (7820 cal BP) siirrettiin tähän profiiliin 
kerrosjärjestyksen ja hehkutushäviön perusteella. 
Kerroksittain lasketut kuiva-aineen keskimääräiset 
varastoitumisnopeudet pienenevät nykyaikaa kohti, 
mutta hiilen vastaavat varastoitumisnopeudet vaih-
televat vain vähän. Viimeaikaisen mataloitumisen 
takia aineksen kertyminen tälle paikalle on voinut 
tyystin päättyä.

Ahmasjärven pohjasta noin 75 % on järvise-
dimenttejä, ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 
1,6 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettunakuiva-ainetta 
on keskimäärin 410 kg/m2, ja sen keskimääräinen 
varastoitumisnopeusonollut45g/m2/v.Kuiva-aineesta 
on hiiltä noin 170 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 46 kg/m2 ja keskimää-
räinen varastoitumisnopeus 4,9 g/m2/v.



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 160, 2004
Hannu Pajunen

214

Kylmäjärvi 

Kylmäjärvi sijaitsee Oulujoen vesistöalueen itä-
osassa Suomussalmella. Järven pinta-ala on 1,03 km2

ja pinnan korkeus 206,8 m. Järvi on noin 1,5 km pitkä, 
vajaan kilometrin levyinen ja suuntautunut lännestä 
itään (kuva 307). Kylmäjärvi on tyypiltään latvajärvi. 
Se rajoittuu lännessä harjuun, muualla moreeni- ja 
turvemaihin (Virkkala 1954).

Kylmäjärvi sijaitsee jääkauden jälkeisen ylimmän 
rannan yläpuolella, joten se syntyi välittömästi man-
nerjäätikön reunan perääntyessä alueelta noin 10 900 
vuottasitten.Senjälkeenjärvenympäristönmuutokset 
ovat rajoittuneet valuma-alueen soistumiseen ja met-
sätalouden toimenpiteisiin.

Tutkimuspisteitä on kahdeksan (kuva 307). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä 
pisteeltä. Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiin maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven itäosassa, missä 
veden syvyys oli 4,7 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 3,13 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(3,13–3,00 m) on silttiä. Sen päällä on liejuista 
silttiä (3,00–2,60 m), liejusavea (2,60–2,30 m), 
saviliejua (2,30–1,50 m) ja liejua (1,50–0 m). 

Kuva 307. Tutkimuspisteiden sijainti Kylmäjärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig.307.The locationof surveypoints inLakeKylmäjärvi.Topright shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 308. Kylmäjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 308. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Kylmäjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

Järven syntyajankohtaa vastaava syvyys on 3,00 m 
(kuva308).Alkuvaiheessakerrostunutmineraaliaines 
on silttiä, mutta myöhemmin savesta. Valuma-alueen 
soistuessa järveen kulkeutuvan mineraaliaineksen 
määrä on vähentynyt, mikä näkyy sedimentin tihey-
den pienenemisenä ja hiilipitoisuuden kohoamisena. 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 80 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 5,5 g/m2. Varastoitumisnopeudet 
ovat neljän viimeksi kuluneen vuosituhannen aikana 
olleet huomattavasti keskimääräistä pienempiä.

Kylmäjärven järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 0,30 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on keskimäärin 290 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 27 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 21 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon20kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 1,8 g/m2/v.
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Pieni-Pyhäntä 

Pieni-Pyhäntä sijaitsee Oulujoen vesistöalueen 
keskiosassa Ristijärvellä. Sen pinta-ala on 0,90 km2

ja pinnan korkeus 133,6 m. Järvi on noin 2 km pitkä, 
noin 0,5 km leveä ja suuntautunut etelästä pohjoiseen 
(kuva 309). Pieni-Pyhäntä on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
naisen Itämeren lahti Pienen-Pyhännän altaaseen 
ja sen ylin vedenpinnan taso oli noin 30 m järven 
nykyistäpintaakorkeammalla.Maankuorenkohotessa 
vedenpinta laski ja Pieni-Pyhäntä kuroutui Itämerestä 
Ancylusjärvi-vaiheen aikaan noin 10 300 vuotta 
sitten. Sen jälkeen järven valuma-alue on vähitellen 
soistunut. Valuma-alueella on tapahtunut merkittäviä 
muutoksiamyöshistoriallisenaaikana.Hiisijärvi, joka 
sijaitsee noin 30 km Pieneltä-Pyhännältä yläjuoksulle 
päin, ryöstäytyi vuonna 1761 lasku-uoman perkaajien 
hallinnasta (Hiltunen 1988). Suuret määrät mine-
raalimaata erodoitui, ja aines kasaantui alapuolisten 
jokilaaksojen ja järvien pohjalle. Muutokset olivat 
rajuimpia välittömästi Hiisijärven alapuolella (Kou-
taniemi 1998). Tulva-aalto kuljetti kuitenkin hienoa 

Kuva 309. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Pienellä-Pyhän-
nällä. Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-
alueella.
Fig. 309. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Pieni-Pyhäntä. Top right shows the location of the lake in the drain-
age basin delimited by the outlet.

mineraaliainestaPienelle-Pyhännällesaakka.Valuma-
alueen eroosiota ovat lisänneet myös viljelytoimet ja 
metsämaiden ojitus. Voimalaitoksen rakentamisella 
Pienen-Pyhännän yläpuoliseen Pyhännänjokeen on 
ollut paikallista vaikutusta.

Tutkimuspisteitä on kaksi (kuva 309). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä 
ja toisella pisteellä sedimentin kerrosjärjestys mää-
ritettiin maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 
3,2 km.

Tutkimuspiste 2 on järven pohjoisosassa, missä 
veden syvyys oli 16,9 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 4,07 m:n syvyyteen (kuva 310). 
Näytteen alaosa (4,07–3,60 m) on silttiä. Sen päällä 
on savea (3,60–3,34 m), liejusavea (3,34–2,62 m) ja 
saviliejua (2,62–0 m). Näytteen yläosassa on kaksi 
saviraitaa: alempi 19–18 cm:n ja ylempi 11–10 cm:n 
syvyydessä. Raidat ovat lähes yhtä paksuja, joten on 
todennäköistä, että niistä ylempi liittyy historiallisesti 
tunnettuunHiisijärvenpurkaukseen.Alemmanraidan 
syntyä voidaan toistaiseksi vain arvailla. Se voi liittyä 
valuma-alueella huomattavasti aiemmin tapahtunei-

Kuva 310. Pienen-Pyhännän tutkimuspisteeltä 2 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus.
Fig. 310. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Pieni-Pyhäntä.
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siin muutoksiin tai läheisen Emäjoen kehitykseen. 
Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 3,34 m. 
Sen yläpuolellahiilipitoisuus kohoaa, saavuttaa5 %:n 
tason 2 m:n syvyydessä ja pysyy sillä tasolla lähes 
pintaan saakka. 

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 140 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 5,5 g/m2. Hiisijärven purkauksen 
jälkeen keskimääräiset varastoitumisnopeudet ovat 

olleet 250 g/m2/v ja 6,4 g/m2/v.
Pienen-Pyhännän pohjasta noin 80 % on jär-

visedimenttejä, ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 
0,52milj. tn.Kokopinta-alalle laskettunakuiva-ainetta 
on keskimäärin 580 kg/m2, ja sen keskimääräinen 
varastoitumisnopeusonollut56g/m2/v.Kuiva-aineesta 
on hiiltä noin 20 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 22 kg/m2 ja keskimää-
räinen varastoitumisnopeus 2,2 g/m2/v.

Perilampi 

Perilampi sijaitsee Oulujoen vesistöalueen kes-
kiosassa Ristijärvellä. Sen pinta-ala on 0,10 km2 ja 
pinnankorkeus149,7m.Lampionavoin, ja jokipenkat 
erottavat sen Hiisijoesta (kuva 311). Perilampi on 
nykyään tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikönreunanperäännyttyäulottuimuinai-
sen Itämeren kapea lahti Perilammelle saakka ja sen 
pinta oli noin 10 m järven nykyistä pintaa ylempänä. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Perilampi 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
10 500 vuotta sitten. Sen jälkeen lammen sedimen-
taatio-oloihin ovat vaikuttaneet altaan täyttyminen ja 
Hiisijoen uoman vaihdokset. Joki on välillä virrannut 
lammen kautta, välillä taas lampi on ollut eristyksissä 
jokipenkan takana. Hiisijoki alkaa Hiisijärvestä, joka 
sijaitsee noin 10 km Perilammelta yläjuoksulle päin. 
Vuonna 1761 tapahtunut Hiisijärven ryöstäytyminen 
lasku-uoman perkaajien hallinnasta synnytti tulva-
aallon, joka pyyhkäisi myös Perilammen yli ja jätti 

jälkensä lammen sedimentteihin. Merkittävimmät 
geomorfologiset muutokset tapahtuivat kuitenkin 
Hiisijärvenläheisyydessä(Hiltunen1988,Koutaniemi 
1998).

Tutkimuspisteitä on kuusi (kuva 311). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 6 sijaitsee lammen keskiosassa, 
missä veden syvyys oli 6,3 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 4,38 m:n syvyyteen (kuva 312). 

Kuva 311. Tutkimuspisteiden sijainti Perilammella. Ylhäällä oikealla 
lammen sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 311. The location of survey points in Lake Perilampi. Top right 
shows the location of the small lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.

Kuva 312. Perilammen tutkimuspisteeltä 6 otetun pitkän näytteen koos-
tumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.
Fig. 312. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 6 in Lake 
Perilampi.
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Näytteen alaosa (4,38–4,03 m) on silttiä. Sen päällä 
on silttistä liejua (4,03–1,73 m), liejua (1,73–0,40 m), 
silttiä (0,40–0,20m) ja liejua (0,20–0m).Kerrostuman 
pohjaosa on hyvin tiivis, joten kuroutumisajankohtaa 
vastaavaa syvyyttä ei tavoitettu. Radiohiiliajoituksen 
mukaan siltin ja silttisen liejun välisen rajapinnan ikä 
on noin 9000 vuotta ja silttisen liejun ja liejun välisen 
noin 5300 vuotta. Ylin silttikerros taas on syntynyt 
vuoden 1761 purkauksen yhteydessä.

Kerrostuman osat ovat hyvin tasalaatuisia. Kerros-
ten väliset rajapinnat ovat jyrkkiä ja osoittavat sedi-
mentaatio-olojen muuttuneen merkittävästi ja nope-
asti. Alimman kerroksen syntyessä Hiisijoki kerrosti 
tutkimuspisteen6kohdalle runsaastimineraaliainesta. 
Noin 9000 vuotta sitten uoman paikka muuttui, mutta 
joki virtasi edelleen Perilammen kautta. Noin 5300 
vuotta sitten tapahtui seuraava uoman vaihdos. Sen 
seurauksena lampi jäi jokipenkan taakse ja läpivirtaus 
päättyi. Rauhallisen vaiheen keskeytti Hiisijärven 
purkaus, joka toi lampeen runsaasti mineraaliainesta. 
Purkaus ei kuitenkaan muuttanut pysyvästi lammen 
virtausoloja.

Viimeksi kuluneiden 9000 vuoden aikana tälle 
paikalle on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta kes-
kimäärin 200 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 8,4 g/m2. 
Holoseenikaudenalkupuolella, jolloinHiisijokivirtasi 
Perilammenkautta,varastoituivuosittainkuiva-ainetta 
lähes 400 g/m2 ja hiiltä noin 7 g/m2. Lammen jäätyä 
eristyksiin jokipenkan taakse pienenivät molemmat 
varastoitumisnopeudet: kuiva-aine tasolle 47 g/m2/v 
ja hiili tasolle 4,0 g/m2/v. Hiisijärven purkauksen 
jälkeen kuiva-aineen keskimääräinen varastoitumis-
nopeus taas on ollut 140 g/m2/v ja hiilen 7,2 g/m2/v. 
Purkauksen jälkeenkasvaneetvarastoitumisnopeudet 
johtuvat osittain aineksen uudelleen kerrostumisesta 
ja osittain siitä, että eloperäisen aineksen hajoaminen 
on vielä kesken sedimenttikerroksen pintaosassa.

Perilammenjärvisedimentit sisältävätkuiva-ainetta 
noin 0,12 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on 1200 kg/m2, ja sen keskimääräinen varas-
toitumisnopeus on ollut 110 g/m2/v. Kuiva-aineesta 
on hiiltä noin 4,7 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 47 kg/m2 ja keskimää-
räinen varastoitumisnopeus 4,5 g/m2/v.

Teerilampi 

Teerilampi sijaitsee Oulujoen vesistöalueen itä-
osassa Kuhmossa. Sen pinta-ala on 0,03 km2 ja pinnan 
korkeus 189,1 m. Lampi on lähes pyöreä ja avoin 
(kuva 313). Sen valuma-alueella on moreenipeitteisiä 

kalliomäkiä.Mäkienvälisetpainanteetovatsoistuneet. 
Teerilampi on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan perääntyessä muodostui 
sen reunaneteenpaikallinen jääjärvi. Jäätikönperään-
tymisen jatkuessa vedenpinta laski ja Teerilampi 
kuroutui jääjärvestä noin 11 000 vuotta sitten. Sen 
jälkeen lammen laskukynnys on säädellyt vedenpin-
nan tasoa.

Tutkimuspisteitä on neljä (kuva 313). Näytteet 

Kuva313.TutkimuspisteidensijaintiTeerilammella.Ylhäällävasemmalla 
lammen sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig.313.Thelocationofsurveypoints inLakeTeerilampi.Topleft showsthe 
location of the small lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 314. Teerilammen tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 314. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Teerilampi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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KIIMINKIJOEN VESISTÖALUE (60)

Kiiminkijoen vesistöalue sijaitsee maan keski-
osassa, ja se ulottuu Perämeren rannalta Puolan-

galle (kuva 315). Vesistöalueen pinta-ala on noin 
3800 km2. Maasto kohoaa meren rannalta itään päin 
keskimääräisen korkeuden ollessa 120 m. Muinaisen 
Itämeren ylin ranta on Puolangan tienoossa noin 
190 m:n korkeudessa, joten vesistöalueen itäosassa 
on vedenkoskemattomia alueita. Vesistöalueen 
itäosa Yli-Vuoton tasalle saakka paljastui Itämerestä 
Ancylusjärvi-vaiheenaikaan ja länsiosaLitorinameri-
vaiheen aikaan.

Maaperäkartoituksen mukaan vesistöalueesta on 
moreenimaata 44 % ja turvemaata 40 %. Sedimentaa-
tio-oloihin vaikuttavien vesistöjen osuus on vain 4 %, 
ja hienon mineraaliaineksen lähteenä olevat savikot 
puuttuvat kokonaan.
Kuva 315. Kiiminkijoen vesistöalueelta tutkitun Loukkojärven sijainti.
Fig. 315. The location of studied Lake Loukkojärvi in the Kiiminkijoki 
River drainage basin. 

laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee lammen itäosassa, missä 
vedensyvyysoli2,8m.Pitkänäyteulottuusedimentin 
pinnasta1,87m:nsyvyyteen.Näyte rajoittuualapäästä 
lustosaveen ja on kokonaan liejua (kuva 314). Kurou-
tumisajankohtaa vastaava syvyys on 1,87 m. Heti sen 
yläpuolella sedimentinhiilipitoisuusonvarsinkorkea, 
16%.Pitoisuuskuitenkinaleneenopeasti7%:ntasolle, 
kohoaa 20 %:n tasolle 0,6 m:n syvyydessä ja laskee 
taas kohti sedimentin pintaa.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittainkuiva-ainettanoin19g/m2.Siitähiilenosuus 
on ollut 2,3 g/m2. Varastoitumisnopeudet vaihtelevat 
kerroksittain. Alimmassa kerroksessa ne ovat hieman 
keskimääräistä suurempia, keskimmäisessä kerrok-
sessa suuria, keskiarvoon nähden yli kolminkertaisia 
jaylimmässäkerroksessapieniä, vain reilu kolmasosa 
keskimääräisistä nopeuksista. Ylimmän kerroksen 
pienet varastoitumisnopeudet ovat poikkeuksellisia 
ja vaikeasti selitettävissä luonnollisin syin. Tutkimus-

piste 1 on lähellä soistunutta rantaa, ja siksi on toden-
näköistä, että ylimpään ajoitettuun osanäytteeseen 
on kulkeutunut suorannoilta erodoitunutta turvetta. 
Siinä tapauksessa radiohiiliajoitusantaanäytteelle sen 
kerrostumisajankohtaa vanhemman iän. Jos ylimmän 
osanäytteen kerrostumisajankohta olisi ajoitustulosta 
nuorempi, tasoittuisivat keskimmäisen ja ylimmän 
kerroksen väliset varastoitumisnopeudet.

Koska Teerilampi on pieni ja suojaisa, vaikuttavat 
aallokko ja virtaukset vain vähän sedimentaatio-oloi-
hin. Siksi valuma-alueelta ja rannoilta kulkeutuva 
aines kerrostuu jo rantavyöhykkeeseen. Tutkimus-
pisteillä 2, 3 ja 4 sedimenttikerros on suuremmasta 
veden syvyydestä huolimatta huomattavasti ohuempi 
kuin pisteellä 1. Teerilammen järvisedimentit sisäl-
tävät kuiva-ainetta noin 2300 tn. Koko pinta-alalle 
laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 57 kg/m2, ja 
sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 5,2 
g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 0,27 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 6,9 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
0,62 g/m2/v.
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Loukkojärvi 

Kuva 316. Tutkimuspisteiden sijainti Loukkojärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig.316.The locationofsurveypoints inLakeLoukkojärvi.Toprightshows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 317. Loukkojärven tutkimuspisteeltä 3 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 317. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 3 in Lake 
Loukkojärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

Loukkojärvi sijaitsee Kiiminkijoen vesistöalueen 
länsiosassa Kiimingissä, noin 30 km Oulusta koilli-
seen. Sen pinta-ala on 1,15 km2 ja pinnan korkeus 
56,6 m. Muodoltaan järvi on sokkeloinen, ja sen 
valuma-alue on hyvin soistunut (kuva 316). Louk-
kojärvi on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
naisen ItämerenavoinulappaLoukkojärvenkohdalle. 
Rannat olivat kaukana ja vesi syvää. Maankuoren 
kohotessa vesi mataloitui ja Loukkojärvi kuroutui 
Itämerestä Litorinameri-vaiheen aikaan noin 5100 
vuotta sitten. Kuroutumisen jälkeen järven kehi-
tykseen on vaikuttanut merkittävästi valuma-alueen 
soistuminen.

Tutkimuspisteitä on kymmenen (kuva 316). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä 
pisteeltä ja muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiin maastossa.

Tutkimuspiste 3 sijaitsee järven länsiosassa, missä 
vedensyvyysoli1,40m.Pitkänäyteulottuusedimentin 

pinnasta 1,89 m:n syvyyteen (kuva 317). Näytteen 
alaosassa on saviliejua (1,89–1,60 m), ja sen päällä on 
liejua (1,60–0 m). Näytteenottimen kärkikappaleessa 
oli moreenia, joten kuroutumisajankohtaa vastaava 
syvyyson1,89m.Senyläpuolellahiilipitoisuuskohoaa 
nopeasti 20 %:n tasolle, mutta laskee keskiosassa 
16 %:n tasolle. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle 
on varastoitunut kuiva-ainetta keskimäärin 46 g/m2. 
Siitä hiilen osuus on ollut 6,8 g/m2.

Pitkästä näytteestä tehtiin kaksi radiohiiliajoitusta, 
mutta niiden molempien iät ovat kehityshistoriaan 
nähden liian vanhoja. Järven ympäristössä on mus-
taliuskealueita, joilta mahdollisesti on kulkeutunut 
järveen vanhaa hiiltä. Toinen mahdollinen vanhan 
hiilen lähde ovat turvekerrokset, joita on järven ran-
noilla ja järveen laskevan puron varsilla.

Loukkojärven kairaukset päättyivät yleensä 
moreeniin, ja moreenin päältä puuttuivat useimmiten 
kuroutumista edeltäneiden merivaiheiden sedimentit. 
Kuroutumisen jälkeensyntyneet järvisedimentit sisäl-
tävätkuiva-ainettanoin0,16milj. tn.Kokopinta-alalle 
laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 140 kg/m2, 
ja sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
27 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 23 milj. tn. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 20 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
4,0 g/m2/v.
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IIJOEN VESISTÖALUE (61)

Iijoen vesistöalue sijaitsee maan keskiosassa ja 
ulottuu Perämeren rannikolta valtakunnan itärajalle 
(kuva318).Vesistöalueenpinta-alaonnoin14000km2, 
jasenkeskimääräinenkorkeuson203m.Vesistöalueen 
itäosa Pintamojärven tasalle saakka on vedenkoske-
matonta aluetta. Keskiosa paljastui Itämerestä Ancy-
lusjärvi-vaiheen aikaan ja läntisin osa Pahkakosken 
tasalta alkaen Litorinameri-vaiheen aikaan.

Vesistöalueesta on moreenimaata 53 % ja turve-
maata 22 %. Vesistöjä on vähän (7 %), ja savikot 
puuttuvat kokonaan.

Iijoen vesistöalueelta tutkittiin neljä järveä. Niistä 
yksi on vedenkoskemattomalla alueella. Muut paljas-
tuivat Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen aikaan.

Kuva 318. Iijoen vesistöalueelta tutkittujen järvien sijainti.
Fig. 318. The location of the studied lakes in the Iijoki River drainage 
basin. 

Kostonjärvi 

Kostonjärvi sijaitsee Iijoen vesistöalueen pohjois-
osassa ja kuuluu Taivalkosken ja Posion kuntiin. Sen 
pinta-ala on 42,9 km2 ja pinnan korkeus 231,6 m. 
Järven keskiosa on lähes avoin (kuva 319). Noin 5 km 
pitkät lahdet suuntautuvat pohjoiseen ja kaakkoon. 
Valuma-alueonenimmäkseenmoreeni- ja turvemaata 
(Sutinen ja Pollari 1982, Sutinen 1985). Kostonjärvi 
on tyypiltään reittijärvi.

Kostonjärvi syntyi mannerjäätikön reunan perään-
nyttyä alueelta noin 10 500 vuotta sitten. Muinaisen 
Itämeren vaiheet eivät ole ulottuneet Kostonjärven 
altaaseen, vaan eteläpäässä sijaitseva laskukynnys on 
säädellyt vedenpinnan tasoa. Vedenpintaa säädellään 
nykyisin vesivoiman tuotantoa varten.

Tutkimuspisteitä on viisi (kuva 319). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 14 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 8,7 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 3,46 m:n syvyyteen. Näytteen alapäässä 
(3,46–3,41 m) on ohut savikerros. Sen päällä on 
saviliejua (3,41–3,31 m) ja liejua (3,31–0 m). Järven 
syntyajankohtaavastaavasyvyyson3,41m(kuva320). 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa nopeasti 8 %:n 
tasolle, mutta jatkaa sitten kohoamista huomattavasti 
hitaammin. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on 
varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
40 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 3,6 g/m2.

Hiilipitoisuuskäyrä osoittaa järven vakiintumisen 
tapahtuneen verrattain nopeasti. Vakiintumisvaiheen 
jälkeensenkehitykseenonvaikuttanutvaluma-alueen 

Kuva 319. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Kostonjärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 319. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Kostonjärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

vähittäinen soistuminen. Viimeaikainen metsäojitus 
ja vedenpinnan säännöstely ovat lisänneet valuma-
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alueen ja rantavyöhykkeen eroosiota, mutta eroosion 
voimistuminen ei näy keskiosan pitkässä näytteessä. 
Sen sijaan se näkyy pintanäytteen yläosassa.

Kostonjärven pohjasta noin 70 % on järvise-
dimenttejä, ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 
6,7 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettunakuiva-ainetta 
on keskimäärin 160 kg/m2, ja sen keskimääräinen 
varastoitumisnopeusonollut15g/m2/v.Kuiva-aineesta 
on hiiltä noin 620 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 14 kg/m2 ja keskimää-
räinen varastoitumisnopeus 1,4 g/m2/v.

Kuva 320. Kostonjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 320. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Kostonjärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva 321. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Pintamojärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 321. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Pintamojärvi. Top right shows the location of the lake in the drain-
age basin delimited by the outlet.

Kuva 322. Pintamojärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoituksen tulos. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 322. The composition, density, carbon content and the result of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Pintamojärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

Pintamojärvi 

Pintamojärvi sijaitsee Iijoen vesistöalueen keski-
osassa Pudasjärvellä. Sen pinta-ala on 3,41 km2 ja 
pinnan korkeus 167,3 m. Järvi on avoin (kuva 321). 
Sen ympäristö on sora- ja hiekkamaata muualla paitsi 
kaakossa, missä moreenipeitteinen mäki kohoaa 80 m 

järvenpinnanyläpuolelle(Sutinen1985).Pintamojärvi 
on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Pintamojärven altaaseen ja sen pinta 
oli noin 35 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Pintamo-
järvikuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaan 
noin 10 200 vuotta sitten, minkä jälkeen laskukynnys 
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on säädellyt vedenpinnan tasoa. Viimeksi kuluneet 
40 vuotta vedenpintaa on säännöstelty voimalaitosten 
tarpeisiin.

Tutkimuspisteitä on kaksi (kuva 321). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä 
ja toisella pisteellä sedimentin kerrosjärjestys mää-
ritettiin maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 
5 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
vedensyvyysoli9,8m.Pitkänäyteulottuusedimentin 
pinnasta 1,66 m:n syvyyteen (kuva 322). Näytteen 
alaosa (1,66–1,40 m) on saviliejua, ja sen päällä on 
liejua (1,40–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaavaa 
syvyyttä ei tavoitettu, vaan hiilipitoisuus on näyt-
teen alapäässä jo 4 %:n tasolla. Viimeksi kuluneiden 
7300 vuoden aikana tälle paikalle on varastoitunut 

vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 26 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 2,6 g/m2.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee Honganlahdessa, missä 
veden syvyys oli 6,2 m. Jäällä tutkittu näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 3,0 m:n syvyyteen. Näyte ulottuu 
lustosaveen. Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 2,8 m ja keskimääräinen kerrostumisnopeus 
0,26 mm/v.

Pintamojärven pohjasta noin 80 % on järvise-
dimenttejä, ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 
1,1 milj. tn. Koko pinta-alalle laskettunakuiva-ainetta 
on keskimäärin 330 kg/m2, ja sen keskimääräinen 
varastoitumisnopeusonollut33g/m2/v.Kuiva-aineesta 
on hiiltä noin 100 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu 
keskimääräinen hiilivarasto on 30 kg/m2 ja keskimää-
räinen varastoitumisnopeus 3,0 g/m2/v.

Pikku Ahvenjärvi 

Kuva 323. Tutkimuspisteiden sijainti Pikku Ahvenjärvellä. Ylhäällä 
oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 323. The location of survey points in Lake Pikku Ahvenjärvi. Top 
right shows the location of the lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.

Kuva 324. Pikku Ahvenjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoituksen tulos. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 324. The composition, density, carbon content and the result of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Pikku Ahvenjärvi. Top right shows the carbon content of the surface 
core.

Pikku Ahvenjärvi sijaitsee Iijoen vesistöalueen 
länsiosassa Pudasjärvellä. Sen pinta-ala on 0,19 km2

ja pinnan korkeus 106,9 m. Järvi on avoin ja lähes 
kauttaaltaan soiden ympäröimä (kuva 323). Pikku 
Ahvenjärvion tyypiltään reittijärvi. IsonAhvenjärven 
ja Pikku Ahvenjärven välillä ei kuitenkaan ole avointa 
lasku-uomaa, joten Pikku Ahvenjärveä voidaan käy-
tännössä pitää latvajärvenä.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
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nainen Itämeri Pikku Ahvenjärven altaaseen ja sen 
pinta oli runsaat 100 m lammen nykyistä pintaa kor-
keammalla. Maankuoren kohotessa vedenpinta laski 
jaPikkuAhvenjärvikuroutui ItämerestäAncylusjärvi-
vaiheen lopullanoin9000vuotta sitten.Kuroutumisen 
jälkeen järvi oli huomattavasti nykyistä laajempi. 
Lammen rannat soistuivat vähitellen. Samalla kun 
koillisrannan suot kasvoivat paksuutta, ne levittäy-
tyivät rantavyöhykkeestä sekä mineraalimaan että 
järven suuntaan.

Tutkimuspisteitä on kuusi (kuva 323). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
vedensyvyysoli2,5m.Pitkänäyteulottuusedimentin 
pinnasta 5,13 m:n syvyyteen (kuva 324). Näytteen 
alaosa on (5,13–4,40 m) on liejusavea. Sen päällä 
on saviliejua (4,40–3,50 m) ja liejua (3,50–0 m). 
Näytteenotinpysähtyikovaanmineraalimaahan, joten 
kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys on 5,13 m. 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa aluksi hitaasti, 
myöhemmin nopeutuen ja saavuttaa 20 %:n tason 
2 m:n syvyydessä.

Tiheys- ja hiilipitoisuuskäyrästä päätellen
järven vakiintuminen on kestänyt kauan. Hitaasti

pienenevästä tiheydestä ja hitaasti kohoavasta hii-
lipitoisuudesta voidaan päätellä mineraaliaineksen
pääsyn järveen vaikeutuneen rantojen soistuessa ja
soiden laajentuessa.Noin2,2m:nsyvyyttävastaavaan
ajankohtaanmennessäsedimentaatio-olotvakiintuivat
nykyisiä vastaaviksi eikä soiden laajenemisella enää
ollut merkitystä syntyvän sedimentin ominaisuuk-
siin.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 140 g/m2. Siitä 
hiilenosuusonollut18g/m2.Neljänmetrinsyvyydestä 
tehdyn radiohiiliajoituksen ikä on kehityshistoriaan 
nähden liian vanha, joten sitä ei voida käyttää hyväksi 
varastoitumisnopeuksia laskettaessa.

Homogeenista savea tavattiin vain yhdeltä tutki-
muspisteeltä.Ancylusjärvensedimentitovat ilmeisesti 
huuhtoutuneet pois ennen altaan kuroutumista tai 
peittyneet mäkien rinteiltä kulkeutuneen aineksen 
alle. Pikku Ahvenjärven järvisedimentit sisältävät 
kuiva-ainetta noin 74 000 tn. Koko pinta-alalle las-
kettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 390 kg/m2, ja 
sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
43 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 9,6 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 50 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
5,6 g/m2/v.

Kuva 325. Tutkimuspisteiden sijainti Tutulammella. Ylhäällä oikealla 
lammen sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 325. The location of survey points in Lake Tutulampi. Top right 
shows the location of the small lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.

Tutulampi 

TutulampisijaitseeIijoenvesistöalueenkeskiosassa
Taivalkoskella. Sen pinta-ala on 0,15 km2 ja pinnan
korkeus 185,3 m. Lampi rajoittuu idässä moreenipeit-
teiseen Tutuvaaraan, etelässä ja lännessä sora- ja hiek-
kamaahanjapohjoisessa turvemaahan(Sutinen1985).
Tutulampionluokiteltavissareittijärveksi.Valuma-alue
on lammen kokoon nähden pieni, mutta siellä olevien
lampien pinta-ala ylittää Tutulammen alan.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Tutulammen altaaseen ja sen pinta oli 
vajaat 20 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski nopeasti ja 
Tutulampi kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen 
aikaan noin 10 400 vuotta sitten. Sen jälkeen lampien 
rannat vähitellen soistuivat, mikä vaikeutti valuma-
alueen mineraalimailta peräisin olevan kiintoaineen 
pääsyä vesistöön.

Tutkimuspisteitä on neljä (kuva 325). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 3,7 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 3,47 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(3,47–3,20 m) on silttiä. Sen päällä on saviliejua 
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(3,20–2,85 m) ja liejua (2,85–0 m). Kuroutumis-
ajankohtaa vastaava syvyys on 3,20 m (kuva 326). 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa, saavuttaa 
21 %:n tason 2,4 m:n syvyydessä ja pysyy sen jälkeen 
korkeana sedimentin pintaan saakka.

Hiilipitoisuuskäyrän nousu ja tiheyskäyrän lasku 
kuvastavatvakiintumisvaihetta lammenjasenvaluma-
alueen kehityksessä. Sen jälkeen sedimentaatio-olot 
ovat pysyneet vakaina. Kuroutumisen jälkeen tälle 
paikalle on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta 
keskimäärin 31 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
6,0 g/m2.

Tutulammenjärvisedimentitsisältävätkuiva-ainetta 
noin 34 000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 220 kg/m2, ja sen keskimää-
räinenvarastoitumisnopeus onollut22g/m2/v.Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 6,4 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 43 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 4,1 g/m2/v.

Kuva 326. Tutulammen tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 326. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Tutulampi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

SIMOJOEN VESISTÖALUE (64)

Simojoen vesistöalue sijaitsee Perämeren ranni-
kolla ja ulottuu Posion länsiosaan saakka (kuva 327). 
Vesistöalueen pinta-ala on noin 3200 km2, ja sen 
korkeus on keskimäärin 160 m. Alueen itäosassa on 
pieniä vedenkoskemattomia alueita. Suurin osa vesis-
töalueesta paljastui Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen 
aikaan, mutta Yli-Kärpän lounaispuolelle jäävä osa 
vasta Litorinameri-vaiheen aikaan. Vesistöalueesta 
51 % on moreenimaata ja 29 % turvemaata.

Kuva 327. Simojoen vesistöalueelta tutkitun Vittikkolammen sijainti.
Fig. 327. The location of studied Lake Vittikkolampi in the Simojoki River 
drainage basin. 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 160, 2004
       Järvisedimentit kuiva-aineen ja hiilen varastona

225

Vittikkolampi 

Kuva 328. Tutkimuspisteiden sijainti Vittikkolammella. Ylhäällä vasem-
malla lammen sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig.328.ThelocationofsurveypointsinLakeVittikkolampi.Topleftshowsthe
location of the small lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Vittikkolampi sijaitsee Simojoen vesistöalueen 
pohjoisreunalla Rovaniemen maalaiskunnassa. Sen 
pinta-ala on 0,07 km2 ja pinnan korkeus noin 194 m. 
Lampi on avoin ja syntynyt moreenikumpujen rajaa-
maanaltaaseen(kuva328).Vittikkolampiontyypiltään 
latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui mui-
nainen Itämeri Vittikkolammen kohdalle ja sen pinta 
oli runsaat 20 m järven nykyistä pintaa ylempänä. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Vittik-
kolampi kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen 
aikaan noin 9800 vuotta sitten. Sen jälkeen on järven 
laskukynnys säädellyt vedenpinnan tasoa.

Tutkimuspisteitä on kolme (kuva 328). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
vedensyvyysoli1,7m.Pitkänäyteulottuusedimentin 
pinnasta 4,82 m:n syvyyteen ja on kokonaan liejua 
(kuva 329). Näytteenottimen kärkikappaleessa oli 
mannerjäätikön reunavyöhykkeeseen kerrostunutta 
lustosavea. Jäätikönreunanperäännyttyäkauemmaksi 
olivesi joniinmatalaa,ettei tasarakeistaAncylusjärven 
savea päässyt kerrostumaan. Siksi lustosavi rajoittuu 
tällä pisteellä suoraan järvisedimenttiin. Kuroutumis-
ajankohtaa vastaava syvyys on 4,82 m. Välittömästi 
sen yläpuolella hiilipitoisuus on korkea, kohoaa 

huippuunsa 4,5 m:n syvyydessä ja laskee sitten vajaan 
30%:ntasolle japysyysiinäsedimentinpintaansaakka. 
Hiilipitoisuudenja tiheydenpysyminensamalla tasolla 
kuvastaa hyvin vakaita sedimentaatio-oloja.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 36 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 10 g/m2. Kerroksittain lasketut 
varastoitumisnopeudet osoittavat sekä kuiva-aineen 
että hiilen varastoitumisnopeuden olleen suurinta 
heti kuroutumisen jälkeen ja noin 5000 vuotta sitten 
(kuva 330). Varastoitumisnopeuden vaihteluun on 
kuitenkin syytä suhtautua varauksella. Alimman 
osanäytteen ajoitustulos on kehityshistoriaan nähden 
selvästi liian vanha, ja samaa “vikaa” voi olla muis-
sakin osanäytteissä. Sedimentin ominaisuuksien 
perusteella varastoitumisen voi olettaa jatkuneen 
varsin vakaana.

Vittikkolammen järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 9700 tn. Koko pinta-alalle laskettuna 

Kuva 329. Vittikkolammen tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 329. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Vittikkolampi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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KEMIJOEN VESISTÖALUE (65)

Kemijoen vesistöalue on maan toiseksi suurin 
vesistöalue. Sen vedet laskevat Perämereen, ja se 
ulottuuPerämerenrannaltaVenäjänpuolelle jaNorjan 
rajalle saakka (kuva 331). Vesistöalueen pinta-ala on 
51 000 km2, josta 3 % jää Venäjän puolelle. Suomen 
puoleisenosankorkeinkohtaon817mjakeskimääräi-
nenkorkeus226m.Suurinosavesistöalueestaonollut 
muinaisen Itämeren ulottumattomissa. Maanpinnan 
viettäessä kohti perääntyvän mannerjäätikön reunaa 
syntyi ns. vedenkoskemattomalla alueella jääjärviä, 
jotka kuitenkin jäivät lyhytikäisiksi. Jäätikön reunan 

peräännyttyä Itämeri ulottui jokilaaksoja pitkin kauas 
sisämaahan: Ancylusjärvi-vaihe Sodankylän pohjois-
puolelle ja Kittilään ja Litorinameri-vaihekin vielä 
ohi Rovaniemen.

Vesistöalueesta on moreenimaata 56 %, turve-
maata 24 %, sora- ja hiekkamaata 8 % ja vesistöjä 
5 %. Savikot puuttuvat kokonaan. Eteläisen Suomen 
suuriin vesistöalueisiin verrattuna merkittävää on 
turvemaiden runsaus ja vesistöjen niukkuus. Ennen 
tekoaltaiden rakentamista vesistöalueen ainut suuri 
sedimentaatioallas on ollut Kemijärvi.

kuiva-ainetta on keskimäärin 140 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 14 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 2,8 milj. kg. Koko 
pinta-alalle laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 
noin40kg/m2 jakeskimääräinenvarastoitumisnopeus 
4,1 g/m2/v.

Kuva 330. Kuiva-aineen ja hiilen pitkän aikavälin varastoitumisnopeus 
Vittikkolammen tutkimuspisteellä 1.
Fig. 330. The long-term accumulation rate of dry matter and carbon at 
survey point 1 in Lake Vittikkolampi.
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Kuva 331. Kemijoen vesistöalueelta 
tutkittujen järvien sijainti.
Fig. 331. The location of the studied 
lakes in the Kemijoki River drainage 
basin. 

Kemijärvi 

Kemijärvi sijaitsee Kemijoen vesistöalueen etelä-
osassa Kemijärven kaupungin alueella. Sen pinta-ala 
on 222 km2 ja pinnan korkeus 148,8 m. Järvi muo-
dostuu useista niemien ja saarien rajaamista altaista 
(kuva332).Järveäsäännöstelläännykyisinvesivoiman 
tuotantoa varten. Koska järvi on matala, keskisyvyys 
vain5,0m,vaihtelee järvenalakeskiyliveden286km2:
stä keskialiveden 67 km2:iin (Raatikainen & Kuusisto 
1990).Kemijärviontyypiltäänreittijärvi.Valuma-alue 
on järven kokoon nähden yli satakertainen.

Mannerjäätikön reunan perääntyessä jäi järven 
itäosa lyhyeksi aikaa paikallisen jääjärven alle. Jääti-
kön reunan jatkaessaperääntymistä jääjärvipurkautui 
ja Kemijärven altaan täytti muinainen Itämeri. Sen 
pinta oli noin 60 m järven nykyistä pintaa korkeam-
malla. Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja 
Kemijärvi kuroutui Itämerestä Ancylusjärvi-vaiheen 
aikaan noin 9700 vuotta sitten. Järven laskukynnys 

on säädellyt vedenpinnan tasoa altaan kuroutumisesta 
viimeaikaiseen voimalaitosrakentamiseen saakka.

Tutkimuspisteitäonkuusi(kuva332).Näytteet labo-
ratoriomäärityksiä varten otettiin kahdelta pisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 40 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven länsiosassa, missä 
näytteitä otettaessa tammikuussa 2001 veden syvyys 
oli 8,1 m. Pitkä näyte ulottuu sedimentin pinnasta 
7,66 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa (7,66–6,50 m) 
on saviliejua, ja sen päällä on liejua (6,50–0 m). 
Kuroutumisajankohtaavastaavaasyvyyttäei tavoitettu 
(kuva333).Kaikuluotausprofiilinmukaanseonvajaan 
metrin näytteen alapäätä syvemmällä. Hiilipitoisuus 
on näytteen alapäässä jo 4 %:n tasolla, ja se kohoaa 
hitaasti pintaa kohti.

Voimakas läpivirtaus kuljettaa valuma-alueelta 
peräisinolevaakiintoainetta järvenkeskiosaansaakka, 
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Kuva 332. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Kemijärvellä. Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella. A–B 
osoittaa kuvan 335 sijainnin.
Fig. 332. The location of echo-sounding transects and survey points in Lake Kemijärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage basin 
delimited by the outlet. A–B indicates the location of Fig. 355.

mikäselittäänopeansedimentaationsopivissaaltaissa. 
Tutkimuspisteen 1 kohdalla alkuperäinen allas on 
täyttynyt lähes tasapohjaiseksi, ja on epävarmaa, jat-
kuuko sedimentaatio enää. Jos näytteen alapään iäksi 
oletetaankuroutumisajankohta, saadaankuiva-aineen 
keskimääräiseksivarastoitumisnopeudeksi220g/m2/v. 
Siitä hiiltä on ollut 12 g/m2/v. Koska kuroutumistasoa 
ei tavoitettu, ovat todelliset varastoitumisnopeudet 
vielä näitä suuremmat.

Tutkimuspiste 2 sijaitsee järven keskiosassa 
Kauhaselällä, missä veden syvyys oli 18,1 m. Pitkä 
näyte ulottuu sedimentin pinnasta 4,24 m:n syvyy-
teen. Näytteen alaosa (4,24–3,85 m) on lustosa-
vea. Sen päällä on savea (3,85–2,70 m), saviliejua 
(2,70–2,00 m) ja liejua (2,00–0 m). Kuroutumisajan-
kohtaa vastaava syvyys on 2,70 m (kuva 334). Sen 
yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa ja saavuttaa 7 %:n 

tason sedimenttikerroksen yläosassa.
Tutkimuspiste 2 on hieman sivussa voimakkaan 

läpivirtaaman alueesta, ja sen sedimentaatio-olot ovat 
tavanomaiset. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on 
varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 69 
g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 3,8 g/m2.

Sedimentaatio-olot vaihtelevat eri puolilla järveä. 
Pohjoisosassa järven pohja on joen kuljettaman mine-
raaliaineksentasoittama.Läpivirtausonniinvoimakas, 
ettei järvisedimenttien kerrostuminen ole ollut mah-
dollista. Sitä vastoin Luuksinsalmen lounaispuolella 
selät avartuvat ja paksujen järvisedimenttikerrosten 
syntyminen on ollut mahdollista (kuva 335). Itäosan 
järvisedimenttikerrokset ovat taas ohuempia. Niiden 
alla on kuitenkin paksut kerrokset kuroutumista edel-
täneen ajan sedimenttejä.

Kemijärven pohjasta noin 45 % on järvisediment-
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Kuva 333. Kemijärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 333. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Kemijärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva 334. Kemijärven tutkimuspisteeltä 2 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 334. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Kemijärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

tejä, janesisältävätkuiva-ainettanoin69milj. tn.Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
310kg/m2, jasenkeskimääräinenvarastoitumisnopeus 
on ollut 32 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 3700 
milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimääräinen 
hiilivarasto on 17 kg/m2 ja keskimääräinen varastoi-
tumisnopeus 1,7 g/m2/v.

Kuva 335. Kaikuluotausprofiili Kemijärven länsiosasta. Nuolen osoittamalla paikalla virtaus estää järvisedimenttien kerrostumisen.
Fig. 335. Echo-sounding profile of the western part of Lake Kemijärvi. Arrow indicates site were current prevents the deposition of lake sediments.
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Javarusjärvi 

Javarusjärvi sijaitsee Kemijoen vesistöalueen ete-
läosassa Kemijärvellä. Sen pinta-ala on 5,16 km2 ja
pinnan korkeus 216,1 m. Järvi on varsin avoin (kuva
336). Sen valuma-alueella on moreenimäkiä ja -selän-
teitä.Niidenvälisetalavatmaatovatsoistuneet (Kujan-
suu 1981a). Javarusjärvi on tyypiltään latvajärvi.

Javarusjärvi syntyi mannerjäätikön reunan perään-
nyttyä alueelta noin 10 300 vuotta sitten. Järvi on 
ollut siitä alkaen itsenäisenä altaana. Sen kehityksen 
kannalta merkittävin ympäristön muutos on ollut 
valuma-alueen vähittäinen soistuminen.

Tutkimuspisteitä on neljä (kuva 336). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 5 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven koillisosassa, 
missä veden syvyys oli 3,4 m. Pitkä näyte ulottuu 

Kuva 336. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Javarusjärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 336. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Javarusjärvi. Top right shows the location of the lake in the drainage 
basin delimited by the outlet.

Kuva 337. Javarusjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 337. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Javarusjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

sedimentin pinnasta 6,90 m:n syvyyteen (kuva 
337). Näytteen alaosa (6,90–6,68 m) on liejusavea. 
Sen päällä on saviliejua (6,68–5,30 m) ja liejua 
(5,30–0 m). Näytteenottimen kärkikappaleessa oli 
savea, joten järven syntyajankohtaa vastaava syvyys 
on 6,90 m. Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa vähi-
tellen, saavuttaa 13 %:n tason 3,9 m:n syvyydessä ja 
pysyy sillä tasolla pintaan saakka. 

Sedimentin hiilipitoisuuden kohoaminen liittyy 
soiden laajenemiseen valuma-alueella. Soistuminen 
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alkoi todennäköisesti järveen laskevien purojen 
varsilta. Soiden laajentuessa mineraalimaan reuna 
siirtyi kauemmaksi järvestä, ja järveen kulkeutuvan 
mineraaliaineksensuhteellinenosuuspieneni, samalla 
kun eloperäisen aineksen osuus kasvoi. Hiilipitoi-
suuden pysytteleminen samalla tasolla kerrostuman 
keski- ja yläosassa osoittaa tilanteen vakiintuneen jo 
varhaisessa vaiheessa.

Järvensyntymisen jälkeentällepaikalleonvarastoi-
tunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 150 g/m2.
Siitä hiilen osuus on ollut 15 g/m2. Pitkästä näytteestä
ajoitettiin radiohiilimenetelmällä kolme tasoa. Jos
niiden lisäksi käytetään pohjan ikänä järven arvioitua
syntyajankohtaa, voidaan varastoitumisnopeudet las-
keaneljällekerrokselle.Kuiva-aineenjahiilenvarastoi-
tuminenonolluthyvinnopeaaalimmassaensimmäisen
vuosituhannen aikana syntyneessä kerroksessa (kuva
338).Senjälkeensyntyneissäkerroksissakuiva-aineen
varastoitumisnopeus on ollut noin 80 g/m2/v ja hiilen
noin 9,5 g/m2/v. Kolmen ylimmän kerroksen väliset
erot ovat pieniä. Radiohiilimenetelmällä ajoitettuihin
näytteisiin on voinut kulkeutua vanhentavaa ainesta,
joten edellä kuvattuihin varastoitumisnopeuksien
muutoksiin on syytä suhtautua varauksin.

Javarusjärven järvisedimentit sisältävät noin 
1,5 milj. tn kuiva-ainetta. Koko pinta-alalle lasket-
tuna kuiva-ainetta on keskimäärin 290 kg/m2, ja 
sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
29 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 150 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 29 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
2,8 g/m2/v.

Kuva 338. Kuiva-aineen ja hiilen pitkän aikavälin varastoitumisnopeus 
Javarusjärven tutkimuspisteellä 1.
Fig. 338. The long-term accumulation rate of dry matter and carbon at 
survey point 1 in Lake Javarusjärvi.

Saarijärvi 

Saarijärvi sijaitsee Kemijoen vesistöalueen kaak-
koisosassa jakuuluuPosionjaKemijärvenkuntiin.Sen 
pinta-ala on 1,73 km2 ja pinnan korkeus 251,2 m. Järvi 
on varsin avoin ja suuntautunut luoteesta kaakkoon 
(kuva339).Senvaluma-alueellaonmoreenikumpuja, 
ja kumpujen väliset alueet ovat soistuneet (Kujansuu 
1981a). Muutamat moreenikummut kohoavat saarina 
järvestä. Saarijärvi on tyypiltään latvajärvi.

Saarijärvi syntyi välittömästi mannerjäätikön 
reunan peräännyttyä alueelta noin 10 400 vuotta 
sitten. Sen kehitykseen on vaikuttanut valuma-alueen 
alavimpien paikkojen soistuminen.

Tutkimuspisteitäonviisitoista (kuva339).Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee altaan lounaisreunalla, 
missä veden syvyys oli 4,7 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 5,79 m:n syvyyteen, ja kairaus 

päättyi moreeniin. Näytteen alaosa (5,79–5,55 m) on 
liejusavea. Sen päällä on saviliejua (5,55–5,05 m) 
ja liejua (5,05–0 m). Järven syntyajankohtaa vas-
taava syvyys on 5,79 m (kuva 340). Sen yläpuolella 
hiilipitoisuus kohoaa nopeasti 14 %:n tasolle, mutta 
aleneenopeasti3,7m:nsyvyydessä japysyyalhaisena 
pintaan saakka. 

Hiilipitoisuuden nopea aleneminen liittyy järven 
limnologisissa oloissa tapahtuneeseen muutokseen. 
Samalla kun hiilipitoisuus laskee, laskevat myös 
alumiini-, kalsium-, kalium-, magnesium-, natrium- 
ja rikkipitoisuudet. Rauta- ja fosforipitoisuudet taas 
nousevat. Rautapitoisuus kohoaa 20–30 %:n tasolle, 
joten keski- ja yläosan sedimentti on lähinnä rauta-
hydroksidia. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on 
varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
79 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 5,3 g/m2.

Saarijärven järvisedimentit sisältävätkuiva-ainetta 
noin 0,37 milj. tn. Tasaisesti koko pinta-alalle las-
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Kuva 339. Tutkimuspisteiden sijainti Saarijärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 339. Location of survey points in Lake Saarijärvi. Top right shows the 
location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 340. Saarijärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoituksen tulos. Ylhäällä oikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 340. The composition, density, carbon content and the result of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Saarijärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

kettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 210 kg/m2, ja 
sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
20 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 25 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 14 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
1,4 g/m2/v.

Vuontisjärvi 

Vuontisjärvi sijaitsee Kemijoen vesistöalueen 
luoteisosassa Pallastunturin juurella, sen itäpuolella, 
ja kuuluu Enontekiön kuntaan. Järven pinta-ala on 
1,43 km2 ja pinnan korkeus 262 m. Se on muodoltaan 
avoin (kuva341).Valuma-alueonsuurimmaksiosaksi 
jyrkkää tunturin rinnettä, ja se ulottuu lännessä Vuon-
tiskeronhuipullenoin400mjärvenpinnanyläpuolelle. 
Vuontisjärvi on tyypiltään latvajärvi.

Vuontisjärvi syntyi mannerjäätikön reunan perään-
nyttyä alueelta noin 10 000 vuotta sitten. Siitä alkaen 
järvi on ollut itsenäisenä altaana. Valuma-alueen sois-
tuminen on jyrkän topografian takia ollut vähäistä.

Tutkimuspisteitä on kahdeksan (kuva 341). Näyt-
teet laboratoriomäärityksiä varten otettiin yhdeltä 

pisteeltä. Muilla pisteillä sedimentin kerrosjärjestys 
määritettiin maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, 
missä veden syvyys oli 11,8 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 4,58 m:n syvyyteen. Näytteen 
ala- ja keskiosa (4,58–1,60 m) ovat liejua ja yläosa 
(1,60–0 m) saviliejua (kuva 342). Liejukerroksen 
alaosa on rakenteeltaan kerroksellinen. Näytteen-
ottimen kärkikappaleessa oli hiesua, vaikka sitä ei 
saatukaan näytteeseen. Siten järven syntyajankohtaa 
vastaava syvyys on 4,58 m. Välittömästi sen ylä-
puolella hiilipitoisuus on 8 %:n tasolla, ja se pysyy 
samalla tasolla lähes pintaan saakka. Hiilipitoisuus-
käyrästä päätellen järvi on saavuttanut vakaat sedi-
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mentaatio-olot hyvin nopeasti. Pienet, lyhytaikaiset 
hiilipitoisuuden alenemiset voivat johtua eroosion 
voimistumisesta valuma-alueella esimerkiksi metsä-
palojen seurauksena. 

Mannerjäätikön reunan perääntymisen jälkeen on 
tälle paikalle varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta 
keskimäärin 71 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
5,4 g/m2. Jos pohjan ikänä käytetään radiohiiliajoi-
tuksen tulosta, saadaan vastaaviksi varastoitumis-
nopeuksiksi 97 g/m2/v ja 7,4 g/m2/v. Kerroksittain 
laskettuna saadaan suurimmat, keskiarvoihin nähden 
läheskolminkertaisetnopeudetnoin4000vuottasitten 
syntyneelle kerrokselle ja pienimmät viimeksi kulu-
neiden 2400 vuoden aikana syntyneelle kerrokselle 
(kuva343).Muissakerroksissavarastoitumisnopeudet 
ovat keskimääräisellä tasolla. Sedimentin ominai-
suuksista päätellen sedimentaatio-olot ovat pysyneet 
varsinvakaina, jotensuuriinvarastoitumisnopeuksien 
vaihteluihin on syytä suhtautua varauksella.

Radiohiiliajoituksen mukaan sedimenttikerroksen 
pohjan ikä on 7240 vuotta. Sen perusteella järven 

Kuva 341. Tutkimuspisteiden sijainti Vuontisjärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig.341.The locationofsurveypoints inLakeVuontisjärvi.Toprightshows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 342. Vuontisjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 342. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Vuontisjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

Kuva 343. Kuiva-aineen ja hiilen pitkän aikavälin varastoitumisnopeus 
Vuontisjärven tutkimuspisteellä 1.
Fig. 343. The long-term accumulation rate of dry matter and carbon at 
survey point 1 in Lake Vuontisjärvi.
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Rytijärvi 

Rytijärvi sijaitsee Kemijoen vesistöalueen etelä-
osassaRovaniemenmaalaiskunnassa.Senpinta-alaon 
0,28 km2 ja pinnan korkeus 151,5 m. Järvi on avoin, 
noin 1 km:n pituinen, noin 0,3 km leveä ja suuntau-
tunut lännestä itään (kuva 344). Huomattava osa sen 
valuma-alueesta on Paskonvaaran pohjoisrinnettä, 
joka voimakkaasta vietosta huolimatta on varsin 
soistunut. Rytijärvi on tyypiltään latvajärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä ulottui 
muinainen Itämeri Rovaniemen tienooseen ja sen 
pinta oli runsaat 60 m Rytijärven pintaa ylempänä. 
Maankuoren kohotessa vedenpinta laski ja Rytijärvi 
kuroutui ItämerestäAncylusjärvi-vaiheenaikaannoin 
9800 vuotta sitten.

Tutkimuspisteitäonseitsemän(kuva344).Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 3,2 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-
tin pinnasta 2,79 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 

(2,79–1,84 m) on savea. Sen päällä on liejusavea 
(1,84–1,37 m) ja liejua (1,37–0 m). Kuroutumisajan-
kohtaa vastaava syvyys on 1,84 m. Sen yläpuolella 
hiilipitoisuus kohoaa, saavuttaa 11 %:n tason runsaan 
1 m:n syvyydessä ja pysyy sen jälkeen samalla tasolla 
pintaan saakka (kuva 345). Samalla tasolla pysyvä 
hiilipitoisuus ilmentää vakaita sedimentaatio-oloja. 
Radiohiiliajoituksen mukaan Rytijärven sedimentaa-
tio-olojenvakiintuminenonkestänytnoin2000vuotta. 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 36 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 3,2 g/m2.

Rytijärven järvisedimentit sisältävät kuiva-ainetta 
noin 48 000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 170 kg/m2, ja sen keskimää-
räinenvarastoitumisnopeus onollut18g/m2/v.Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 4,3 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 15 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 1,6 g/m2/v.

Kuva344.TutkimuspisteidensijaintiRytijärvellä.Ylhäälläoikealla järven 
sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 344. The location of survey points in Lake Rytijärvi. Top right shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Kuva 345. Rytijärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoituksen tulos. Ylhäällä oikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 345. The composition, density, carbon content and the result of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Rytijärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

voidaan päätellä syntyneen vajaat 8000 vuotta sitten. 
Radiohiiliajoituksen ja kehityshistorian perusteella 
arvioidun järven iän välillä on siten noin 2000 vuoden 
ero. Sedimenttikerroksen pohjan iän täytyy tietysti 
olla järven ikää nuorempi. Tässä tapauksessa viive on 
kuitenkin kovin pitkä. Jostakin syystä tälle paikalle ei 
ole kertynyt sedimenttejä järven kehityksen alkuvai-
heessa tai alimman ajoituksen ikä ei osoita kyseisen 
osanäytteenkerrostumisajankohtaa.Yleensäkuitenkin 

radiohiilimenetelmällä saadut iät ovat kerrostumis-
ajankohtaan nähden liian vanhoja.

Vuontisjärvenjärvisedimentitsisältävätkuiva-ainetta
noin 0,37 milj. tn. Tasaisesti koko pinta-alalle lasket-
tuna kuiva-ainetta on keskimäärin 260 kg/m2, ja sen
keskimääräinenvarastoitumisnopeusonollut26g/m2/v.
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 28 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 20 kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 2,0 g/m2/v.
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Viitatunturinlampi 

Viitatunturinlampi sijaitsee Kemijoen vesistö-
alueen eteläosassa Kemijärvellä. Sen pinta-ala on 
0,15 km2 ja pinnan korkeus 240,6 m. Järvi on avoin, 
noin 800 m pitkä, noin 200 m leveä ja suuntautunut 
pohjoisluoteesta eteläkaakkoon (kuva 346). Valuma-
alue on mäkistä moreenimaastoa, missä alavimmat 
paikatovatsoistuneet.Viitatunturinlampiontyypiltään 
latvajärvi.

Viitatunturinlampi syntyi mannerjäätikön reunan 
peräännyttyä alueelta noin 10 400 vuotta sitten. Sen 
jälkeen vedenpinta on pysynyt laskukynnyksen sää-
tämällä tasolla.

Tutkimuspisteitä on neljä (kuva 346). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
vedensyvyysoli4,6m.Pitkänäyteulottuusedimentin 
pinnasta 2,18 m:n syvyyteen (kuva 347). Näytteen 
alaosassa (2,18–2,00 m) on turpeensekaista liejua, 

ja sen päällä on liejua (2,00–0 m). Altaan pohjalle 
kerrostunut turpeensekainen lieju osoittaa rantojen 
soistumisen alkaneen jo hyvin varhaisessa vaiheessa. 
Järven syntyajankohtaa vastaava syvyys on 2,18 m. 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus on runsaat 20 %, mutta 
pitoisuus alenee hitaasti pintaa kohti päätyen 15 %:n 
tasolle sedimentin pinnassa. Tälle paikalle on varas-
toitunutvuosittain kuiva-ainettakeskimäärin 17 g/m2. 
Siitä hiilen osuus on ollut 3,4 g/m2.

Järvisedimenttikerroksen paksuus vaihtelee 
lammeneriosissa, javuosituhansienkuluessa lampion 
mataloitunut täyttymisen takia. Maastossa tutkituilla 
pisteillä liejukerroksen paksuus ylittää veden nykyi-
sen syvyyden. Voimakkainta mataloituminen on ollut 
pisteellä 4, missä alkuperäisestä 4,6 m:n syvyydestä 
on jäljellä enää 1,0 m. 

Viitatunturinlammen järvisedimentit sisältävät 
kuiva-ainetta noin 28 000 tn. Koko pinta-alalle las-
kettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 180 kg/m2, ja 
sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
18 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 5,5 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 37 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
3,5 g/m2/v.

Kuva 346. Tutkimuspisteiden sijainti Viitatunturinlammella. Ylhäällä 
oikealla lammen sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 346. The location of survey points in Lake Viitatunturinlampi. Top 
right shows the location of the small lake in the drainage basin delimited 
by the outlet.

Kuva347.Viitatunturinlammentutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoituksen tulos. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 347. The composition, density, carbon content and the result of 
radiocarbondatingof the longcore taken fromsurveypoint1 inLakeViita-
tunturinlampi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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Lehtojärvi 

Kuva 348. Tutkimuspisteiden sijainti Lehtojärvellä. Ylhäällä vasemmalla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 348. The location of survey points in Lake Lehtojärvi. Top left shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

Lehtojärvi sijaitsee Kemijoen vesistöalueen kaak-
koisosassa Posiolla. Sen pinta-ala on 0,12 km2 ja 
pinnan korkeus 259,4 m. Järvi on avoin (kuva 348). 
Sen valuma-alueella on moreenikumpuja ja -mäkiä ja 
mäkienvälisissäpainanteissa turvekerroksia ja lampia. 
Lehtojärvi on tyypiltään latvajärvi.

Lehtojärvi syntyi mannerjäätikön reunan perään-
nyttyä alueelta noin 10 500 vuotta sitten. Sen jälkeen 
vedenpinta on pysynyt laskukynnyksen säätämällä 
tasolla.Vakaastavedenpinnan tasostahuolimatta järvi 
on mataloitunut osittaisen täyttymisen takia.

Tutkimuspisteitäonseitsemän(kuva348).Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven eteläosassa, missä 
vedensyvyysoli3,6m.Pitkänäyteulottuusedimentin 
pinnasta 3,51 m:n syvyyteen. Kairaus päättyi kovaan 
pohjaan, mutta näytteeseen ei saatu mineraalimaata. 
Näyte on kokonaan liejua (kuva 349). Järven synty-

Kuva 349. Lehtojärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys,hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.Ylhäälläoikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 349. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Lehtojärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

Kuva 350. Kuiva-aineen ja hiilen pitkän aikavälin varastoitumisnopeus 
Lehtojärven tutkimuspisteellä 1.
Fig. 350. The long-term accumulation rate of dry matter and carbon at 
survey point 1 in Lake Lehtojärvi.
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Lampi 130602 sijaitsee Kemijoen vesistöalueen 
luoteisosassa Enontekiöllä, eikä sitä ole nimetty 
peruskartalla. Sen pinta-ala on 0,12 km2 ja pinnan 
korkeus 302 m. Lampi on avoin ja soiden ympäröimä 
(kuva 351). Lampi 130602 on tyypiltään reittijärvi.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä alueelta 
noin 10 700 vuotta sitten oli Enontekiön itäpuolella 
paikallinen jääjärvi. Jääjärvivaihe jäi kuitenkin lyhyt-
aikaiseksi, ja Lampi 130602 kuroutui pian jäätiköstä 
vapautumisen jälkeen.

Tutkimuspisteitä on kolme (kuva 351). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä 
poikkeuksellisesti laippakairalla.Muillapisteillä sedi-
mentin kerrosjärjestys määritettiin maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 

Lampi 130602 

Kuva351. Tutkimuspisteiden sijainti Lammella 130602. Ylhäälläoikealla 
lammen sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 351. The location of survey points on small lake 130602. Top right 
shows the location of the small lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.

ajankohtaavastaavasyvyyson3,51m.Senyläpuolella 
hiilipitoisuus kohoaa ja on korkeimmillaan runsaan 
1 m:n syvyydessä. Ylimmässä 1 m:n kerroksessa se 
taas pysyttelee vajaan 20 %:n tasolla.

Tälle paikalle on varastoitunut vuosittain kuiva-
ainetta keskimäärin 29 g/m2. Siitä hiilen osuus on 
ollut 5,2 g/m2. Radiohiiliajoitusten perusteella voitiin 
varastoitumisnopeudet laskea neljälle kerrokselle. 
Järvensyntyajankohdanjälkeenmolemmatvarastoitu-

misnopeudetolivat suuria,muttanevakiintuivat sitten 
huomattavasti alemmalle tasolle (kuva 350).

Lehtojärven järvisedimentit sisältävätkuiva-ainetta 
noin 21 000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 170 kg/m2, ja sen keskimää-
räinenvarastoitumisnopeus onollut17g/m2/v.Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 3,8 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 31 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 3,0 g/m2/v.

veden syvyys oli 0,80 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 2,5 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(2,50–2,40 m) on savea. Sen päällä on saviliejua 
(2,40–2,30 m) ja liejua (2,30–0 m). Kuroutumisajan-
kohtaa vastaava syvyys on 2,40 m (kuva 352). Sen 
yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa nopeasti 14 %:n 
tasolle ja pysyy siinä pintaan saakka. Kuroutumisen 
jälkeen tälle paikalle on varastoitunut vuosittain 
kuiva-ainetta keskimäärin 27 g/m2. Siitä hiilen osuus 
on ollut 3,8 g/m2.

Lammen 130602 järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 21 000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on keskimäärin 180 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 17 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 3,1 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon25kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 2,4 g/m2/v.

Kuva 352. Lammen 130602 tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen 
hiilipitoisuus.
Fig. 352. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 on small lake 130602. Top right shows the 
carbon content of the surface core.
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Rimpijärvi 

Rimpijärvi sijaitsee Kemijoen vesistöalueen poh-
joisosassa Kittilässä. Sen pinta-ala on 0,09 km2 ja 
pinnan korkeus noin 201 m. Järvi on rikkonainen ja 
lähes kauttaaltaan suorantainen (kuva 353). Järveen 
ei laske eikä sieltä lähde yhtään avointa uomaa. Rim-
pijärvi on tyypiltään latvajärvi. Vedet laskevat suota 
pitkin noin 400 m:n päässä olevaan Jeesiöjokeen.

Rimpijärvenallaspaljastuimannerjäätikönaltanoin
10 100 vuotta sitten. Alkuvaiheessa allas oli kuivaa
maata. Jäätiköstä vapautunut maa oli vedenkoske-
matonta ja siten huuhtoutumatonta. Koska kasvipeite
oli vasta kehittymässä, kuljetti Jeesiöjoki runsaasti
mineraaliainesta, joka kasautui jokivarsille valleiksi.
Rantavallien taakse jääneiltä alueilta veden virtaus
jokeenvaikeutui,alavienpaikkojenkosteus lisääntyi ja
soiden kehitys alkoi. Soiden turvekerrokset kasvoivat
paksuutta, samalla kun paikallinen pohjaveden pinta
kohosi. Jossain vaiheessa vedenpinta kohosi suon

Kuva 353. Tutkimuspisteiden sijainti Rimpijärvellä. Ylhäällä oikealla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 353. The location of survey points in Lake Rimpijärvi. Top right shows 
the location of the lake in the drainage basin delimited by the outlet.

pintaa nopeammin ja osa suosta jäi jatkuvan tulvan
alle.Suokasvillisuudenhävittyäpäättyi turvekerroksen
paksuuskasvu ja suo muuttui pysyväksi vesialtaaksi.

Tutkimuspisteitä on kolme (kuva 353). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, 
missä veden syvyys oli 2,0 m. Pitkä näyte ulottuu 
sedimentin pinnasta 2,82 m:n syvyyteen (kuva 354). 
Näytteen alaosa (2,82–2,61 m) on järviruokosaratur-
vetta, ja sen päällä on liejua (2,61–0 m). Liejuker-
ros on hyvin vetinen: vesipitoisuus peräti 97 % ja 
tiheys vain 0,029 g/cm3. Turpeen ja liejun rajapinta 
(2,61 m) vastaa järven syntyajankohtaa. Sen yläpuo-
lella hiilipitoisuudet ovat erittäin korkeita ja pysyvät 
samalla tasalla lähes pintaan saakka.

Näytesarjasta tehtiin neljä radiohiiliajoitusta. 
Turvekerroksen pohjalta ajoitetun näytteen ikä on 
jäätikönperääntymishistoriaannähdenliianvanha.Jos 
turvekerroksen yläosasta saatu ajoitustulos oletetaan 
oikeaksi, kesti suovaihe noin 1500 vuotta. Järvivaihe 
alkoi noin 8600 vuotta sitten, ja sen aikana tälle 
paikalle on varastoitunut kuiva-ainetta keskimäärin 
8,8g/m2. Siitähiilenosuusonollut3,7g/m2.Kerrosten 
väliset erot ovat pieniä, mikä osoittaa sedimentaatio-
olojen pysyneen vakaina.

Turpeen ja liejun osuus vaihtelee järven eri osissa. 

Kuva 354. Rimpijärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys,hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.Ylhäälläoikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 354. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Rimpijärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.
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Pisteellä 2 moreenin päällä on 0,9 m saraturvetta ja 
sen päällä 1,3 m liejua. Pisteellä 3 taas on hiekan 
päällä 3,2 m turvetta eikä liejua ollenkaan. Turpeen 
ja liejun rajapinnan ikä todennäköisesti vaihtelee 
altaan eri osissa. Rimpijärven järvisedimentit sisäl-
tävät kuiva-ainetta noin 3400 tn. Koko pinta-alalle 

TORNIONJOEN - MUONIONJOEN VESISTÖALUE (67)

Tornionjoen - Muonionjoen vesistöalue sijaitsee 
Suomen ja Ruotsin rajalla ulottuen Perämeren ran-
nalta Norjan rajalle (kuva 355). Sen pinta-ala on noin 
40 000 km2, josta 64 % jää Ruotsin puolelle. Suomen 
puoleisen osan korkein kohta on 1307 m ja keskimää-
räinen korkeus 242 m. Vesistöalueen pohjoisosa on 
vedenkoskematontaaluetta, jossakuitenkinpaikalliset 
jääjärvetovatolleetyleisiä.MuinaisenItämerenAncy-
lusjärvi-vaihe ulottui vähän Kolarin pohjoispuolelle 
ja Litorinameri-vaihe Pelloon.

Vesistöalueestaonmoreenimaata50%, turvemaata 
18 % ja vesistöjä 13 %. Hienojakoiset mineraalimaat 
puuttuvat kokonaan.

Kuva 355. Tornionjoen - Muonionjoen vesistöalueelta tutkitun Lammen 
130201 sijainti.
Fig. 355. The location of studied small lake 130201 in the Tornionjoki 
- Muonionjoki drainage basin.

laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 38 kg/m2, 
ja sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
4,4 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 1,4 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 16 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
1,8 g/m2/v.

Lampi 130201 

Lampi 130201 sijaitsee Tornionjoen - Muonion-
joen vesistöalueen pohjoisosassa Enontekiöllä. 
Lammen pinta-ala on 0,04 km2 ja pinnan korkeus noin 
345 m. Lampi on noin 600 m pitkä ja noin 60 m leveä 
ja rajoittuu turve- jamoreenimaihin(kuva356).Lampi 
on tyypiltään latvajärvi.

Lampi syntyi mannerjäätikön reunan peräännyttyä 
alueeltanoin10500vuotta sitten.Sen jälkeen lammen 
koko ja muoto ovat vaihdelleet turverantojen etene-
misen ja perääntymisen seurauksena.

Tutkimuspisteitäonseitsemän(kuva356).Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee lammen pohjoisosassa, 
missä veden syvyys oli 1,0 m. Pitkä näyte ulottuu 

sedimentin pinnasta 1,38 m:n syvyyteen ja rajoittuu 
alapäästä hiekkaan. Näytteen alaosa (1,38–1,05 m) 
on turpeensekaista liejua (kuva 357). Sen päällä on 
turvetta (1,05–0,04 m) ja liejua (0,04–0 m). Järven 
syntyajankohtaa vastaava syvyys on 1,38 m. Lammen 
rannat ovat soistuneet hyvin varhaisessa vaiheessa. 
Rantavyöhykkeestä suo on laajentunut sekä mineraa-
limaanettä lammensuuntaan.Näytteessä turverannan 
läheneminen näkyy uudelleen kerrostuneen turpeen 
osuuden lisääntymisenä. Lopulta tutkimuspaikka 
muuttui suoksi ja alkoi turpeen varastoituminen. 
Turvekerroksen pinnasta tehdyn radiohiiliajoituksen 
mukaan suo olisi muuttunut takaisin lammeksi noin 
2000 vuotta sitten. Kyseessä on maksimi-ikä, sillä 
osa turvekerroksen pinnasta on voinut erodoitua pois. 
Toisen lampivaiheen aikana tälle paikalle on varastoi-
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tunut järvisedimenttejä vain muutama senttimetri.
Tutkimuspisteillä 2, 3 ja 7 kehitys alkoi suona. 

Vedenpinnan kohotessa suo jäi pysyvän tulvan alle, 
suokasvillisuus hävisi ja turpeen muodostuminen 
päättyi. Tutkimuspisteellä 6 pohjaosan lieju muuttuu 
turpeensekaiseksi liejuksi ja siitä edelleen turpeeksi. 
Kerrosjärjestysosoittaakehityksenalkaneenlampena. 
Turpeensekaisen liejun syntyessä suoranta läheni ja 

Kuva 356. Tutkimuspisteiden sijainti Lammella 130201. Ylhäällä vasem-
malla lammen sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 356. The location of survey points on small lake 130201. Top left 
shows the location of the small lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.

lopulta paikka muuttui suoksi. Suovaihe päättyi ja 
lampivaihe alkoi vedenpinnan kohotessa ja paikan 
jäätyäpysyvän tulvan alle. Tutkimuspisteellä5 lampi- 
ja suovaiheet ovat vaihdelleet. Kerrosjärjestyksestä 
päätellen kehitys alkoi sielläkin lampena, minkä jäl-
keen suo on ulottunut paikalle kahdessa vaiheessa.

Turpeen päällä oleva järvisedimenttikerros on 
lähinnä turpeensekaista liejua. Siitä ei ole tehty labo-
ratoriomäärityksiä, mutta muiden vastaavien kerros-
ten perusteella sen tiheydeksi voidaan olettaa noin 
0,03 g/cm3 ja hiilipitoisuudeksi noin 40 %. Lammen 
järvisedimenttikerros sisältää kuiva-ainetta noin 
120 tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on 
3,0 kg/m2. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 48 000 kg. 
Koko pinta-alalle laskettu keskimääräinen hiiliva-
rasto on 1,2 kg/m2. Lammen ikä vaihtelee altaan eri 
osissa, eikä sen keskimääräistä ikää pystytä päättele-
mään käytettävissä olevan aineiston perusteella. Jos 
lammen syntyajankohtana käytetään jäätikön reunan 
perääntymisajankohtaa, saadaan kuiva-aineen keski-
määräiseksi varastoitumisnopeudeksi 0,29 g/m2/v ja 
hiilen varastoitumisnopeudeksi 0,11 g/m2/v. Todelli-
set varastoitumisnopeudet ovat huomattavasti näitä 
suuremmat.

Kuva 357. Lammen 130201 tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 357. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 on small 
lake 130201. Top right shows the carbon content of the surface core.
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TENON VESISTÖALUE (68)

Tenon vesistöalue sijaitsee Norjan vastaisella 
rajalla, ja sen vedet laskevat Norjan puolella Jääme-
reen. Vesistöalueen pinta-ala on noin 15 000 km2, 
josta suurin osa (65 %) on Norjan puolella (kuva 358). 
Suomen puoleisen osan keskimääräinen korkeus on 
300 m. Mannerjäätikön reunan peräännyttyä Jääme-
ren vuono ulottui Utsjoen laakson ja Pulmankijoen 
laakson pohjoisosaan. Muuten vesistöalue on ollut 
vedenkoskematonta.

Vesistöalueesta on moreenimaata 51 %, kalliota 
21 % ja vesistöjä 13 %. Turvemaan osuus on pieni 
(4 %), ja savikot puuttuvat kokonaan.

Kuva 358. Tenon vesistöalueelta tutkitun Pulmankijärven sijainti.
Fig. 358. The location of studied Lake Pulmankijärvi in the Teno River 
drainage basin. 

Pulmankijärvi 

Pulmankijärvi sijaitsee Tenon vesistöalueen itä-
osassaUtsjoella jaulottuuosittainNorjanpuolelle.Sen 
pinta-alaon10,8km2 japinnankorkeus14,6m.Järven 
suurin syvyys on noin 35 m, joten sen pohja ulottuu 
noin 20 m merenpinnan alapuolelle. Järvi on avoin, 
noin10kmpitkä,noin1km:n levyinen jasuuntautunut 
pohjoisluoteesta eteläkaakkoon (kuva 359). Järveä 
reunustavat molemmilta sivuilta jyrkät louhikkoiset 
rinteet, jotka kohoavat yli 100 m järven pinnan ylä-
puolelle. Järven eteläpuolella Pulmankijoen laakson 
pohjaapeittääharju (Kujansuu1981b).Pulmankijärvi 
onluokiteltavissareittijärveksi.Valuma-alueenvesiala 
on jakautunut monen pienen järven kesken.

Mannerjäätikön reunan perääntyessä jäi Pulman-
kijärven kohdalle kuolleen jään selänne. Jääselänne 
esti sulamisvesien kuljettaman aineksen kerrostumi-
sen järven kohdalle, mutta sen eteen kasautui aluksi 
savea ja myöhemmin karkeampaa lajittunutta ainesta. 
Jääselänteensulettuaulottui JäämerenvuonoPulman-
kijärven altaaseen ja sen pinta oli noin 65 m järven 
nykyistäpintaakorkeammalla. (Mansikkaniemi1964, 
Uusinoka & Ihalainen 1993.) Maankuoren kohotessa 
vedenpinta laski, janoin5000vuottasittenjääselänteen 
eteen syntynyt pato kohosi merenpinnan yläpuolelle 
katkaisten Pulmankijärven yhteyden Jäämereen.

Pulmankijärvelläonyksi tutkimuspiste (kuva359). 
Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 10 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, 
missä veden syvyys oli 34,7 m. Pitkä näyte ulottuu 

sedimentin pinnasta 4,11 m:n syvyyteen, ja sen ker-
rosjärjestys on poikkeava (kuva360). Näytteen alaosa 
(4,11–3,79 m) on savea. Sen päällä on lustosavea 
(3,79–2,80), liejusavea (2,80–2,67 m), saviliejua 
(2,67–1,83 m), liejusavea (1,83–0,80 m), savea 
(0,80–0,20 m) ja liejusavea (0,20–0 m). Sedimentti-
kerros on osittain lustorakenteinen. Saviliejukerrok-
sen yläosasta tehty radiohiiliajoitus antoi tulokseksi 
5500calBP.Josajoitustulososoittaaajoitetunosanäyt-
teenkerrostumisajankohtaa,onkuroutumisajankohtaa 
vastaava syvyys 1,83 m.

Kuroutumisajankohtaavastaavallasyvyydelläsedi-
mentin tiheys poikkeuksellisesti kasvaa ja hiilipitoi-
suus alenee. Tiheys on pienimmillään ja hiilipitoisuus 
korkeimmillaan vuonovaiheen aikaan syntyneessä 
sedimentissä. Suolaisen vuonovaiheen aikaan järven 
biologinen tuotanto oli tavanomaista tehokkaampaa, 
mikä selittää tällöin syntyneen sedimentin korkean 
hiilipitoisuuden.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 250 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 2,4 g/m2. Hiilen varastoitumisno-
peus on todennäköisesti ollut suurempi kuroutumista 
edeltäneen vuonovaiheen aikaan.

Pulmankijärven allas on säännöllisen muotoinen, 
ja sen sedimenttikerros ohenee tasaisesti reunoille 
päin.Lentogeofysiikanaineistoosoittaamaankamaran 
sähkönjohtavuuden olevan järven kohdalla selvästi 
ympäristöä suuremman (satoja mS/m). Se johtuu 
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Kuva 359. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteen sijainti Pulmankijärvellä. 
Ylhäällä oikealla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 359. The location of echo-sounding transects and survey points in 
Lake Pulmankijärvi. Top right shows the location of the lake in the drain-
age basin delimited by the outlet.

Kuva 360. Pulmankijärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoituksen tulos. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 360. The composition, density, carbon content and the result of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Pulmankijärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

mitä todennäköisimmin vuonovaiheen aikana altaan 
pohjalle kerrostuneista suolaisista sedimenteistä. Pul-
mankijärven pohjasta noin 50 % on järvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 5,6 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 

510kg/m2, jasenkeskimääräinenvarastoitumisnopeus 
on ollut 100 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
54milj. kg.Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinen 
hiilivarasto on 5,0 kg/m2 ja keskimääräinen varastoi-
tumisnopeus 1,0 g/m2/v.

PAATSJOEN VESISTÖALUE (71)

Paatsjoenvesistöaluesijaitseemaanpohjoisosassa, 
ja se ulottuu Venäjän puolelta Norjan vastaiselle 
rajalle (kuva 361). Vesistöalueen Suomen puoleisen 
osan pinta-ala on noin 14 000 km2. Alueen korkeus 
vaihtelee 110–604 m ja on keskimäärin 240 m. Vesis-
töalueon Inarijärven lähiympäristöä lukuunottamatta 

vedenkoskematonta.
Vesistöalueesta on moreenimaata 50 %, kalliota 

18 %, vesistöjä 15 % ja turvemaata 9 %. Sora- ja hiek-
kamaan osuus on 6 %, ja hienojakoiset mineraalimaat 
puuttuvat tyystin.
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Kuva 361. Paatsjoen vesistöalueelta 
tutkittujen järvien sijainti.
Fig. 361. The location of the studied 
lakes in the Paatsjoki River drain-
age basin. 

Inarijärvi 

Inarijärvi on Paatsjoen vesistöalueen keskusjärvi. 
Sen pinta-ala on 1090 km2 ja pinnan korkeus 119,8 m. 
Inarijärvi on maan suurimpia järviä. Sillä on pituutta 
noin 80 km, leveyttä 40 km, ja sen keskisyvyys on 
14,3 m. Inarijärvi on tyypiltään latvajärvi.

Järvellä on useita saarien rajaamia selkiä ja kapeita 
salmia ja lahtia (kuva362).Salmien ja lahtiensuuntaan 
vaikuttavat murroslinjat, joista useimmat ovat suun-
tautuneet lounaasta koilliseen tai luoteesta kaakkoon 
(Ristiluoma 1968). Koska koilliseen suuntautuvat 
murroslinjat yhtyvät viimeisen mannerjäätikön vir-
taussuuntaan, ovat koilliseen suuntautuvat salmet ja 
lahdet syvempiä ja laajempia kuin kaakkoon suun-
tautuvat kapeikot.

Maaperäkartan(Lahtinen&Mäkinen1985)mukaan 
valuma-alueen vallitseva maalaji on moreeni. Kallio-
paljastumat ovat yleisiä erityisesti saarissa ja järven 
koillispuolella. Järven luoteisreunalla ja järveen las-
kevien suurimpien jokien laaksoissa on harjuja.

Inarijärven allas syntyi tertiäärikaudella lohkolii-
kuntojen seurauksena, minkä jälkeen allas on kokenut 
monia jäätiköitymisvaiheita. Viimeisen mannerjääti-
kön reunan perääntyessä kaakkoon muodostui altaan 
itäosaan jääjärvi, joka purkautui jäätikön reunan 

perääntymisen jatkuessa. Purkautumisen jälkeen 
vedenpinta asettui Pohjoisen Jäämeren tasoon. Meri-
vaihe jäi lyhyeksi, sillä Inarijärvi kuroutui Jäämerestä 
jo noin 11 200 vuotta sitten. Järven historiaa ovat 
tutkineet mm. Alhonen (1969) ja Kujansuu et al. 
(1998).

Tutkimuspisteitä on yhdeksän (kuva 362). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinneljältäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa. Kaikuluotauslinjaa on yhteensä 107 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven eteläosassa 
Nuoransuuselällä, missä veden syvyys oli 19,2 m. 
Pitkä näyte ulottuu sedimentin pinnasta 4,46 m:n 
syvyyteen. Näytteen alaosa (4,46–4,27 m) on savea. 
Sen päällä on liejusavea (4,27–4,05 m) ja saviliejua 
(4,05–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 4,27 m (kuva 363). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa ja on korkeimmillaan kerrostuman keski-
vaiheilla. Hiilipitoisuuden tilapäinen aleneminen 
2,8 m:n ja 2,0 m:n syvyydessä johtuvat todennäköi-
sesti Ivalojoen alueella tapahtuneista muutoksista. 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 110 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 3,2 g/m2.
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Tutkimuspiste 2 sijaitsee järven länsiosassa 
Ukonselällä, missä veden syvyys oli 28,3 m. Pitkä 
näyte ulottuu sedimentin pinnasta 2,64 m:n syvyy-
teen. Näytteen alaosa (2,64–2,35 m) on savea. Sen 
päällä on liejusavea (2,35–2,23 m) ja saviliejua 
(2,23–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 2,35 m (kuva 364). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 

kohoaa aluksi nopeasti, myöhemmin hidastuen ja 
päätyyrunsaan4%:n tasolle järvisedimenttikerroksen 
yläosassa. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on 
varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
42 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 1,5 g/m2.

Tutkimuspiste 3 sijaitsee järven itäosassa Sam-
makkoselällä, missä veden syvyys oli 45,2 m. Pitkä 

Kuva 362. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteiden sijainti Inarijärvellä. Ylhäällä vasemmalla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 362. The location of echo-sounding transects and survey points in Lake Inarijärvi. Top left shows the location of the lake in the area delimited 
by the outlet.
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näyte ulottuu sedimentin pinnasta 2,10 m:n syvyy-
teen. Näytteen alaosa (2,10–1,47 m) on lustosavea. 
Sen päällä on savea (1,47–1,35 m), liejusavea 
(1,35–1,15 m) ja saviliejua (1,15–0 m). Kuroutumis-
ajankohtaa vastaava syvyys on 1,35 m (kuva 365). 
Sen yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa aluksi nopeasti 
myöhemminhidastuenjapäätyyrunsaan3%:ntasolle. 
Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle on varastoitunut 
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 25 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 0,69 g/m2.

Tutkimuspiste 4 sijaitsee järven keskiosassa 
Kasarinselällä, missä veden syvyys oli 32,8 m. Pitkä 
näyte ulottuu sedimentin pinnasta 3,56 m:n syvyy-
teen. Näytteen alaosa (3,56–3,00 m) on lustosavea. 
Sen päällä on savea (3,00–2,78 m), liejusavea 
(2,78–2,58 m), saviliejua (2,58–1,00 m) ja liejua 
(1,00–0 m). Kuroutumisajankohtaa vastaava syvyys 
on 2,78 m (kuva 366). Sen yläpuolella hiilipitoisuus 
kohoaa ja päätyy runsaan 7 %:n tasolle sedimenttiker-
roksen pinnassa. Kuroutumisen jälkeen tälle paikalle 
on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 
45 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 2,2 g/m2.

Edellä esitetyt varastoitumisnopeudet osoitta-

Kuva363.Inarijärventutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 363. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Inarijärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva364.Inarijärventutkimuspisteeltä2otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 364. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 2 in Lake Inarijärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

vat maksiminopeuksia kullakin tutkimuslinjalla. 
Suurimmat varastoitumisnopeudet ovat Ivalojoen 
edustalla sijaitsevalla Nuoransuuselällä (tutkimus-
piste 1). Joen kuljettaman aineksen sedimentaatio on 
nopeinta jokisuussa, mutta järvisedimenttikerros on 
tavallistapaksumpivieläNanguvuononselällä saakka. 
Vastaavanlaiset sedimentaatio-olot ovat myös järven 

Kuva365.Inarijärventutkimuspisteeltä3otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 365. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 3 in Lake Inarijärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.
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Kuva366.Inarijärventutkimuspisteeltä4otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 366. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 4 in Lake Inarijärvi. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

länsiosassa Juutuanjoen edustalla. Sammakkoselällä 
(tutkimuspiste 3) varastoitumisnopeudet ovat erittäin 
pienet. Kaikuluotausprofiileista päätellen vastaavan-
laiset sedimentaatio-olot vallitsevat myös Satapetä-
jänselällä ja Vasikkaselällä.

Inarijärvenpohjastanoin35%onjärvisedimenttejä, 
ja ne sisältävät kuiva-ainetta noin 130 milj. tn. Koko 
pinta-alalle laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 
120 kg/m2, ja sen keskimääräinen varastoitumisno-
peus on ollut 11 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 
4700 milj. kg. Koko pinta-alalle laskettu keskimää-
räinen hiilivarasto on 4,3 kg/m2 ja keskimääräinen 
varastoitumisnopeus 0,39 g/m2/v. Kujansuu et al. 
(1998) arvioivat sedimentin tiheyden pienemmäksi 
ja hiilipitoisuuden alhaisemmaksi ja päätyivät siten 
huomattavasti pienempään (0,1 g/m2/v) hiilen varas-
toitumisnopeuteen.

Joukkaisjärvi 

Kuva 367. Tutkimuspisteiden sijainti Joukkaisjärvellä. Ylhäällä vasem-
malla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 367. The location of survey points in Lake Joukkaisjärvi. Top left 
shows the location of the lake in the area delimited by the outlet.

Kuva 368. Joukkaisjärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoituksen tulos. Ylhäällä 
oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 368. The composition, density, carbon content and the result of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Joukkaisjärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.

Joukkaisjärvi sijaitsee Inarijärven luoteispuolella. 
Sen pinta-ala on 0,35 km2 ja pinnan korkeus 151 m. 
Järvi on noin 1,5 km pitkä, 0,2 km leveä ja suuntau-
tunut lounaasta koilliseen (kuva 367). Joukkaisjärvi 

on tyypiltään latvajärvi.
Joukkaisjärvi syntyi välittömästi mannerjäätikön 

reunan peräännyttyä Kaamasen alueelta noin 11 200 
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vuotta sitten. Järven kehityksessä ei ole tapahtunut 
merkittäviämuutoksia,vaanallasonvähitellenmadal-
tunut täyttymisen takia. Vedenpinta on pysynyt koko 
ajan laskukynnyksen säätämällä tasolla.

Tutkimuspisteitä on kuusi (kuva 367). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
vedensyvyysoli1,4m.Pitkänäyteulottuusedimentin 
pinnasta 2,50 m:n syvyyteen. Näytteen alaosassa on 
muutaman senttimetrin paksuinen silttikerros. Sen 
päällä oleva sedimenttikerros on kokonaan liejua. 
Järven syntyajankohtaa vastaava syvyys on 2,46 m 
(kuva 368). Sen yläpuolella hiilipitoisuus ylittää 
20 %, mutta asettuu pian noin 14 %:n tasolle ja pysyy 
siinä pintaan saakka. Hiilipitoisuuskäyrä kuvastaa 
alkuvaiheenvoimakkaidenvaihteluidenjälkeenvarsin 
vakaita sedimentaatio-oloja. 

Liejukerroksen pohjan iäksi saatiin radiohiiliajoi-
tuksella12000calBP,mikäonhiemanvanhempikuin 
arvioitu jäätikönreunanperääntymisajankohta. Järven 

arvioidun syntyajankohdan jälkeen tälle paikalle on 
varastoitunutkuiva-ainettakeskimäärin 19 g/m2. Siitä 
hiilen osuus on ollut 2,8 g/m2.

Kairaukset päättyivät kaikilla pisteillä kovaan 
pohjaan, joka useimmiten oli silttiä. Järvisediment-
tikerroksen paksuus vaihtelee eri puolilla järveä. 
Tutkimuspistettä 2 lukuun ottamatta sen paksuus 
ylittää veden syvyyden. Altaan täyttyminen on ollut 
nopeinta lounaisosassa järveen laskevan puron 
edustalla. Pisteellä 6 veden syvyys oli vain 0,5 m, 
mutta sedimenttikerroksen paksuus peräti 5,8 m. Jos 
vedenpinnanoletetaanpysyneensyntyajankohtaavas-
taavalla tasolla, on altaan alkuperäisestä tilavuudesta 
täyttynyt lähes 70 %.

Joukkaisjärven järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 56 000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on keskimäärin 160 kg/m2, ja sen kes-
kimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 14 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 8,5 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon24kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 2,2 g/m2/v.

Kuva 369. Tutkimuspisteiden sijainti Leppälompolassa. Ylhäällä oikealla 
lammen sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 369. The location of survey points in Lake Leppälompola. Top right 
shows the location of the small lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.

Leppälompola 

Leppälompola sijaitsee Inarijärven luoteispuolella.
Senpinta-alaon0,08km2 japinnankorkeus147m.Järvi
on avoin ja sen kautta virtaavat laajan valuma-alueen
vedet. Leppälompola on tyypiltään reittijärvi.

Leppälompola syntyi mannerjäätikön reunan 
peräännyttyä alueelta noin 11 200 vuotta sitten.

Tutkimuspisteitä on kolme (kuva 369). Sedimentin 
kerrosjärjestysmääritettiinmaastossakaikillapisteillä. 
Yhdeltä pisteeltä (1) otettiin laippakairalla näyte 
laboratoriomäärityksiä varten.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven keskiosassa, missä 
veden syvyys oli 0,5 m. Näyte ulottuu sedimentin 
pinnasta 0,8 m:n syvyyteen ja on kokonaan liejua. 
Kairaus päättyi kiveen, joten järven syntyajankohtaa 
vastaava syvyys on 0,8 m. Syntyajankohdan jälkeen 
tällepaikalleonvarastoitunutvuosittainkuiva-ainetta 
keskimäärin 14 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
2,6 g/m2.

Leppälompolaonmatala, jasensedimenttikerroson 
ohut. Pisteellä 2 veden syvyys oli 0,8 m ja liejukerrok-
sen paksuus 0,3 m. Pisteellä 3 taas vettä oli 0,5 m eikä 
liejua ollenkaan. Altaan mataluus estää sedimenttien 
kertymisenLeppälompolaan.Hitaanvirtaamanaikana 
altaaseenkerrostunutaineshuuhtoutuupoisseuraavan 
voimakkaan kevättulvan aikana. Jos liejukerroksen 
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keskipaksuudeksi oletetaan 0,4 m, on keskimääräinen 
kerrostumisnopeus vain 0,04 mm/v. Kerrostuminen 
ei kuitenkaan ole tapahtunut tasaisesti, vaan altaan 
painanteet ja virtaukselta sivussa olevat kohdat ovat 
täyttyneet jo varhaisessa vaiheessa. 

Leppälompolan järvisedimentit sisältävät kuiva-

ainetta noin 6400 tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on keskimäärin 80 kg/m2, ja sen keski-
määräinen varastoitumisnopeus on ollut 7,2 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 1,2 milj. kg. Koko pinta-
alalle laskettukeskimääräinenhiilivarastoon14kg/m2

ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 1,3 g/m2/v.

Lampi 140151 

Lampi 140151 sijaitsee Paatsjoen vesistöalueen 
pohjoisosassa Inarissa. Sen pinta-ala on 0,04 km2 ja 
pinnan korkeus 217 m. Se on osa Kaamasjoen poh-
joispuolella olevaa, soiden yhdistämää lampiketjua. 
Lampi 140151 on tyypiltään latvajärvi.

Lammen 140151 allas paljastui mannerjäätikön 
reunan alta noin 11 200 vuotta sitten. Sen jälkeen 
ovat altaan kehitykseen vaikuttaneet Kaamasjoen 
uoman vaihdokset, soistuminen ja pohjaveden pinnan 
kohoaminen. Alavimmat maaston kohdat alkoivat 
soistuaheti jäätiköstävapautumisen jälkeen.Lammen 
kehitys liittyy läheisesti sitä ympäröivän suon kehi-
tykseen. Altaan pohja viettää itään, muinaisen uoman 
virtaussuuntaan.

Tutkimuspisteitä on kolme (kuva 370). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 
maastossa.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee lammen itäpäässä, missä 
veden syvyys oli 1,0 m. Pitkä näyte ulottuu sedimen-

tin pinnasta 0,58 m:n syvyyteen (kuva 371). Näyte 
rajoittuu alapäästä hiekkaan. Hiekan päällä on rus-
kosammalturvetta (0,58–0,28 m) ja turpeensekaista 
liejua (0,28–0m).Turvekerroksenpohjasta japinnasta 
tehtyjen radiohiiliajoitusten perusteella voidaan tut-
kimuspaikan päätellä soistuneen vajaat 2000 vuotta 
jäätikön reunan perääntymisen jälkeen ja suovaiheen 
kestäneen noin 4000 vuotta. Järvivaiheen alkamisen 
jälkeen tälle paikalle on varastoitunut vuosittain 
kuiva-ainetta keskimäärin 9,2 g/m2. Siitä hiilen osuus 
on ollut 1,5 g/m2.

Tutkimuspisteellä 2 tavattiin hiekkaan hautautu-
nut turvekerros 0,5–0,3 m:n syvyydessä. Hiekkaan 
hautautunut turve osoittaa Kaamasjoen virranneen 
tilapäisesti lammen kautta vielä suovaiheen jälkeen. 
Pisteeltä 3 ei enää tavattu turvetta. Suo ei ole koskaan 
ulottunut sinne saakka, tai virtaava vesi on kuluttanut 
mahdollisen turvekerroksen pois.

Lammen 140151 järvisedimentit sisältävät kuiva-
ainetta noin 680 tn. Koko pinta-alalle laskettuna 
kuiva-ainetta on keskimäärin 17 kg/m2, ja sen keski-
määräinen varastoitumisnopeus on ollut 3,1 g/m2/v. 
Kuiva-aineesta on hiiltä noin 0,16 milj. kg. Koko 
pinta-alalle laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 
4,1 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
0,75 g/m2/v.

Kuva370. Tutkimuspisteiden sijainti Lammella 140151. Ylhäälläoikealla 
lammen sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 370. The location of survey points on small lake 140151. Top right 
shows the location of the small lake in the drainage basin delimited by 
the outlet.

Kuva 371. Lammen 140151 tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen 
koostumus, tiheys, hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.
Fig. 371. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 on small 
lake 140151.
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KOUTAJOEN LATVAVESISTÖALUE (73)

Koutajoen latvavesistöaluesijaitseeVenäjänvastai-
sella rajalla Kuusamon ja Sallan välissä (kuva 372). 
Vedet laskevat Paanajärven kautta Vienanmereen. 
Suomen puoleisen osan pinta-ala on noin 4900 km2, ja 
senkeskimääräinenkorkeuson269m.Mannerjäätikön 
reunanperääntyessäalueellaoli jääjärviä.Muutenseon 
vedenkoskematonta.Vesistöalueestaonmoreenimaata 
61 %, vesistöjä 13 % ja turvemaata 12 %.

Kuva 372. Koutajoen latvavesistöalueelta tutkittujen järvien sijainti.
Fig. 372. The location of the studied lakes in the Koutajoki River drain-
age basin. 

Yli-Kitka 

Yli-Kitka sijaitsee Koutajoen latvavesistöalueen 
länsiosassa ja kuuluu Posion ja Kuusamon kuntiin. 
Järven pinta-ala on 240 m2 ja pinnan korkeus 240,4 m. 
Useimmat niemet ja saaret ovat suuntautuneet lähes 
lännestä itäännoudattaenmannerjäätikönliikesuuntaa 
(kuva 373). Yli-Kitka on tyypiltään latvajärvi.

MannerjäätikönreunaperääntyiYli-Kitkanalueelta
noin10500vuottasitten.Jäätikönperääntymisvaiheen
aikana altaan kohdalla oli lyhytikäinen jääjärvi. Yli-
Kitkanensimmäinenlasku-uomaoli järvenlänsipäässä,
mistä vedet laskivat Livojoen kautta Iijokeen. Koska
laskukynnyssijaitsinopeimmanmaankohoamisenalu-
eella, kohosi järven vedenpinta. Kohoava vedenpinta
tavoitti pian idässä Kitkanjokeen johtavan kynnyksen
tason, jaYli-Kitkankehityksessäalkoibifurkaatiovaihe
vesien virratessa länsiosasta Itämereen ja itäosasta
Vienanmereen. Muinaisen Yli-Kitkan vedenpinta oli
länsiosassa noin 10 m ja itäosassa runsaan metrin
nykyistä ylempänä. Läntinen lasku-uoma jäi lopul-
lisesti kuiville noin 9500 vuotta sitten. Siitä alkaen
Yli-Kitkan vedenpinta on laskenut. Vuonna 1871
järven pintaa laskettiin runsaat 1,5 m laskukynnystä
perkaamalla. (Heikkinen & Kurimo 1977.)

Tutkimuspisteitä on yksi, ja siltä otettiin näytteet 
laboratoriomäärityksiä varten (kuva 373). Kaikuluo-
tauslinjaa on yhteensä 47 km.

Tutkimuspiste 1 sijaitsee järven länsiosassa, missä 

veden syvyys oli 13,6 m. Pitkä näyte ulottuu sedi-
mentin pinnasta 2,44 m:n syvyyteen. Näytteen alaosa 
(2,44–2,20 m) on silttiä. Sen päällä on saviliejua 
(2,20–2,10 m) ja liejua (2,10–0 m). Järven syntyajan-
kohtaa vastaava syvyys on 2,20 m (kuva 374). Sen 
yläpuolella hiilipitoisuus kohoaa nopeasti 10 %:n 
tasolle, laskee sitten 6 %.n tasolle ja pysyy siinä pin-
taan saakka. Veden koskemattoman alueen järvet ovat 
syntyneet ilman meri- tai suurjärvivaiheita. Siksi ne 
vakiintuivat nopeasti ja niiden sedimenttien hiilipitoi-
suudet ovat varsin korkeita pohjalta alkaen.

Kuroutumisenjälkeentällepaikalleonvarastoitunut
vuosittain kuiva-ainetta keskimäärin 28 g/m2. Siitä
hiilen osuus on ollut 2,1 g/m2. Paleomagneettisen ajoi-
tuksen ja sedimentin ominaisuuksien perusteella las-
kettiinvarastoitumisnopeudetkahdeksallekerrokselle.
Vaihtelukerroksittainonvarsinsuurta,mikävaikeuttaa
pitkänaikavälinmuutostenhahmottamista (kuva375).
Kuiva-aineenvarastoitumisnopeusonjokatapauksessa
pysynyt pienenä koko tarkastelujakson ajan. Hiilen
varastoitumisnopeus taas on hidastunut 6500–2000
vuotta sitten ja alkanut sen jälkeen kasvaa.

Sedimentaatio-olot vaihtelevat veden syvyyden, 
tuulen tartuntamatkan ja virtausten mukaan. Pin-
tasedimenttejä tutkimalla on todettu liejukerrosten 
peittävän suurinta osaa Yli-Kitkan pohjasta. Ne ulot-
tuvat selkien reunamilla noin 4 m:n syvyyteen, mutta 
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Kuva 373. Luotauslinjojen ja tutkimuspisteen sijainti Yli-Kitkalla. Ylhäällä vasemmalla järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 373. The location of echo-sounding transects and survey point in Lake Yli-Kitka. Top left shows the location of the lake in the area delimited by 
the outlet.

Kuva374.Yli-Kitkantutkimuspisteeltä1otetunpitkännäytteenkoostumus, 
tiheys ja hiilipitoisuus. Ylhäällä oikealla pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 374. The composition, density and carbon content of the long core 
taken from survey point 1 in Lake Yli-Kitka. Top right shows the carbon 
content of the surface core.

Kuva 375. Kuiva-aineen ja hiilen pitkän aikavälin varastoitumisnopeus 
Yli-Kitkan tutkimuspisteellä 1.
Fig. 375. The long-term accumulation rate of dry matter and carbon at 
survey point 1 in Lake Yli-Kitka.
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ulottuvatsuojaisissapaikoissamatalaanveteensaakka. 
Virtausten takia liejuttomiksi jääneitä alueita on jopa 
18 m:n syvyydessä. (Saarelainen 1980.)

Kaikuluotausten perusteella Yli-Kitkan pohjasta 
noin 60 % on järvisedimenttejä, ja ne sisältävät 
kuiva-ainetta noin 34 milj. tn. Koko pinta-alalle 

laskettuna kuiva-ainetta on keskimäärin 140 kg/m2, 
ja sen keskimääräinen varastoitumisnopeus on ollut 
13 g/m2/v. Kuiva-aineesta on hiiltä noin 2500 milj. kg. 
Kokopinta-alalle laskettukeskimääräinenhiilivarasto 
on 10 kg/m2 ja keskimääräinen varastoitumisnopeus 
0,97 g/m2/v.

Talvijärvi 

Talvijärvi sijaitsee Koutajoen latvavesistöalueen 
eteläosassa Kuusamossa, Rukatunturin juurella. 
Järven pinta-ala on 0,17 km2 ja pinnan korkeus 296 m. 
Valuma-alueen korkeuserot ovat suuret, sillä tunturin 
laki kohoaa lähes 200 m järven pinnan yläpuolelle. 
Talvijärvi on tyypiltään latvajärvi.

Talvijärvi syntyimannerjäätikönreunanperäännyt-
tyä Rukatunturin alueelta noin 10 700 vuotta sitten ja 
on siitä lähtien ollut itsenäinen allas. Valuma-alueen 
muutokset ovat olleet vähäisiä viimeaikaista raken-
tamista lukuun ottamatta.

Tutkimuspisteitä on kuusi (kuva 376). Näytteet 
laboratoriomäärityksiävartenotettiinyhdeltäpisteeltä. 
Muillapisteillä sedimentinkerrosjärjestysmääritettiin 

maastossa.
Tutkimuspiste1sijaitsee järvenkoillisosassa,missä 

vedensyvyysoli2,1m.Pitkänäyteulottuusedimentin 
pinnasta 4,30 m:n syvyyteen. Näytteenottimen kär-
kikappaleeseen jäi savea, mutta näyte on kokonaan 
liejua. Järven syntyajankohtaa vastaava syvyys on 
siten näytteen alapäässä tai noin 10 cm syvemmällä. 
Näytteen alapäässä hiilipitoisuus on jo 12 %:n tasolla 
ja kohoaa siitä runsaan 20 %:n tasolle (kuva 377). 
Hiilipitoisuus kohoaa nopeasti järven synnyn jälkeen, 
mikä osoittaa sedimentaatio-olojen vakiintuneen 
nopeasti jaon tyypillistävedenkoskemattomanalueen 
järville. Lyhyen vakiintumisvaiheen jälkeen järvi on 
kehittynyt varsin vakaasti. Järven syntymisen jälkeen 

Kuva 376. Tutkimuspisteiden sijainti Talvijärvellä. Ylhäällä vasemmalla 
järven sijainti luusuaan rajoittuvalla valuma-alueella.
Fig. 376. The location of survey points in Lake Talvijärvi. Top left shows 
the location of the lake in the area delimited by the outlet.

Kuva 377. Talvijärven tutkimuspisteeltä 1 otetun pitkän näytteen koostu-
mus, tiheys,hiilipitoisuus ja radiohiiliajoitusten tulokset.Ylhäälläoikealla 
pintanäytteen hiilipitoisuus.
Fig. 377. The composition, density, carbon content and the results of 
radiocarbon dating of the long core taken from survey point 1 in Lake 
Talvijärvi. Top right shows the carbon content of the surface core.



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 160, 2004
Hannu Pajunen

252

tällepaikalleonvarastoitunutvuosittainkuiva-ainetta 
keskimäärin 27 g/m2. Siitä hiilen osuus on ollut 
5,7 g/m2. Ajoitustulosten perusteella lasketut keski-
määräiset varastoitumisnopeudet ovat samalla tasolla 
kerrostuman ala- ja yläosassa.

Tutkimuspiste 1 ei sijaitse suurimman sedimentaa-
tionalueella, silläpisteellä2 järvisedimenttikerroksen 
paksuuson4,8m, japisteellä3 liejuakairattiin9,9m:n 
syvyyteen. Pisteen 3 liejukerros on niin tiivis, ettei 

sitä pystytty läpäisemään laippakairalla.
Talvijärven järvisedimentit sisältävät kuiva-ainetta 

noin 33 000 tn. Koko pinta-alalle laskettuna kuiva-
ainetta on keskimäärin 200 kg/m2, ja sen keskimää-
räinenvarastoitumisnopeus onollut18g/m2/v.Kuiva-
aineesta on hiiltä noin 7,0 milj. kg. Koko pinta-alalle 
laskettu keskimääräinen hiilivarasto on 41 kg/m2 ja 
keskimääräinen varastoitumisnopeus 3,9 g/m2/v.

TULOSTEN TARKASTELU

Järvialtaat 

Altaiden synty ja muoto 

Järvet sijaitsevat maaston painanteissa, joiden 
syntyyn ovat vaikuttaneet sekä kallioperä että viimei-
sen jääkauden toiminta. Altaiden muoto määräytyy 
yleisimmin kalliopohjan muodon ja maaperämuo-
dostumien mukaan.

Etenevä jäätikkö paljasti erityisesti jäätikön lii-
kesuunnan suuntaisia ruhjevyöhykkeitä. Sen sijaan 
liikesuuntaan nähden poikittaiset ruhjeet pyrkivät 
täyttymään jäätikön kuljettamalla aineksella. Pitkiin 
kallioperän ruhjeisiin sijoittuvat järvetnäkyvätkartta-
kuvassa pitkien ja kapeitten järvien ketjuna. Kalliope-
ränheikkousvyöhykkeetovatvaikuttaneetesimerkiksi 
Päijänteen ja Inarijärven muotoon. Erikoisempia ja 
harvinaisempia ovat muodoltaan pyöreät, muinaisiin 
meteoriittikraattereihin sijoittuvat järvet, joista tässä 
tutkimuksessa ovat mukana Sääksjärvi, Lappajärvi, 
Suvasvesi ja Oriveden Paasselkä.

Perääntyvämannerjäätikkö jätti jälkeensäepätasai-
sen maaston, jonka muodot ovat yleensä kallioperän 
kontrolloimia. Kallioperää peittää muutamia metrejä 
paksu pohjamoreenikerros, joka on paksuimmillaan 
laaksoissa, ohenee ylärinteille päin ja puuttuu usein 
kokonaan lakialueilta. Maaston muodot voivat olla 
myös maaperämuodostumien kuten harjujen, reuna-
muodostumien ja erilaisten moreenimuodostumien 
aiheuttamia. Maaston muotoja ovat tasoittaneet jää-
kauden jälkeiset prosessit kuten rantavoimien kulutus 
jakuljetus,hienojakoistensedimenttienkerrostuminen 
ja turvekerrosten synty.

Kumpumoreenialueen pikku järvet ovat monen 
muotoisia ja sijoittuvat moreenimuodostumien lo-
maan. Pitkänomaiset moreeniselänteet eli drumliinit 
antavat niiden väliin sijoittuville järville pitkän-
omaisen, usein lähes virtaviivaisen muodon. Hyviä 
esimerkkejä drumliinialueen järvistä ovat Kyyvesi, 
Pieksänjärvi ja Kolkonjärvi. Drumliinien jäätikön 
tulosuunnan puolelle kovertuneisiin altaisiin synty-
neitä järviä ovat molemmat Vehmasjärvet ja Ruuhi-
lampi. Harjujen suppiin sijoittuvien lampien kuten 

Tammalampien, Tuomaslammen ja Valkeisen muoto 
onyleensäpyöreä taipitkänomainen.Turvekerroksiin 
rajoittuvat lammet ovat yleensä pyöreitä. Savikkojen 
ympäröimienjärvienmuotoakontrolloisavipainanteen 
muoto, joka on yleensä pyöreä tai kaareva.

Järvialtaidenmuotonäkyyselvimminrantaviivana, 
joka osoittaa altaan muodon vedenpinnan tasossa. 
Järven muotoa, erityisesti niiden rikkonaisuutta, 
kuvataan mm. järven liuskaisuudella. Sillä ymmärre-
tään järven ja sen saarien yhteenlasketun rantaviivan 
pituudensuhdetta järvenpinta-alaavastaavanympyrän 
kehänpituuteen (Renqvist1951).Siten täysinpyöreän 
järven liuskaisuudeksi tulee 1, ja luku kasvaa rikko-
naisuuden kasvaessa.

Suurimmat järvialtaatovatyleensä lukuistensaarien 
ja niemien rikkomia, kun taas pienimmät altaat ovat 
usein saarettomia ja melko pyöreitä. Kokoluokittain 
laskettuna rikkonaisuutta kuvaava liuskaisuus on

yli 100 km2 12,
100–10 km2 3,8,
10–1,0 km2 2,7,
1,0–0,1 km2 1,9 ja
alle 0,1 km2 1,6.

Tutkittujenjärvialtaidenkeskimääräinenliuskaisuus
on 5,4. Rikkonaisimpia järviä ovat Saimaa ja Pihlaja-
vesi, joidenmolempienliuskaisuusonyli30.Seuraavan
ryhmän muodostavat Puula, Inarijärvi ja Haukivesi
hieman yli 20:n liuskaisuudella. Liuskaisuus ylittää 10
yhteensä22järvialtaassa, janekaikkikuuluvatsuurim-
paan kokoluokkaan. Pienimmät liuskaisuudet (<1,3)
ovat Teerilammen, Postilammen, Lammen 130602,
Pienen Hetelammen ja Haralammen altaissa.

Voimakkaan topografian alueilla järvialtaat ovat 
yleensä syvempiä kuin loivapiirteisillä alueilla. Järvi-
altaidenkeskimääräinensyvyyspienenee järvenkoon 
pienentyessä. Yli 100 km2:n järvien keskisyvyys on 
noin 10 m, mutta alle hehtaarin järvien enää 2 m (Kuu-
sisto 1992). Tutkituista järvistä syvin on Lapinjärven 
Pyhäjärvi, jonka keskisyvyys on 21,0 m (Kuusisto 
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1987).Toisaaltavajaanmetrinsyvyisiä järviäonuseita, 
ja ne sijaitsevat Pohjanmaalla ja Lapissa.

Altaiden koon ja muodon vaikutus 
sedimentaatio-oloihin 

Aineksenkerrostumisedellytykset riippuvat lähinnä 
pohjaan rajoittuvan vesikerroksen liikkeistä. Veden 
liikkeiden seurauksena pohja joko kuluu, pohjalle 
kerrostunut aines liikkuu tai se jää pysyvästi pai-
kalleen (kuva 378). Vallitsevan toiminnan mukaan 
järven pohja voidaan jakaa kolmeen vyöhykkeeseen, 
joita ovat kulumisvyöhyke, kulkeutumisvyöhyke ja 
kerrostumisvyöhyke. Veden syvyys lisääntyy yleensä 
siirryttäessä kulumisvyöhykkeestä kerrostumisvyö-
hykkeeseen.

Järvialtaan pohjan kulumista aiheuttavat veden 
liikkeet johtuvat joko aallokosta tai virtauksista. 
Aallokko on yleensä seurausta tuulen välittömästä 
toiminnasta, kun taas virtauksia aiheuttavat tuulen 
lisäksi vesistön läpivirtaus ja altaan eri osien väli-
set ilmanpaineen erot. Aallokon toiminta rajoittuu 
yleensä matalaan rantavyöhykkeeseen, mutta vir-
tauksia voi esiintyä veden syvyydestä riippumatta 
(vrt. kuva 299). Kulumisvyöhykkeessä järven pohja 
on yleensä moreenia tai tiukkaa savea.

Kulkeutumisvyöhykkeessä veden liike on jo hidas-
tunut siinä määrin, ettei altaan pohja enää kulu. Toi-
saalta jatkuva kerrostuminenkaan ei ole mahdollista, 
vaanvyöhykkeelleon tyypillistäaineksensiirtyminen 
pohjaa pitkin. Ainesta voi kerrostua rauhallisten 
vaiheiden aikana, mutta aika ajoin pohja puhdistuu 
löyhästä sedimentistä. Sedimenttejä liikuttavat eri-
tyisesti voimakkaat syysmyrskyt, sillä täyskierron 
aikaan veden kerrostuneisuus ei rajoita sen liikkeitä. 
Kulkeutumisvyöhykkeessä järven pohja on yleensä 
savea.

Kerrostumisvyöhykesijaitseekulumis- jakulkeutu-
misvyöhykkeiden ulkopuolella, ja sille on tyypillistä 

aineksen jatkuvasedimentaatio.Kerrostumisvyöhyk-
keen tavanomaisia sijaintipaikkoja ovat altaan syvän-
teet. Jos altaasta puuttuvat syvänteet, voi kerrostumis-
vyöhykesijaitamatalassakinvedessä.Tällöinaallokko 
pystyy liikuttelemaansedimentin löyhääpintaa,mutta 
ei voi siirtää sedimenttejä muualle. Suurissa järvissä 
kerrostumisvyöhykkeen pohja on yleensä saviliejua 
ja pienissä liejua tai mutaa.

Järvialtaanmuoto jakokovaikuttavat tuulen tartun-
tamatkan pituuteen ja siten aallokon voimakkuuteen. 
Mitäpitempiontuulen tartuntamatka, sitäsyvemmälle 
aallokon vaikutus ulottuu ja sitä syvemmälle eri poh-
javyöhykkeiden rajat siirtyvät. Pienissä suojaisissa 
järvissäkulumispohjaulottuumetrin,parin syvyyteen 
tai se voi eräissä tapauksissa puuttua kokonaan. Sitä 
vastoin suurissa järvissä kulumispohja voi ulottua 
kymmenienmetriensyvyyteen.Vyöhykkeenyläosassa 
kuluminenonseuraustaaallokonvälittömästä toimin-
nasta, mutta syvyyden lisääntyessä vähenee aallokon 
vaikutus, samalla kun virtauksen merkitys kasvaa.

Jos järvi on avoin ja matala kuten Lappajärvi ja 
Euran Pyhäjärvi, voivat kulumis- ja kulkeutumis-
vyöhykkeet olla hyvin laajoja ja kerrostumisvyö-
hykkeet pieniä. Suojaisissa ja syvissä järvissä taas 
kerrostumisvyöhyke käsittää suurimman osan altaan 
pohjasta. Kulumisvyöhyke sijaitsee rannan välit-
tömään läheisyyteen, ja se rajoittuu lähes suoraan 
kerrostumisalueeseen.

Järvialtaan rikkonaisuuden (liuskaisuuden) 
lisääntyessä vähenee tuulen aallokkoa ja virtauksia 
aiheuttava vaikutus. Sitä vastoin läpivirtaama voi 
vaikuttaa merkittävästi rikkonaisen järven sedi-
mentaatio-oloihin. Esimerkkejä tällaisista järvistä 
ovat Vuoksen vesistöalueen Pihlajavesi ja Unnukka. 
Selvimmin läpivirtaaman vaikutus on havaittavissa 
Kemijärvellä, missä voimakkaan virtauksen alueet 
ovat vailla järvisedimenttejä (vrt. kuva 335). Virta-
uksista sivussa oleviin paikkoihin taas on kertynyt 
runsaasti järvisedimenttejä.
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Kuva 378. Teoreettinen esitys kulumis-, kulkeutumis- ja kerrostumispohjan sijainnista vakaan vedenpinna oloissa (A). Vedenpinnan kohotessa ker-
rostumispohjan ala laajenee ja vyöhykerajat siirtyvät ylemmäksi (B). Vedenpinnan laskiessa taas kerrostumispohjan ala pienenee ja vyöhykerajat 
siirtyvät alemmaksi (C). Vedenpinnan muutoksen jälkeen pohja alkaa muotoutua uusia sedimentaatio-oloja vastaavaksi.
Fig. 378. A theoretical presentation of the location of the erosion, transportation and sedimentation bottom in conditions of stable water level (A). As 
the water level rises, the area covered by the sedimentation bottom expands and zone limits move to higher elevations (B). As the water level falls, 
the area covered by the sedimentation bottom contracts and zone limits move to lower elevations (C). Following a change in water level, the bottom 
begins to adapt to the new sedimentation conditions.
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Järvien synty 

Sulavan mannerjäätikön perääntyvä reuna jätti 
jälkeensä kuivaa maata ja veden peittämiä alueita. 
Yhtenäisiävedenkoskemattomia,ylimmänrannanylä-
puolellaoleviaalueitaonKolari–Kemijärvi–Kajaani–
Joensuu-linjanpohjois- ja itäpuolella. Järvi-Suomessa 
veden koskemattomia alueita on yksittäisinä saarina, 
ja rannikkoalueilta ne puuttuvat kokonaan.

Veden koskemattoman alueen järvet syntyivät heti 
jäätikön reunan perääntyessä, mikä tapahtui Suomen 
alueella noin 13 000–10 000 vuotta sitten (kuva 379). 
Jäätikön reuna oli Ensimmäisellä Salpausselällä noin 
12100vuottasitten,ToisellaSalpausselällänoin11600 
vuotta sitten ja Keski-Suomen reunamuodostumalla 
noin 11 000 vuotta sitten (Salonen et al. 2002). Veden 
koskemattomalla alueella järven ikä määräytyy pel-
kästään jäätikön reunan perääntymisen mukaan, eikä 
järven korkeussijainnilla ole merkitystä. Vanhimmat 
järvet löytyvät siten maan kaakkoisosasta.

Tutkituista järvistävanhinonTuupovaaranKinnas-
järvi, jonka allas paljastui mannerjäätikön alta noin 
12 200 vuotta sitten. Koitereen allas paljastui noin 
11 500 ja Juuan Kalliojärven allas noin 11 200 vuotta 

sitten. Samanaikaisesti Kalliojärven kanssa syntyivät 
Inarin pienet lammet. Kainuun järvialtaat alkoivat 
paljastua noin 11 000 vuotta sitten. Kiantajärvi syntyi 
noin 10 800 vuotta sitten ja Kuusamon ja Posion 
järvet viimeistään 10 500 vuotta sitten. Viimeisenä 
mannerjäätikön reunan alta vapautui Enontekiön 
Vuontisjärven allas noin 10 000 vuotta sitten.

Sulavan jäätikön eteen syntyi sopivissa maaston 
kohdissa jääjärviä, jotka purkautuivat matalampien 
laskukynnysten paljastuessa jäätikön reunan alta. 
Jääjärven purkauduttua sen pinta saattoi asettua 
merenpinnan tasoon, siitä saattoi kuroutua pienem-
piä järviä tai se saattoi kuivua kokonaan. Suurimmat 
jääjärvet sijaitsivat Toisen Salpausselän luoteispuo-
lella, Sotkamon alueella ja Itä-Lapissa. Tutkituista 
järvistä 31 syntyi välittömästi mannerjäätikön reunan 
peräännyttyä alueelta, tai ne kuroutuivat paikallisesta 
jääjärvestä.

Mannerjäätikön reunan peräännyttyä jäi suurin 
osa Suomen nykyisestä alueesta veden alle. Jäätikön 
painon hellittäessä maankuori kohosi, vedenpinta 
laski ja järviä alkoi syntyä kuroutumalla muinaisesta 

Kuva 379. Järvien lukumäärän kasvu mannerjäätikön reunan perääntyessä ja maankuoren kohotessa.
Fig. 379. The increase in the number of lakes as the ice sheet receded and the earth’s crust rose.
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Itämerestä tai Jäämerestä. Järven kuroutuminen 
on voinut olla kertakaikkinen tapahtuma, tai se on 
tapahtunut useammassa vaiheessa. Tässä yhteydessä 
kuroutumisella ymmärretään yhteyden katkeamista 
mereen.Myöhemmätkuroutumiseterottavat toisistaan 
järven eri kehitysvaiheita.

Järvien synty kuroutumalla alkoi ensimmäiseksi 
jäätiköstävapautuneilta alueiltamaankaakkoisosassa 
ja on jatkunut Pohjanlahden rannikolla nykyaikaan 
saakka. Järviä syntyi kuroutumalla tiuhaan tahtiin 
jäätikön reunan perääntymistä seuranneiden parin 
vuosituhannenajan (kuva379).Vanhimmatvedenalla 
olleen alueen järvet kuroutuivat noin 11 500 vuotta 
sitten, kun Baltian jääjärven pinta laski nopeasti lähes 
30m.Noin11000vuottasittenkuroutuivatHöytiäinen, 
Kiteen Pyhäjärvi ja Puruvesi. Saimaa, Puumalan Pih-
lajavesi,Orivesi,Puula jaSuonteekuroutuivat seuraa-
vien 500 vuoden aikana. Vedenpinnan laskiessa järviä 
kuroutui lisää, esimerkiksi Vesijärvi ja Juojärvi noin 
10 200 vuotta sitten, Suontienselkä noin 9800 vuotta 

sitten, Kemijärvi noin 9700 vuotta sitten ja Kivijärvi 
noin 9600 vuotta sitten. Sisä-Suomen viimeiset järvet 
kuroutuivat noin 9500 vuotta sitten, minkä jälkeen 
kuroutumista tapahtui enää rannikkoalueilla. Pohjan-
lahden rannikon suurista järvistä Sääksjärvi kuroutui 
noin 6400 vuotta sitten, Euran Pyhäjärvi noin 6300 
vuotta sitten ja Lappajärvi noin 6000 vuotta sitten. 
Nuorin tutkituista järvistä on Utsjoen Pulmankijärvi, 
joka kuroutui noin 5000 vuotta sitten.

Veden alla olleen alueen järvistä Inarijärvi ja 
Pulmankijärvi kuroutuivat Pohjoisesta Jäämerestä, 
kaikki muut Itämerestä. Koska järvien kuroutumista 
tapahtui pitkän ajanjakson aikana, ehti Itämeri kokea 
monia kehitysvaiheita. Tutkituista järvistä 9 kuroutui 
Baltian jääjärvi -vaiheen aikaan, 11 Yoldiameri-
vaiheen aikaan, 80 Ancylusjärvi-vaiheen aikaan ja 
7 Litorinameri-vaiheen aikaan. Itämeren kehitystä 
nykyistä käsitystä vastaavaan kronologiaan kytket-
tynä ovat kuvanneet mm. Saarnisto (2000) ja Salonen 
et al. (2002).

Järvialtaiden kehitys ja sedimentaatio-olojen muuttuminen 

Vanhimmat järvet ovat ehtineet kokea monenlai-
sia sedimentaatioympäristön muutoksia. Altaiden 
kokoa ja virtausoloja ovat muuttaneet maankuoren 
kallistuminen, laskukynnyksen kuluminen ja altaan 
täyttyminen. Kasvillisuuden kehitys on vaikuttanut 
lähinnä altaaseen kulkeutuvan aineksen määrään 
ja laatuun. Viime aikojen merkittävin vaikuttaja on 
kuitenkin ollut ihminen.

Maankuoren kallistumisen vaikutus 

Maankuoren kohoaminen alkoi jääkauden lopulla 
mannerjäätikön painon hellittäessä. Kohoaminen oli 
nopeinta heti mannerjäätikön reunan peräännyttyä. 
Koska maankuori kohoaa nopeimmin Merenkurkun 
kohdalla, kallistuu maankuori maan eteläosassa kaak-
koonjakeskiosassa itään.Kallistuminenonhidastunut 
yhtä matkaa kohoamisnopeuden kanssa. Nykyisin 
maankuori kohoaa Perämeren ympäristössä 9 mm ja 
maan kaakkoisosassa 2 mm vuodessa.

Maankuorenkallistumisenvaikutuskasvoisamalla, 
kun etäisyys laskukynnykseen lisääntyi. Sitä vas-
toin kynnyksen kohdalla muutoksia ei tapahtunut. 
Maankuoren kallistuminen vaikutti ennen kaikkea 
suurten järvien kehitykseen. Kehitystä monimutkaisti 
lasku-uoman vaiheittainen siirtyminen hitaamman 
maankohoamisen suuntaan.

Useimmat suuret järvet muodostavat vesireittejä. 
Maankuoren kallistuessa muuttui monen vesireitin 
virtaussuunta.Samallamuuttuimyösyksittäisenaltaan 
sijainti suhteessa vesireittiin. Esimerkiksi Saimaa 
oli ennen virtaussuunnan muutosta latvajärvi, mutta 

muuttui 6900–6300 vuotta sitten pitkän vesireitin 
alaosassa sijaitsevaksi reittijärveksi. Samaan aikaan 
Iisalmen tienoon järvien suhteellinen sijainti muuttui 
vesireitin alaosasta sen latvoille.

Lasku-uoman siirtyminen uuteen paikkaan muutti
valuma-alueen kokoa, mikä vaikutti valuma-alueen ja
järven koon väliseen suhteeseen. Järven virtausolot
muuttuivat, koska läpivirtaamamuuttui lähes samassa
suhteessa valuma-alueen koon kanssa. Siten vesirei-
tin keskivaiheilla, kuten Haukivedellä, läpivirtaama
muuttui virtaussuunnan muutoksesta huolimatta vain
vähän.Reittivesistönala- jayläosassavirtaamanmuu-
tokset olivat sitä vastoin huomattavia. Esimerkiksi
Onkiveden valuma-alue ulottui ennen virtaussuun-
nan muutosta Ensimmäiselle Salpausselälle saakka
(kuva 380). Läpivirtaus oli voimakasta ja edel-
lytykset aineksen kerrostumiselle olivat huonot.
Virtaussuunnan muutoksen yhteydessä valuma-alue
pieneni huomattavasti. Samalla pieneni myös läpi-
virtaama ja edellytykset aineksen kerrostumiselle
paranivat. Vielä suurempi virtausolojen muutos
tapahtui Kolimalla, jonka valuma-alue pieneni virta-
ussuunnan muutoksen yhteydessä pariin prosenttiin
alkuperäisestä.

Lasku-uoman siirtyminen muutti jossain määrin 
myös valuma-aluetta. Suurimmat muutokset tapah-
tuivat reittivesistöissä, joissa valuma-alue voi siirtyä 
kokonaan järven toiselle puolelle. Niin tapahtui 
esimerkiksi Onkivedellä. Valuma-alueen siirtymisen 
yhteydessä muuttuvat valuma-alueen ominaisuudet 
kuten pinnanmuodot, järvisyys ja maalajijakauma. 
Samalla muuttuvat järveen virtaavan veden laatu ja 
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veden mukana kulkeutuvan kiintoaineen määrä ja 
ominaisuudet.

Valuma-alueiden lisäksi maankuoren kallistumi-
nen muutti erityisesti suurten järvialtaiden kokoa 
ja muotoa. Laskukynnyksen kohdalla muutosta ei 
juuri tapahtunut, mutta sen luoteis- tai länsipuolella 
vedenpinta laski ja järvi pieneni. Laskukynnyksen 
kaakkois- ja itäpuolellavedenpinta sitävastoinkohosi 
ja järvi laajeni. Muinaisten suurjärvien kehitykseen 
liittyi alunperin eri tasoilla olleiden altaiden yhty-
minen ja myöhemmin suurjärvien pilkkoutuminen 
takaisin erillisiksi altaiksi. Tulvan kohotessa yksit-
täisen altaan laskukynnys saattoi loitontua useassa 
vaiheessa nopeuttaen samalla vedenpinnan koho-
amista. Vastaavasti tulvan laskiessa uusia kynnyksiä 
kohosi vedenpinnan yläpuolelle lyhentäen etäisyyttä 
laskukynnykseen ja hidastaen vedenpinnan laskua. 
Järven koon muutokset riippuivat laskukynnyksen 
etäisyyden lisäksi alueen pinnanmuodoista ja ovat 
suurimpia loivapiirteisillä alueilla.

Vedenpinnan kohotessa pohjavyöhykkeiden rajat 
siirtyivät ylemmäksi laajentaen jatkuvan kerrostumi-
senaluetta (kuva378B).Ulapan laajentuessaaallokon 
ja jääntyönnön vaikutus voimistuivat ja rantavoimien 
ulottuville tuli jatkuvasti uutta materiaalia. Vedenpin-
nanlaskujohti järvenpohjavyöhykkeidensiirtymiseen 
alemmalle tasolle ja jatkuvan kerrostumisen alueen 
pienenemiseen(kuva378C).Samallamatalaanveteen 
joutuneet alueet alkoivat kulua ja aines kerrostua 
uudelleen syvemmälle alueelle. Toisaalta altaiden 
pienentyessä rantavoimien vaikutus väheni, mikä 
pienensi vedenpinnan laskun vaikutusta.

Jatkuvankerrostumisenalueeltaotetuissanäytteissä 
vedenpinnan lasku näkyy selvemmin kuin vedenpin-
nan kohoaminen (vrt. Saarnisto 1970). Vedenpinnan 
laskiessakulutuksenkohteeksi joutuvat järvenpohjan 
löyhät sedimentit, kun taas vedenpinnan kohotessa 
aallokko kuluttaa yleensä kuivan maan oloissa tiivis-
tynyttä maata. Vedenpinnan muutosten näkymiseen 
vaikuttaa lisäksi se, että vedenpinnan laskiessa kulu-
misvyöhyke lähenee jatkuvan kerrostumisen aluetta, 
mutta loittonee siitä vedenpinnan kohotessa.

Poikkeuksen tästä muodostavat suuret turveran-
taiset järvet, missä rantavoimat pääsivät kuluttamaan 
turvekerroksia.Hienoksi jauhautunut turveonkevyttä 
ja kulkeutuu pohjaa pitkin huomattavasti helpommin 
kuin vastaavan raekoon mineraaliaines. Rantasoista 
erodoitunut aines kerrostui lopulta syvänteisiin ja 
näkyy mm. sedimentin kohonneena hiilipitoisuutena. 
Vedenpinnan kohoamisvaiheen aikainen rantasoi-
den eroosio näkyy erityisesti Saimaan, Puumalan 
Pihlajaveden, Puruveden, Oriveden ja Haukiveden 
sedimenteissä.

Jos laskukynnyssijaitsinopeimmanmaankohoami-
sen alueella, kohosi vedenpinta lähes koko altaassa 

ja järvi laajeni. Hyvä esimerkki tästä on Oulujärvi, 
jonka ala on kaksinkertaistunut kuroutumisen jälkeen 
(Koutaniemi&Keränen1983).Vastaavanlaisessaase-
massaovatmyösLappajärvi jaEuranPyhäjärvi,mutta 
pienemmän koon ja nuoremman iän takia niiden laa-
jenemineneioleollutyhtädramaattinen.Maankuoren 
kallistuminen kohotti myös pienempien järvien kuten 
Kolkonjärven, Suontienselän ja Kuohijärven pintaa. 
Koska järvialtaat ovat pitkiä ja luoteesta kaakkoon 
suuntautuneita, on niiden kaakkoispään vedenpinta 
ehtinyt kohota 5–10 m.

Jos laskukynnys sijaitsi hitaimman maanko-
hoamisen alueella, yleensä kaakkois- tai itäpäässä, 
laski vedenpinta koko altaassa. Koko kuroutumisen 
jälkeisen ajan kutistuneita järviä ovat mm. Kivijärvi 
ja Keurusselkä.

Monet suuret järvet kokivat kuitenkin laajene-
mis- ja pienenemisvaiheen. Suur-Saimaan piiriin 
kuuluneet järvet laajenivat 10500–6900 vuotta sitten. 
Laajeneminen oli nopeinta järvialueen kaakkoisosan 
loivapiirteisillä alueilla. Järvialueen pieneneminen 
alkoi noin 6300 vuotta sitten, ja se on ollut nopeinta 
järvikokonaisuuden luoteisosassa. Vastaavanlainen 
järvien laajeneminen koettiin Päijänteen alueella 
9500–7000 vuotta sitten, minkä jälkeen useimmat 
muinaisen Päijänteen yhteyteen kuuluneet järvet ovat 
pienentyneet.Pielinenkoki lyhyenlaajenemisvaiheen, 
minkä jälkeen sen ala on jatkuvasti pienentynyt.

Maankuorenkallistumisenvaikutussuurten järvien 
kehitykseen tunnettiinpääpiirteissään jo1920-luvulla 
(ks. Hellaakoski 1922, 1928, Tolvanen 1922, 1924, 
Auer 1924 ja Sauramo &Auer 1928). Käsitys järvien 
kehityksestä on tarkentunut uusien entistä yksityis-
kohtaisempien tutkimusten myötä. Tämän hankkeen 
yhteydessä saatiin uutta tietoa Saimaan ja Juojärven 
kehityksestä ja Pielisen ja Höytiäisen välisen uoman 
toiminnasta.

KehityshistorianperusteellaSaimaanvedenpinnan 
voidaanpäätelläolleenkuroutumisen jälkeenhuomat-
tavasti nykyistä alempana (Saarnisto 1970). Tämän 
tutkimuksen yhteydessä löydettiin useita hautautu-
neita turvekerroksia. Niistä alin sijaitsee Joutsenossa 
19,8–19,0 m:n syvyydessä. Turvekerroksen alaosasta 
kortteen juuret tunkeutuvat alla olevaan mineraali-
maahan, mikä todistaa turpeen olevan alkuperäisellä 
paikallaan. Turve on rahkasammalien jäänteitä sisäl-
tävää saraturvetta. Rahkasammalet eivät siedä pysy-
vää tulvaa, joten turpeen syntyajankohtana Saimaan 
vedenpinnan on täytynyt olla vähintään 20 m järven 
nykyistä pintaa alempana.

Saimaan kuroutuminen tapahtui kahdessa vai-
heessa. Ensimmäinen laskukynnys sijaitsi Kylänie-
men kohdalla, seuraava Savonlinnan Kyrönsalmessa. 
Kyläniemen kynnys kohosi merenpinnan yläpuolelle 
noin 11 000 vuotta sitten ja Kyrönsalmi noin 10 700 
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Kuva 380. Onkiveden valuma-alueen kehitys maankuoren kallistumisen seurauksena.
Fig. 380. The development of Lake Onkivesi’s drainage basin as a consequence of the tilting of the earth’s crust.  

vuotta sitten. Pihlajaveden tulva tavoitti Kyläniemen 
kynnyksen noin 10 000 vuotta sitten. Sen seurauksena 
vedenpinnan kohoaminen nopeutui Salpausselkien 
välisellä osalla.

Muinaisen Suur-Saimaan tulva ei ulottunut Juojär-
ven altaaseen, mutta maankuoren kallistuminen johti 
sielläkin lasku-uoman vaihdokseen. Kuroutumisen 
jälkeen Juojärvi, Rikkavesi, Kaavinjärvi ja Saarijärvi 
olivatyhtäallasta. JärviulottuiSaarijärvenkoillispuo-
lellaRiihijärvellesaakka.Vastaavasti eteläpäässä järvi 
olinykyistä lyhyempi japäättyi joLuutsalonkohdalle. 
MuinaisenJuojärvenensimmäinenlasku-uomasijaitsi 
järven luoteisreunalla 107 m:n korkeudessa, mistä 
Juojärvi laski Mustin ja Luitin kautta Tuusjärveen. 

Maankuoren kallistumisen takia vedenpinta nousi 
suurimmassa osassa järveä ja lopulta Heinäveden 
Palokkiin avautui nykyinen lasku-uoma. Mustin sedi-
menteistä tehdyn ajoituksen perusteella virtaus Luitin 
uoman kautta päättyi viimeistään 7200 vuotta sitten. 
Vedenpinta alkoi laskea uuden lasku-uoman luoteis-
puolella, ja vähitellen järvi sai nykyisen muotonsa.

Pielisen ja Höytiäisen välisen lasku-uoman tiede-
tään toimineen jäätikön perääntymisvaiheen aikaan. 
Höytiäisen pohjasta tutkittujen sedimenttien perus-
teella Pielisen suunnasta on tullut voimakas mine-
raaliaineksen pulssi vielä Höytiäisen kuroutumisen 
jälkeen. Uoman voidaan päätellä toimineen toistami-
seen Pielisen tulvan kohoamisen loppuvaiheessa ja 
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kuivuneen lopullisestiPielisen lasku-uomansiirryttyä 
järven kaakkoispäähän noin 9500 vuotta sitten.

Laskukynnyksen muutokset 

Maankuoren kallistumisen lisäksi järvialtaiden 
kokoon vaikuttivat laskukynnyksen korkeuden muu-
tokset. Yleensä kyseessä on laskukynnyksen luonnol-
linen kuluminen ja siitä johtuva vedenpinnan lasku ja 
järven pieneneminen. Laskukynnyksen luonnollista 
kohoamista voivat saada aikaan mm. siirrokset ja 
suuret maanvyörymät. Niiden ei kuitenkaan tiedetä 
vaikuttaneen tutkittujen järvien kehitykseen.

Luonnollinen laskukynnyksen kuluminen liittyy 
yleensä kuroutumisen jälkeiseen aikaan tai myöhem-
piin lasku-uoman vaihdoksiin. Jos uusi laskukynnys 
on helposti kuluvaa lajittunutta ainesta, se johtaa 
vedenpinnan nopeaan laskuun yläpuolisessa altaassa 
ja altaan koon pienenemiseen. Esimerkkejä tästä ovat 
Muinais-Näsijärven purkautuminen Pyynikinharjun 
poikki noin 7500 vuotta sitten, Muinais-Päijänteen 
purkautuminen Heinolanharjun poikki noin 7000 
vuotta sitten ja Suur-Saimaan purkautuminen Ensim-
mäisen Salpausselän poikki noin 5700 vuotta sitten. 
Kun laskukynnys on kulunut moreeniin tai kallioon 
saakka, vedenpinta ja järven koko vakiintuvat.

Täyttymisen aiheuttama altaiden 
mataloituminen 

Järvisedimenttien kerrostuminen keskittyy altaan 
kehityksen alkuvaiheessa syvänteisiin matalimpien 
osien ollessa samaan aikaan kulutuksen kohteena 
(vrt.kuva274).Syvänteiden täyttyminenjamatalikko-
jenkuluminentasoittavatpohjanmuotoja.Täyttymisen 
edistyessäaltaasta tuleelähestasapohjainenjaaallokko 
ylettyy liikuttelemaan sedimenttikerroksen pintaa 
myös kerrostumisalueella (vrt. kuva 281). Myrskyn 
aikaan osa sedimenttikerroksen pintaosasta liettyy 
samentaen veden. Myrskyn jälkeen osa liettyneestä 
aineksesta kerrostuu takaisin järven pohjaan, osa 
poistuu järvestäulosvirtaavanvedenmukana.Lopulta 
allas on riittävän matala ilmavartisille vesikasveille, 
minkä jälkeen pohjan liettyminen vähenee ja allas 
kasvaa umpeen verrattain nopeasti.

Vähittäin etenevä täyttyminen muuttaa altaan hyd-
rologisia oloja. Altaan täyttyessä sen vesitila pienenee 
ja veden viipymä lyhenee. Nopeammin vaihtuva vesi 
voi vaikuttaa sedimentin pintaosan happitilanteeseen. 
Toinen sedimentin pintaosaan vaikuttava tekijä on 
lämpötilan kohoaminen. Järven madaltuessa sen 
kesäaikainen kerrostuneisuus vähenee ja sedimentin 
pintaosan lämpötila kohoaa. Se taas voi nopeuttaa 
pintaosassa tapahtuviaprosesseja javaikuttaaosaltaan 
muodostuvan sedimentin laatuun.

Ilmaston muuttuminen 

Sademäärän ja lämpötilan muutokset vaikuttavat 
virtaamaan ja jossain määrin vedenpinnan tasoon. 
Virtaama ja vedenpinnan taso vaihtelevat vuodenai-
kojenmukaan jauseinpitkänaikavälinmuutospeittyy 
vuodenaikaisten vaihtelujen alle.

Ilmaston muuttuminen vaikuttaa välillisesti pohja-
vedenpinnantasoonjakasvillisuuteen.Pohjavedenpin-
nan taso määrää vedenpinnan tason laskujoettomassa 
altaassa kuten harjukuopassa. Jos lampi on matala, 
voi sen olemassaolo riippua ilmastollisista tekijöistä. 
Ilmastonvaikutussedimentaatio-olojenmuuttumiseen 
on ollut välillistä.

Valuma-alueiden muuttuminen 

Vedenkoskemattomanalueenvaluma-alueetolivat 
jäätiköstä paljastumisen jälkeen huuhtoutumattomia 
ja kasvittomia, mikä mahdollisti kiinteän mineraali-
aineksenkulkeutumisen järveen. Järvessäeloperäisen 
aineksen tuotanto oli niukkaa, joten järvialtaisiin 
kerrostui lähinnä mineraaliainesta. Kasvipeite levisi 
valuma-alueille verrattain pian hidastaen mineraa-
limaiden huuhtoutumista. Veden alta kuroutumalla 
syntyneiden järvien valuma-alueet sitä vastoin olivat 
järven synnyn aikaan jo kasvillisuuden peittämiä.

Jääkauden jälkeisenä aikana ilmaston kosteus- ja 
lämpöolot ovat vaihdelleet muuttaen jossain määrin 
valuma-alueiden kasvilajikoostumusta. Järvien sedi-
mentaatio-olojenkannaltamerkittävinmuutosonkui-
tenkinollutvaluma-alueidenvähittäinensoistuminen. 
Soistuminenalkaayleensämaastonpainanteista,mistä 
suot vähitellen levittäytyvät ympäristöön. Pinnamuo-
dot tasoittuvat turvekerrosten kasvaessa paksuutta. 
Valuma-alueen mineraalimailta järviin pyrkivät vedet 
joutuvat kulkemaan loivasti viettävien soiden kautta. 
Suot pidättävät tehokkaasti mineraalimailta järveen 
pyrkivää kiinteää ainesta. Samalla kuitenkin soiden 
turvekerroksista kulkeutuu sekä kiinteää että liuen-
nutta eloperäistä ainesta järviin. Valuma-alueen sois-
tumisen voi siten päätellä kohottavan järvialtaaseen 
sedimentoituvan aineksen hiilipitoisuutta. Valuma-
alueen soistuminen muuttaa kerrostuvan sedimentin 
ominaisuuksia voimakkaimmin soistumisprosessin 
alkuvaiheessa. Kun soistuminen on saavuttanut tietyn 
tason, ei soiden edelleen laajeneminen enää vaikuta 
kerrostuvan sedimentin laatuun.

Monien suorantaisten järvien koko on pienenty-
nyt pinnanmyötäisen umpeenkasvun seurauksena. 
Umpeenkasvu on mahdollista vain pienissä järvissä, 
missä rantavoimat eivät pysty estämään kasvillisuu-
den levittäytymistä. Umpeenkasvun takia pienenty-
neitä järviä ovat mm. Paukajärvi, Kalijärv ja Pikku 
Ahvenjärvi.
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Valuma-alueiden luontaiseen kehitykseen kuuluu 
kasvillisuuden palaminen aika-ajoin. Kasvillisuuden 
tuhoutuminen voimistaa tilapäisesti eroosiota ja lisää 
mineraaliaineksen kulkeutumista järvialtaisiin. Met-
säpalot vaikuttavat sedimentaatio-oloihin varsinkin 
pienillä, voimakkaasti viettävillä valuma-alueilla 
(vrt. Ristijärvi).

Ihmisen toiminta 

Metsäpaloja huomattavasti suurempi vaikutus on 
ollut ihmisen valuma-alueita muuttavilla toimilla. Ne 
lisäsivät yleensä valuma-alueen eroosiota ja mineraa-
liaineksen kulkeutumista järvialtaisiin. Satoja vuosia 
sittenaloitettukaskeaminenmuistutti luonnollisiamet-
säpaloja, mutta siihen liittyvä maanpinnan muokkaus 
voimistieroosiota tavanomaistametsäpaloaenemmän. 
Maanpinnan muokkaus lisääntyi entisestään siirryt-
täessä kaskiviljelystä peltoviljelyyn. Käsittelyn koh-
teena olevat alueet laajenivat entisestään ryhdyttäessä 
säätelemään metsämaiden vesioloja ojituksilla. Ojan 
kaivun koneellistaminen 1960-luvun alussa mah-
dollisti laajojen alueiden käsittelyn. Metsäojituksen 
kohteena oli veden vaivaamien mineraalimaiden 
lisäksiohutturpeisiasoita, joten järvialtaisiinkulkeutui 

mineraaliaineksen lisäksi kiinteää eloperäistä ainesta. 
Metsänuudistuksen yhteydessä tehtävä maanpinnan 
muokkaus on edistänyt hienon mineraaliaineksen 
huuhtoutumista.

Viimeksi kuluneiden kahden vuosisadan aikana 
alennettiin keinotekoisesti monen järven lasku-
kynnystä. Tavoitteena oli pienentää järveä ja saada 
niin lisää viljelykelpoista maata. Valvatuksella ja 
Hiisijärvellä järvi ryöstäytyi laskijoiden käsistä ja 
pieneni suunniteltua enemmän. Längelmävedellä ja 
Höytiäisellä taas rakenteillaolevankanavan rakenteet 
pettivät ja järvet pääsivät purkautumaan. Längelmä-
veden koko pieneni lähes 30 km2 ja Höytiäisen lähes 
200 km2 (Renqvist 1951). Osa pienistä järvistä on 
kuivattu kokonaan.

Viime vuosikymmeninä on ruvettu säännöstele-
mään useimpia suuria järviä, mikä on muuttanut 
vedenpinnan ja virtaaman vuodenaikaista vaihtelua. 
Säännösteltyjenjärvienvedenpintavoivaihdellauseita 
metrejä jaonyleensäalimmillaankevättalvella.Veden-
pinnan laskiessa vesitila pienenee ja läpivirtaus kes-
kittyy tietyille alueille muuttaen sedimentaatio-oloja. 
Pohjavyöhykkeiden siirtymisen kannalta ratkaisevaa 
on avovesikauden aikainen vedenpinnan vaihtelu.

Järvisedimenttikerrokset 

Järvisedimenteillä tarkoitetaan järven syntyajan-
kohdan jälkeen järvialtaan pohjalle kerrostunutta 
ainesta.Sedimentaatio-olojenerilaisuuden takiavaih-
televat kerrosten paksuudet ja koostumus altaittain.

Järvisedimenttipohjan osuus 

Suurissa järvissä pohjavyöhykkeet ovat hyvin 
kehittyneet ja järvisedimenttejä tavataan vain jatku-
van kerrostumisen alueella. Järven koon pienentyessä 
järvisedimenttipohjanosuusyleensäkasvaa, japienim-
missä järvissäpohjavoimuodostua järvisedimenteistä 
lähes kokonaan. Reittivesistössä järvisedimenttipoh-
jan osuus suurenee yläjuoksulle päin.

Useimmissa Vuoksen vesistöalueen suurissa 
järvissä järvisedimenttipohjan osuus on 30–40 %. 
Pihlajavedessä sen osuus on noin 45 %, Kiteen Pyhä-
järvessä noin 50 % ja Onkivedessä ja Unnukassa noin 
60 %. Pienemmissä altaissa järvisedimenttien osuus 
kasvaa.PoikkeuksenaonkuitenkinKolkonjärvi, jossa 
järvisedimenttipohjan osuus jää kolmanteen osaan. 
Kymijoen vesistöalueen suurimmassa altaassa Päi-
jänteessä järvisedimenttipohjan osuus on vain noin 
20 %. Konnevedessä sen osuus on jo noin 35 %, 
Keiteleessä ja Nilakassa noin 45 %, Pielavedessä 
ja Kolimassa noin 55 % ja muissa suurissa järvissä 
vähintään 60 %. Kyyveden pohjasta järvisedimentit 

käsittävät noin 80 %. Vuohijärvessä, Suontienselässä 
ja Muuratjärvessä järvisedimenttien osuus jää järven 
kokoonnähden tavanomaistapienemmäksi.Kokemä-
enjoenvesistöalueellaTampereenympäristönsuurissa 
järvissä järvisedimenttipohjan osuus on 30–35 %. 
Keurusselässä se on tavanomaista suurempi, mutta 
Kukkiassa ja Kuohijärvessä tavanomaista pienempi. 
Oulujoen vesistöalueen suurissa järvissä järvisedi-
menttipohjan osuus on yli puolet, Kemijärvessä noin 
45 % ja Inarijärvessä noin 35 %.

Paksuus 

Järvisedimenttienkerrostumisedellytystenvaihtelu 
näkyy lähinnä järvisedimenttikerroksen paksuu-
den vaihteluna. Laboratoriossa tutkituissa pitkissä 
näytteissä järvisedimenttikerroksen paksuus vaihteli 
0,3–8,5 m ja oli keskimäärin 3,5 m. Pitkän näytteen 
järvisedimenttikerros oli yli 8,5 m paksu Pyhäselässä, 
ja yli 7 m paksut kerrokset tavattiin Kemijärvessä, 
Valkeisessa, Ekojärvessä, Ylä-Siikajärvessä ja Sää-
järvessä. Maastotutkimusten perusteella paksuim-
mat järvisedimenttikerrokset tavattiin Talvijärvessä 
(yli 9,9 m) ja Vihteljärvessä (yli 8,4 m). Kummassa-
kaan tapauksessa ei tavoitettu kuroutumisajankohtaa 
vastaavaasyvyyttä.LapinjärvenPyhäjärvessä järvise-
dimenttikerroksen paksuus ylittää 11,6 m.
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Suurimmista kerrosten paksuuksista ei kuitenkaan 
ole paljon apua varastoja ja varastoitumisnopeuksia 
laskettaessa. Käyttökelpoisempia ovat järvisedi-
menttikerroksen keskimääräiset paksuudet, jotka 
on laskettu koko järven alalle. Esimerkiksi Juojär-
vellä järvisedimenttipohjan osuus on kolmasosa ja 
järvisedimenttikerroksen paksuus 1,5 m. Tasaisesti 
kokopinta-alalle levitettynä järvisedimenttikerroksen 
paksuudeksi tulee siten 0,50 m.

Järvisedimenttikerrosten pinta-aloilla painotettu 
keskimääräinen paksuus on suurimmilla vesistö-
alueilla seuraavanlainen: Vuoksi 0,77 m, Kymijoki 
0,70 m, Kokemäenjoki 0,80 m, Oulujoki 1,6 m ja 
Kemijoki 1,3 m.

Vuoksen vesistöalueella järvisedimenttikerrok-
sen keskimääräinen paksuus vaihtelee Viinijärven 
0,34 m:stä Räimäjärven 4,0 m:iin. Suurimmissa 
järvissä keskimääräinen paksuus jää muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta alle metrin. Vesistöalueen 
suurimmassa järvessä Saimaassa järvisedimenttejä 
on keskimäärin 0,58 m.

Kymijoenvesistöalueella järvisedimenttikerroksen 
keskimääräinen paksuus kasvaa latvavesille päin. 
Päijänteessä järvisedimenttejä on vain 0,26 m, Keite-
leessä0,59m,Kolimassa0,97mjaKivijärvessä1,4m. 
JärvisedimenttikerroksenpaksuuskasvaaPäijänteeltä 
myösPielavedensuuntaan:Konnevesi0,41m,Nilakka 
0,75mjaPielavesi0,90m.Kyyvedessä jaVesijärvessä 
sedimenttikerroksen paksuus ylittää 1,5 m.

Tampereen ympäristön suurissa järvissä järvisedi-
menttikerroksen keskimääräinen paksuus vaihtelee 
0,4–0,8 m, mutta on Keurusselässä lähes 2,0 m. 
Oulujoen vesistöalueelta tutkitussa Oulujärvessä jär-
visedimenttejä on keskimäärin 1,6 m, Kiantajärvessä 
1,7 m ja Ontojärvessä 1,3 m. Muut tutkitut järvet 
ovat pieniä, joten vesistöaluekohtainen pinta-aloilla 
painotettu keskiarvo määräytyy näiden suurimpien 
järvien mukaan. Kemijoen vesistöalueelta tutkittujen 
järvisedimenttikerrosten painotettu keskipaksuus 
määräytyy täysin Kemijärven mukaan.

Yleensä järvisedimenttikerroksen paksuus kasvaa 
järven koon pienentyessä. Poikkeuksen siitä muodos-
tavat kuitenkin pienimmät järvet, joista huomattava 
osa on matalia lammikoita. Pinta-aloilla painotetut, 
kokoluokittain lasketut järvisedimenttikerroksen 
keskimääräiset paksuudet ovat

yli 100 km2 0,82 m,
100–10 km2 1,2 m,
10–1,0 km2 1,5 m,
1,0–0,1 km2 1,9 m ja
alle 0,1 km2 1,1 m.

Kun järvisedimenttikerrosten keskimääräiset pak-
suudet painotetaan pinta-aloilla, saadaan kaikkien 

tutkittujen järvisedimenttikerrostenkeskimääräiseksi 
paksuudeksi0,84m.Järvikohtaisten tulostenaritmeet-
tinen keskiarvo taas on 1,4 m. Koska suuret järvet ovat 
tässä aineistossa yliedustettuina, jäävät pinta-aloilla 
painotetut keskiarvot todellisia pienemmiksi. Jos 
taas keskipaksuus lasketaan järvikohtaisten tulosten 
aritmeettisena keskiarvona, painottuvat pienet järvet 
liikaa ja päädytään liian suuriin arvioihin.

Luotettavin arvio järvisedimenttikerrosten keski-
määräisestä paksuudesta saadaan, kun kokoluokittain 
lasketutkeskimääräisetpaksuudetpainotetaankunkin 
kokoluokanjärvialalla(Raatikainen&Kuusisto1990). 
Suomen järvien järvisedimenttikerroksen keskimää-
räiseksi paksuudeksi saadaan tällöin 1,2 m.

Tilavuus 

Vaikka suurten järvien sedimenttikerrokset ovat 
keskimääräistä ohuempia, ovat suurimmat sediment-
titilavuudet niissä. Suurin järvisedimenttimäärä, noin 
1400milj.m3,onOulujärvessä. SaimaassajaPielisessä 
onsedimenttejä runsaat800milj.m3 ja Inarijärvessä ja 
Pihlajavedessänoin600milj.m3.Päijänteensediment-
timäärä, noin 300 milj. m3, on järven kokoon nähden 
pieni. Vesijärvessä on järvisedimenttejä runsaat 
200 milj. m3, vaikka sen pinta-ala on vain kymme-
nesosa Päijänteestä.

Suomenjärvisedimenttientilavuusvoidaanarvioida 
kertomalla edellä esitetyt kokoluokittain lasketut kes-
kimääräisetpaksuudetkunkinkokoluokan järvialalla. 
Järvisedimenttikerrosten tilavuuksiksi saadaan

yli 100 km2 12 000 milj. m3,
100–10 km2 8700 milj. m3,
10–1,0 km2 8600 milj. m3,
1,0–0,1 km2 7500 milj. m3 ja
alle 0,1 km2 1800 milj. m3.

Näitä tilavuuksiakäytetään jäljempänäarvioitaessa 
järvisedimenttieneriominaisuuksienvaltakunnallisia 
keskiarvoja.Suomenjärvisedimenttikerrostentilavuus 
on noin 39 000 milj. m3, mistä puolet on kahden suu-
rimman kokoluokan järvissä. Suomen soiden turve-
määräksi on arvioitu noin 69 000 milj. m3 (Virtanen 
et al. 2003), mikä osaltaan selittää soiden suurempaa 
merkitystä hiilen varastona.

Koostumus 

Järvisedimentit luokitellaan yleensä mineraaliai-
neksen raekoon ja/tai eloperäisen aineksen osuuden 
mukaan. Aines kulkeutuu kerrostumisalueelle veden 
mukana liettyneenä tai pohjaa pitkin. Siksi kerrostu-
misalueellepääseekiinteästämineraaliaineksestavain 
hienoimmatraekoot,muttaeloperäinenkiintoainesvoi 
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kevyenä kulkeutua huomattavasti suurempina kappa-
leina. Mineraaliaines ja eloperäinen aines ovat usein 
peräisin eri lähteistä, mutta ne sekoittuvat kuljetus- ja 
kerrostumisprosessin aikana.

Tyypillisessä järvisedimenttikerroksessa elope-
räisen aineksen osuus kasvaa pintaa kohti, ja se on 
jaettavissa päällekkäin oleviin liejusavi-, savilieju- ja 
liejukerroksiin. Läheskään aina järvisedimentit eivät 
muodosta edellä kuvattua maalajisarjaa. Suurissa 
järvissä järvisedimenttikerroksen alaosa on usein 
liejusavea ja yläosa saviliejua. Pienissä järvissä 
liejusavikerros voi puuttua ja eräissä tapauksissa 
järvisedimenttikerros on kokonaan liejua.

Sedimentaatio-olojen nopea muuttuminen voi 
aiheuttaa tavallisuudesta poikkeavan kerrosjärjes-
tyksen. Esimerkiksi vedenpinnan lasku siirtää pohjan 
kulumisvyöhykettäsyvemmälle ja johtaa lisääntyvään 
mineraaliaineksen kerrostumiseen syvänteissä ja 
näkyy sedimentissä maalajin savisuuden lisäänty-
misenä. Järvien luonnolliseen kehitykseen liittyviä 
savisiavälikerroksiaonmm.Keiteleellä,Haukivedellä 
ja Ätäsköllä. Ihmisen aikaansaamat vedenpinnan 
laskut taas muuttavat maalajia sedimenttikerroksen 
pintaosassa.Pintaosanmaalajinmuutokseenvaikuttaa 
myös maankäytön muutosten aiheuttama eroosion 
voimistuminen valuma-alueella. Koska vedenpinnan 
laskut ja maankäytön muutokset ovat lähes samanai-
kaisia, ei niiden vaikutuksia maalajiin voida erotella. 
Ihmistoiminnan vaikutuksesta pintaosan maalaji voi 
muuttua liejusta saviliejuksi (esim. Lyhyenjärvi ja 
Kypärijärvi), saviliejusta liejusaveksi (esim. Län-
gelmävesi) tai jopa saveksi (esim. Höytiäinen ja 
Pyhäselkä). Ihmistoiminnan aiheuttamat sedimentin 
pintaosan muutokset eivät läheskään aina näy sedi-
mentin maalajin muuttumisena.

Järvien pohjalta tavatut turvekerrokset ovat synty-

neet kuivalla maalla ja jääneet järven pohjaan veden-
pinnan nousun takia. Ne eivät ole järvisedimenttejä, 
mutta ne voivat vaikuttaa lähistöllä olevien järvisedi-
menttien koostumukseen. Maan pohjoisosassa moni 
suo muuttui holoseenikauden puolivälin jälkeen lam-
meksi kohoavan pohjavedenpinnan takia. Todisteita 
vedenpinnan kohoamisesta on saatu pienten järvien 
vedenpinnan muutoksia tutkimalla (Hyvärinen & 
Alhonen 1994). Maan eteläosassa turvekerrosten 
hautautuminen järvisedimenttien alle liittyy yleensä 
maankuorenkallistumisenaiheuttamaanvedenpinnan 
nousuun.Sopivissaoloissarantavoimatvoivatkuluttaa 
turvekerroksia, mikä voi nostaa eloperäisen aineksen 
osuuden lähellä sijaitsevissa sedimenttikerroksissa 
poikkeuksellisen suureksi. Se voi näkyä jopa sedi-
mentin maalajin muuttumisena.

Runsaasti eloperäistäainesta sisältävääsedimenttiä 
syntyymyösrauhallisessasedimentaatioympäristössä. 
Vuosituhansien kuluessa monet pienet metsälammet 
menettivätyhteydenmineraalimaahanpuronotkojenja 
rantojensoistuessa.Lammenvesimuuttuihappamaksi 
ja runsaastihumustasisältäväksi.Muuttuneissaoloissa 
alkoi liejun päälle kerrostua mutaa. Mudassa hiilen ja 
typen suhde on yli 10, ja tätä suhdetta on perinteisesti 
pidetty yhtenä mudan määrittelyperusteena (mm. 
Hansen 1959, Donner 1977). Tämän tutkimuksen 
yhteydessä pitkistä näytteistä tehtiin kaikkiaan 3260 
hiili- ja typpipitoisuusmääritystä.Hiilen ja typensuhde 
onkymmentäsuurempi1238näytteessä(38%).Kaikki 
näytteet, joissa hiilen ja typen suhde ylittää 10, eivät 
kuitenkaan ole mutaa syntytapansa takia. Esimerkiksi 
Suur-Saimaan tulvan kohotessa syntyneet sediment-
tikerrokset sisältävät usein rantasoista erodoitunutta 
turvetta, mikä kohottaa hiili/typpi-suhteen kymmentä 
suuremmaksi. Tyypillisiä mutakerroksia on mm. 
Ruuhilammessa ja Valkeassa-Kotisessa.

Vesipitoisuus 

Järvisedimenttien vesipitoisuus vaihtelee sekä 
kerroksen sisällä että altaittain. Runsaasti savea ja 
silttiä sisältävien kerrosten vesipitoisuus on alhai-
sempi kuin runsaasti eloperäistä ainesta sisältävien. 
Vesipitoisuuden voidaan siten päätellä kohoavan 
pintaa kohti mineraaliaineksen osuuden vähentyessä. 
Toinenvesipitoisuudenkohoamiseenvaikuttava tekijä 
on alimpien kerrosten tiivistyminen. Altaiden väliset 
erot johtuvat lähinnä mineraaliaineksen saatavuu-
desta. Savialueen järvessä vesipitoisuus jää yleensä 
huomattavasti alhaisemmaksi kuin moreenialueen 
turverantaisessa lammessa.

Vesipitoisuuden vertikaalisen vaihtelun selvittä-
miseksi pyrittiin pitkistä näytteistä otetut osanäytteet 
saamaankeskenäänvertailukelpoiselle tasolle.Pitkille 
näytteille laskettiin keskimääräinen kerrostumisno-

peus syntyajankohdan ja sitä vastaavan syvyyden 
perusteella. Kullekin osanäytteelle saatiin ikä ker-
rostumisnopeuden ja näytteen keskikohdan syvyy-
den mukaan. Näytteet lajiteltiin iän mukaan ja eri 
ikäryhmille laskettiinkeskimääräisetvesipitoisuudet. 
Ikäryhmien keskimääräiset vesipitoisuudet laskettiin 
erikseenkokoaineistolle, suhteellisenkorkealla sijait-
seville järville ja suhteellisen alhaalla sijaitseville 
järville.Korkealla jaalhaallasijaitsevienjärvienrajana 
oli ylimmän rannan taso -30 m. Vesipitoisuuskäyrät 
samoin kuin muut vastaavalla tavalla lasketut käyrät 
ovat suuntaa antavia, sillä niitä laskettaessa ei huo-
mioitu mahdollisia kerrostumisnopeuden muutoksia 
eikä kerroksen mahdollista tiivistymistä.

Järvisedimenttien keskimääräinen vesipitoisuus 
kohoaa pintaa kohti (kuva 381). Suhteellisen alhaalla 
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sijaitsevissajärvissävesipitoisuusonalemmalla tasolla 
kuin suhteellisen korkealla sijaitsevissa järvissä, 
mikä kuvastaa hienon mineraaliaineksen runsautta 
valuma-alueella.Vesipitoisuudenaleneminenheti tar-
kastelujakson alun jälkeen johtuu siitä, että aineistoon 
tulee noin 9500 vuotta sitten runsaasti suhteellisen 
alhaalla sijaitsevia suuria järviä. Vesipitoisuuden 
aleneminen nuorimmissa sedimenttikerroksissa taas 
johtuu siitä, että mineraaliaineksen kulkeutuminen 
kerrostumisalueille on lisääntynyt valuma-alueella 
tapahtuneidenmaankäytönmuutosten taivedenpinnan 
laskun takia.

Tilavuudella painotetut keskimääräiset vesipitoi-
suudet ovat suurimmilla vesistöalueilla seuraavat: 
Vuoksi 78 %, Kymijoki 77 %, Kokemäenjoki 74 %, 
Oulujoki 78 % ja Kemijoki 77 %. Vesistöalueittain 
lasketutvesipitoisuudetovat samalla tasollaKokemä-
enjoen vesistöaluetta lukuun ottamatta.

Järvikohtainen vesipitoisuus vaihtelee yleensä 
70–90 %. Vesipitoisuus on keskimääräistä alhai-
sempi mm. Onkiveden (66 %), Vesijärven (63 %) 
ja Tampereen ympäristön suurten järvien sedimen-
teissä. Keskimääräistä korkeampia vesipitoisuuksia 
taas tavattiin suhteellisen korkealla sijaitsevien 
järvien kuten Yli-Kitkan (87 %), Kostonjärven 
(88 %) ja Ontojärven (88 %) sedimenteissä. Kaikki yli 
90 %:n keskimääräiset vesipitoisuudet tavattiin alle 
0,5km2:n järvissä.NejokosijaitsevatPohjois-Suomen 
vedenkoskemattomilla alueilla tai ovat turverantai-
sia.

Kun järvikohtaiset vesipitoisuudet painotetaan 
järvisedimenttikerroksen tilavuudella, saadaan tut-
kittujenkerrostenkeskimääräiseksivesipitoisuudeksi 
78%.Tilavuudellapainotetut, kokoluokittain lasketut 
vesipitoisuudet ovat

yli 100 km2 78 %,
100–10 km2 77 %,
10–1,0 km2 80 %,
1,0–0,1 km2 79 % ja
alle 0,1 km2 90 %.

Järvisedimenttienvesipitoisuusonpienissä järvissä 
yleensä korkeampi kuin suurissa järvissä. Mineraali-

aineksen saatavuuden takia allaskohtaiset erot voivat 
kuitenkin olla huomattavia.

Arvio Suomen järvisedimenttien keskimääräisestä 
vesipitoisuudesta saadaan painottamalla kokoluokit-
tain lasketut pitoisuudet kunkin kokoluokan sedimen-
tin tilavuudella. Keskimääräiseksi vesipitoisuudeksi 
saadaan tällöin 79 %, joka on yhden prosenttiyksikön 
korkeampi kuin tutkittujen kerrosten keskimääräinen 
vesipitoisuus.

Pitkistä näytteistä tehtiin 3260 vesipitoisuusmää-
ritystä. Määritysten keskiarvoksi saatiin 79 %, medi-
aaniksi 82 %, keskihajonnaksi 11 ja vaihteluväliksi 
32–98 %. 

Kuva 381. Järvisedimentin keskimääräinen vesipitoisuus pitkissä näyt-
teissä.
Fig. 381. The average water content of the lake sediment extracted by 
means of the long cores.

Tiheys 

Koska järvisedimenttien sisältämän mineraali-
aineksen ominaispaino on huomattavasti suurempi 
kuin eloperäisen aineksen ominaispaino, määräytyy 
sedimenttientiheyspitkältimineraaliaineksenosuuden 
mukaan. Yleensä sedimentin tiheys on sitä suurempi, 
mitä enemmän siinä on mineraaliainesta. Tiheät ker-
rokset ovat myös painavia, mikä edelleen tiivistää alla 

olevia kerroksia. Kerrosten tiivistyminen edellyttää 
sitä, että niissä oleva vesi pääsee poistumaan.

Yleensä järvisedimenttikerroksen tiheys pienenee 
pintaa kohti (kuva 382). Osa siitä johtuu alimpien 
kerrosten puristumisesta kokoon, osa taas on seu-
rausta järven ja sen valuma-alueen luonnollisesta 
kehityksestä.Nopeinta tiheydenpieneneminenonheti 
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kuroutumisen jälkeen syntyneessä osassa. Tämän ns. 
vakiintumisvaiheen aikana eroosio väheni matalan 
vedenalueilla jakasvillisuudenkehittymisen jasoistu-
misen takia mineraaliaineksen pääsy valuma-alueelta 
järveen vaikeutui. Vakiintumisvaiheen jälkeen tihey-
den pieneneminen hidastuu tai runsaasti eloperäistä 
ainesta sisältävissä kerroksissa päättyy kokonaan. 
Sedimenttikerrostennuorimmassapäässä tiheysalkaa 
taas kasvaa. Syynä siihen on lisääntynyt mineraaliai-
neksenkerrostuminen,mikäpuolestaan johtuu järvien 
laskusta ja valuma-alueen mylläämisestä. Sedimen-
taatio-oloissa tapahtunut häiriö voi suurentaa tiheyttä 
tilapäisesti (vrt. Keitele). Tällaisia ovat esimerkiksi 
järven luonnolliseenkehitykseen liittyvävedenpinnan 
lasku ja valuma-alueen muutokset. Koko aineiston 
perusteella lasketuissa käyrissä se ei kuitenkaan tule 
esille (kuva 382). Suhteellisen korkealla sijaitsevien 
järvien tiheys on huomattavasti keskimääräistä alem-
malla tasolla, eivätkä ihmisen viimeaikaiset toimet 
ole vaikuttaneet korkealla sijaitseviin järviin yhtä 
voimakkaasti kuin alhaalla sijaitseviin.

Tutkittujen järvisedimenttien keskimääräi-
nen, kerrosten tilavuudella painotettu tiheys on 
0,26 g/cm3. Suurimmilla vesistöalueilla tilavuudella 
painotetut keskimääräiset tiheydet ovat Vuoksi 
0,26 g/cm3, Kymijoki 0,28 g/cm3, Kokemäenjoki 
0,32 g/cm3, Oulujoki 0,27 g/cm3 ja Kemijoki 
0,25 g/cm3. Kokemäenjoen vesistöalueen korkeahko 
keskiarvo johtuu Tampereen etelä- ja itäpuolen suu-
rista järvistä, missä järvisedimentin keskimääräinen 
tiheys on 0,40–0,50 g/cm3. Toisaalta vesistöalueen 
kahdessa pienimmässä järvessä tiheys jää alle 
0,10 g/cm3. Pienen sedimenttimäärän takia niillä ei 
juuri ole vaikutusta keskimääräiseen tiheyteen.

Kokoluokittain laskettu, tilavuudella painotettu 
järvisedimenttikerrosten keskimääräinen tiheys on

yli 100 km2 0,26 g/cm3,
100–10 km2 0,28 g/cm3,
10–1,0 km2 0,23 g/cm3,
1,0–0,1 km2 0,25 g/cm3 ja
alle 0,1 km2 0,11 g/cm3.

Suurimman kokoluokan tiheimmät (>0,40 g/cm3) 
järvisedimenttikerrokset ovat jo edellä mainittujen 
Tampereen etelä- ja itäpuolen suurten järvien lisäksi 
Vesijärvessä, Pielavedessä ja Onkivedessä. Niiden 
ympäristössä on runsaasti hienojakoisia sediment-
tejä. Kokoluokan pienimmät tiheydet (0,13 g/cm3) 
ovat Yli-Kitkassa, Kiantajärvessä ja Ontojärvessä, 
jotka kaikki sijaitsevat muinaisen Itämeren ylimmän 
rannan yläpuolella.

Seuraavien kolmen kokoluokan (100–0,1 km2) 
tiheimmät järvisedimentit ovat savialueiden järvissä, 
harjujen liepeillä olevissa järvissä tai järvissä, joihin 

on kerrostunut poikkeuksellisen paljon jokien kul-
jettamaa mineraaliainesta. Esimerkkejä savialueiden 
järvistä ovat Sääksjärvi (0,39 g/cm3) ja Lapinjärven 
Pyhäjärvi (0,41 g/cm3). Harjujen liepeillä sijaitsevia 
järviä taas ovat Nerkoonjärvi (0,37 g/cm3), Kevätön 
(0,37 g/cm3), Räimäjärvi (0,47 g/cm3), Pitkäjärvi 
(0,43 g/cm3) ja Vihteljärvi (0,59 g/cm3). Niistä 
useimmat ovat kokeneet voimakkaita vedenpinnan 
vaihteluja, mikä on edistänyt hienon mineraaliainek-
sen kulkeutumista järvialtaaseen. Jokien kuljettama 
mineraaliaines taas on syynä Pienen-Pyhännän 
(0,43 g/cm3) ja Perilammen (0,46 g/cm3) sedimenttien 
suureen tiheyteen. Löyhimmät järvisedimenttiker-
rokset ovat järvissä, jotka sijaitsevat vedenkoske-
mattomilla alueilla tai lähellä muinaisen Itämeren 
ylintä rantaa. Tällaisia järviä ovat esim. Kostonjärvi 
(0,12 g/cm3), Joukkaisjärvi (0,085 g/cm3), Talvi-
järvi (0,068 g/cm3) ja Suonenjoen Vehmasjärvi 
(0,091 g/cm3).

Pienimmän kokoluokan (alle 0,1 km2) sedi-
menttien keskimääräinen tiheys poikkeaa merkit-
tävästi muista. Kokoluokan tiheimmät sedimentit 
(0,36 g/cm3) ovat Postilammessa, joka on kokenut 
voimakkaita vedenpinnan vaihteluja ja joka on suu-
rimman osan historiastaan ollut osa suurta vesistöä. 
Siksi se ei edusta tyypillistä pientä järveä. Keskimää-

Kuva 382. Järvisedimentin keskimääräinen tiheys pitkissä näytteissä.
Fig. 382. The average density of the lake sediment extracted by means 
of the long cores.
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räinen tiheys on alle0,080 g/cm3 seitsemässä järvessä, 
jotka kaikki sijaitsevat suhteellisen korkealla tai ovat 
turverantaisia. Pienimmänkokoluokan järvikohtaiset 
tiheydet vaihtelevat merkittävästi, eikä kokoluokan 
keskimääräistä tiheyttä voida otoksen pienen koon 
takia pitää kovin luotettavana.

Arvio Suomen järvisedimenttien keskimääräisestä 
tiheydestä saadaan painottamalla kokoluokittain 

lasketut tiheydet kunkin kokoluokan sedimentin tila-
vuudella.Keskimääräiseksi tiheydeksi saadaan tällöin 
0,25 g/cm3, joka on hieman pienempi kuin tutkittujen 
kerrosten keskimääräinen tiheys.

Kuivairtotiheyslaskettiinpitkistänäytteistäotetuille 
3260 osanäytteelle. Tiheyksien keskiarvoksi saatiin 
0,25 g/cm3, mediaaniksi 0,20 g/cm3, keskihajonnaksi 
0,16 ja vaihteluväliksi 0,019–1,1 g/cm3.

Hehkutushäviö 

Järvisedimenttien hehkutushäviö ilmentää elope-
räisen aineksen osuutta. Hehkutushäviön vaihteluun 
vaikuttavat samat tekijät kuin jäljempänä kuvatta-
van hiilipitoisuuden vaihteluun. Hehkutushäviön 
ja hiilipitoisuuden välistä riippuvuutta käsitellään 
jäljempänä.

Koko aineiston perusteella laskettuna hehkutushä-
viö kasvaa sedimentin pintaa kohti (kuva 383). Kasvu 
onnopeintasedimenttikerroksenvanhimmassaosassa. 
Vakiintumisvaiheen jälkeen hehkutushäviön kasvu 
hidastuu ja nuorimmassa osassa se kääntyy laskuun. 
Suhteellisen korkealla sijaitsevien järvien hehkutus-
häviö on huomattavasti keskimääräistä korkeampi.

Tutkittujen järvisedimenttikerrosten tilavuudella 
painotettu keskimääräinen hehkutushäviö on 14 %. 
Suurimmilla vesistöalueilla vastaavalla tavalla pai-
notetut keskimääräiset hehkutushäviöt ovat Vuoksi 
15 %, Kymijoki 14 %, Kokemäenjoki 11 %, Oulujoki 
13 % ja Kemijoki 16 %.

Kokoluokittain laskettu, tilavuudella painotettu 
järvisedimenttikerrosten keskimääräinen hehkutus-
häviö on

yli 100 km2 14 %,
100–10 km2 15 %,
10–1,0 km2 21 %,
1,0–0,1 km2 25 % ja
alle 0,1 km2 51 %.

Arvio Suomen järvisedimenttien keskimääräisestä 
hehkutushäviöstä saadaan painottamalla kokoluo-
kittain lasketut hehkutushäviöt kunkin kokoluokan 
sedimentin tilavuudella. Keskimääräiseksi hehkutus-
häviöksi saadaan tällöin 20 %, joka on huomattavasti 
korkeampi kuin tutkittujen kerrosten keskimääräinen 

Kuva 383. Järvisedimentin keskimääräinen hehkutushäviö pitkissä 
näytteissä.
Fig. 383. The average loss on ignition of the lake sediment extracted by 
means of the long cores.

hehkutushäviö.
Pitkistä näytteistä tehtiin 3260 hehkutushäviömää-

ritystä. Määritysten keskiarvoksi saatiin 22 %, medi-
aaniksi 16 %, keskihajonnaksi 14 ja vaihteluväliksi 
1,5–94 %. 

Hiilipitoisuus 

Järvisedimenttien hiilipitoisuus ilmentää eloperäi-
sen aineksen osuutta, ja se vaihtelee valuma-alueen 
ominaisuuksien ja vallinneiden sedimentaatio-olojen 
mukaan.Sitenhiilipitoisuusvaihteleemerkittävästieri 
altaiden välillä, mutta myös saman altaan eri kerros-

ten välillä. Altaiden väliset erot ovat suurimmillaan 
vesireittien latvoillasijaitsevien lampien javesireittien 
alaosassasijaitseviensuurten järvienvälillä.Kerrosten 
väliset erot voivat kuvastaa sedimentaatioympäristön 
vähittäistä muutosta, tai ne voivat liittyä esimerkiksi 
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muinaisten suurjärvien kehitykseen.

Vertikaalinen vaihtelu 

Pitkien näytteiden hiilipitoisuuskäyrät osoittavat 
hiilipitoisuuden yleensä kohoavan kuroutumistasolta 
sedimentin pintaa kohti. Usein sedimenttikerros on 
jaettavissa käyrän muodon perusteella kahteen osaan: 
kuroutumisen jälkeiseen vakiintumisvaiheeseen, 
jonka aikana hiilipitoisuus kohoaa nopeasti ja sitä 
seuraavaan vakaan kehityksen vaiheeseen, jonka 
aikana hiilipitoisuus kohoaa hitaasti tai pysyy suun-
nilleen samalla tasolla. Hiilipitoisuuskäyriä on kahta 
päätyyppiä. Toiselle on tyypillistä lyhyt vakiintumis-
vaihe ja pitkä vakaan kehityksen vaihe (kuva 384 A) 
ja toiselle taas pitkä vakiintumisvaihe ja suhteellisen 
lyhyt vakaan kehityksen vaihe (kuva 384 B). Muut 
tyypit ovat seurausta allaskohtaisista tai alueellisista 
muutoksista.

Hiilipitoisuuden kohoaminen vakiintumisvaiheen 
aikaan johtuu lähinnä siitä, että pohjavyöhykkeiden 
muodostuessa mineraaliaineksen kulkeutuminen 
kerrostumisalueelle vähenee. Jos järven matalilla 
alueilla on runsaasti eroosiolle altista hienojakoista 
mineraaliainesta, voi vakiintuminen kestää pitkään. 
Jos taas savikerrokset puuttuvat kokonaan, vakiintuu 
järvi nopeasti. Siksi suhteellisen alhaalla sijaitsevat 
savialueiden järvet vakiintuvat hitaammin kuin 
suhteellisen korkealla sijaitsevat järvet. Vakiintumis-
vaihe kestää yleensä muutamasta sadasta muutamaan 
tuhanteen vuoteen.

Muutamien maan eteläosan pienten järvien 
sedimenteissä havaitaan voimakas hiilipitoisuuden 
aleneminen pian kuroutumisen jälkeen. Useimmissa 
tapauksissamuutosnäkyyhiilipitoisuudenalenemisen 
lisäksi tiheyden kasvuna ja maalajin muuttumisena. 
Muutokset ovat havaittavissa Nurmijärvessä, Ruuhi-
lammessa,Haukilammessa, Johdasjärvessä,Tervajär-
vessä, Mäkijärvessä ja Vahermanjärvessä. Kyseiset 
järvet eivät ole olleet osa suurempaa vesistöä, joten 
syyt hiilipitoisuuden alenemiseen ovat paikallisia. 
Tapahtumia ei ole ajoitettu, mutta sijainnin perus-
teella niiden voidaan olettaa tapahtuneen 9000–7000 
vuotta sitten. On mahdollista, että monet niistä ovat 
maanvyörymien aiheuttamia. Maanvyörymät ovat 
voineet lähteä liikkeelle esimerkiksi maanjäristyksen 
laukaisemana.

Sedimenttikerroksen hiilipitoisuus on kohonnut 
poikkeuksellisen korkealle monessa Vuoksen vesis-
töalueen suuressa järvessä (kuva 384 C). Runsaasti 
hiiltä sisältävä kerros syntyi Suur-Saimaan tulvan 
kohoamisvaiheen aikaan, jolloin rantavoimat kulut-
tivat rantasoita. Aallokon työtä helpotti jäiden työntö 
rikkomalla turvekerrosten rakennetta. Jäiden ja aallo-
kon yhteistyötä edisti vielä tulvahuipun ajoittuminen 

jäiden lähdön jälkeiseen aikaan, jolloin palteeksi 
työntynyt turve tuli aallokon ulottuville (vrt. Hellaa-
koski1933).Turvetörmistä irronnuteloperäinenaines 
kulkeutui syvänteisiin ja kohotti sedimentin hiilipi-
toisuuden järven kokoon nähden poikkeuksellisen 
korkealle. Hiilipitoisuus alkoi palata tavanomaiselle 
tasolle vedenpinnan käännyttyä laskuun. Muinaisen 
Päijänteen alue koki vastaavanlaisen tulvan, mutta 
tulvan kohoamisvaiheen aikaan syntyneitä runsaasti 
hiiltä sisältäviä kerroksia ei tavattu. Syynä siihen on 
Päijänteen ympäristön voimakkaampi topografia. 
Mäkisessämaastossasuotovatpieniä jauseinsuojassa 
saarien takana.

Vedenpinnankohoamisenlisäksivedenpinnanlasku 
aiheuttaa poikkeavan muotoisia hiilipitoisuuskäyriä 
(kuva 384 D). Vedenpinnan laskiessa lisääntyy mine-
raaliaineksen kulkeutuminen kerrostumisalueelle, 
mikä näkyy sedimentin hiilipitoisuuden alenemisena. 
Laaja-alaisimpiavedenpinnanlaskujaolivatmuinaisen 
Päijänteen pinnan aleneminen noin 7000 vuotta sitten 
ja muinaisen Suur-Saimaan pinnan aleneminen noin 
5700 vuotta sitten. Hiilipitoisuuden aleneminen voi 
näkyä kaikissa näiden suurjärvien piiriin kuuluneissa 
järvissä.

Vastaavanlainen hiilipitoisuuden aleneminen on 
havaittavissamoniensedimenttikerrostenpintaosassa. 
Se johtuu osittain järvien vedenpinnan tarkoitukselli-
sesta laskusta. Vedenpinnan laskut ovat yleensä niin 
nuoria tapahtumia, etteivät järviensedimentaatio-olot 
ole vielä ehtineet vakiintua vastaamaan uutta veden-
pinnan tasoa.

Osa hiilipitoisuuden laskusta sedimenttikerroksen 
pinnassa johtuu maankäytön muutoksista valuma-
alueella (mm. Sandman et al. 1995). Varhaisimmat 
laaja-alaiset maankäytön muutokset liittyvät viljelyn 
aloittamiseen ja nuorimmat metsänhoidon tehosta-
miseen ja turvetuotantoon. Maanpinnan muokkaus 
edistää mineraaliaineksen huuhtoutumista ja voi 
alentaa läheisiin järvialtaisiin kerrostuvan sedimentin 
hiilipitoisuutta.Maankäytönmuutoksetvoivatedistää 
myös ravinteiden kulkeutumista vesistöihin. Ravin-
teikkaammassa ympäristössä eloperäisen aineksen 
hajoaminen nopeutuu (Ryhänen 1968) ja kerrostuvan 
sedimentin hiilipitoisuus alenee (vrt. Kukkonen & 
Tynni 1972, Kukkonen 1973).

Järvien vakiintuminen vedenpinnan keinotekoisen 
laskun jäljiltä ja muutokset valuma-alueen maan-
käytössä ovat samanaikaisia tapahtumia, joten niiden 
vaikutusta sedimentin hiilipitoisuuteen on vaikea 
erotella.

Kokoaineistonperusteella laskettunahiilipitoisuus 
kohoaa sedimenttikerroksen pintaa kohti (kuva 385). 
Kohoaminenonnopeintakerrostenvanhimmassa,noin 
10000–7500vuotta sitten syntyneessäosassa.Vakiin-
tumisvaiheen jälkeenkohoaminenhidastuu jakääntyy 
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Kuva 384. Järvisedimenttikerrosten tyypillisiä hiilipitoisuuskäyriä. Järven syntyä seuranneen vakiintumisvaiheen aikaan hiilipitoisuus kohoaa nopeasti, 
mutta asettuu sen jälkeen vakiintuneita oloja vastaavalle tasolle. Veden koskemattomalla alueella (A) vakiintuminen tapahtuu huomattavasti nopeammin 
kuinmuinaistenmerivaiheidenpiiriinkuuluneillaalueilla (B).Suur-Saimaan tulvankohoaminenaiheutti järvikokonaisuudenkaakkoisosassa rantasoiden 
eroosiota,mikänäkyysedimenttikerroksissahiilipitoisuudenkohoamisenapoikkeuksellisenkorkealle (C).Eteläisten lasku-uomienpuhjettuavedenpinta 
alkoi laskea, rantasuot jäivät rantavoimien ulottumattomiin ja hiilipitoisuus alkoi palata tavanomaiselle tasolle. Uuden lasku-uoman puhkeaminen 
voi johtaa nopeaan vedenpinnan alenemiseen, ja se näkyy yleensä hiilipitoisuuden alenemisena (D). Viimeaikaiset vedenpinnan laskut ja eroosion 
voimistuminen valuma-alueella näkyvät hiilipitoisuuden alenemisena sedimentin pintaosassa (B, C ja D). Profiili A on Kostonjärven tutkimuspisteeltä 
1, profiili B Kyyveden tutkimuspisteeltä 1, profiili C Oriveden tutkimuspisteeltä 3 ja profiili D Keiteleen tutkimuspisteeltä 1.
Fig. 384. Typical carbon content graphs for lake sediment beds. At the time the stabilisation stage following the emergence of the lake, the carbon 
content rises quickly, but then settles down to the level corresponding to stabilised conditions. In supra-aquatic areas (A) the stabilisation occurred 
considerably faster than in areas that were influenced by the ancient sea stages (B). The rising of the flood of ancient Lake Suur-Saimaa caused erosion 
of the shoreline mires in the south-eastern part, which is manifested in the sediment layers in the form of carbon content rising to exceptionally high 
levels (C). When the southern outlets opened, the water level began to fall, the shoreline mires were no longer within the reach of the shoreline forces, 
and the carbon content began to return to the normal level. The opening of a new outlet can lead to a rapid fall in water level and this is usually mani-
fested as a decline in the carbon content (D). More recent falls in water level and the strengthening of erosion within the drainage basin are manifested 
as declining of the carbon content in the surface part of the sediment (B, C and D). Profile A is from survey point 1 in Lake Kostonjärvi, Profile B is 
from survey point 1 in Lake Kyyvesi, Profile C is from survey point 3 in Lake Orivesi, and Profile D is from survey point 1 in Lake Keitele.

nuorimmassa osassa laskuun. Suhteellisen korkealla 
sijaitsevissa järvissä sedimentin hiilipitoisuus on 
huomattavasti keskimääräistä korkeampi. Käyrän 
vaihteluihin vaikuttavat Pohjois-Suomen pienten tur-
verantaisten järvien sedimentit. Suhteellisen alhaalla 
sijaitsevien järvien sedimenteissä hiilipitoisuuden 
keskimääräinen vaihtelu on vähäisempää.

Keskeisimmät syyt hiilipitoisuuden vertikaaliseen 
vaihteluun ovat 1) järven pohjavyöhykkeiden kehit-
tyminen syntyajankohdan jälkeen, 2) valuma-alueen 
vähittäinen soistuminen ja 3) ihmisen aikaansaamat 
muutokset. Esimerkiksi ilmaston muutosten vaikutus 
hukkuu yleensä allas- ja valuma-aluekohtaisten teki-
jöiden alle. Hiilipitoisuuden vaihtelun kytkeminen 

ilmastonmuutoksiinonerityisenhoukuttelevaasilloin, 
kun sedimenttikerroksen korkeimmat hiilipitoisuudet 
ovat jääkauden jälkeisen lämpöoptimin aikaan syn-
tyneissä sedimenteissä. Lämpimissä oloissa järven 
oma tuotanto on nopeaa, ja se voi lisätä eloperäisen 
aineksen osuutta kerrostuvassa sedimentissä. Saman-
aikaisesti myös eloperäisen aineksen hajoaminen on 
nopeaa, millä voi olla päinvastainen vaikutus sedi-
mentin hiilipitoisuuteen. Lohjanjärven sedimenttien 
hiilipitoisuuden kohoaminen vasta lämpöoptimin 
jälkeen on selitetty valuma-alueen soistumisella, 
ravinteisuuden vähenemisellä ja eloperäisen ainek-
sen hajoamisen hidastumisella ilmaston viilentyessä 
(Kukkonen 1970).
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Alueellinen vaihtelu 

Suurimmilla vesistöalueilla järvisedimenttikerros-
ten tilavuudella painotetut keskimääräiset hiilipitoi-
suudet ovat Vuoksi 5,8 %, Kymijoki 4,8 %, Kokemä-
enjoki 3,9 %, Oulujoki 4,3 % ja Kemijoki 5,5 %.

Vuoksenvesistöalueella järvisedimenttienhiilipitoi-
suus on hieman muita vesistöalueita korkeampi, mikä
johtuu muinaisen Suur-Saimaan tulvan kohoamis-
vaiheen aikaan tapahtuneesta rantasoiden eroosiosta.
Rantasoistakulunutturveonkohottanuthiilipitoisuuden
tavanomaista korkeammaksi ainakin Saimaan (7,6 %),
Pihlajaveden (8,1 %), Haukiveden (7,3 %), Oriveden
(7,7 %) ja Puruveden (7,3 %) sedimenteissä.

Monet Kymijoen vesistöalueen suuret järvet
ovat kokeneet voimakkaita vedenpinnan vaihteluja,
mutta merkkejä rantasoiden eroosion vaikutuksesta
ei havaita. Esimerkiksi Pielaveden järvisedimenttien
keskimääräinen hiilipitoisuus on 2,8 %, Nilakan
3,1 %, Konneveden 4,8 % ja Päijänteen 2,7 %. Hiilipi-
toisuusonhuomattavastikorkeampisuhteellisestikor-
keammalla sijaitsevissa Puulassa (8,0 %), Suonteessa
(6,3 %) ja Kyyvedessä (8,2 %), joihin Päijänteen
tulva ei ulottunut.

Kokemäenjoen vesistöalueella järvisedimenttien
hiilipitoisuus on selvästi keskimääräistä alhaisempi.
Tampereen etelä- ja itäpuolen suurissa järvissä sedi-
menttien hiilipitoisuus jää erityisen alhaiseksi (noin
2 %). Se johtuu lähinnä hienojakoisten mineraalimai-
den tavanomaista suuremmasta osuudesta valuma-
alueella. Luonnollisten prosessien seurauksena
järviin kerrostuu valuma-alueelta peräisin olevaa
mineraaliainesta, joka alentaa muodostuvan sedi-
mentin hiilipitoisuutta. Mineraaliaineksen mukana
järviin kulkeutuu myös ravinteita. Tavanomaista
ravinteikkaammassa ympäristössä eloperäisen ainek-
sen hajoaminen on nopeaa, mikä edelleen alentaa
muodostuvan sedimentin hiilipitoisuutta.

Oulujoen vesistöalueella tilavuudella painotettu
keskimääräinen hiilipitoisuus jää alhaiseksi Oulujär-
ven melko alhaisen hiilipitoisuuden (3,5 %) ja suuren
sedimenttimäärän takia. Vedenkoskemattomalla
alueella sijaitsevassa Kiantajärvessä ja Ontojärvessä
keskimääräinen hiilipitoisuus on Oulujärveen nähden
kaksinkertainen.Kemijoenvesistöalueellahiilipitoisuus
vaihteleealtaittain,mutta tilavuudellapainotettukeski-
arvo määräytyy lähes täysin Kemijärven mukaan.

Reittivesistössä sedimentin hiilipitoisuuden
voidaan olettaa alenevan alajuoksulle päin, koska
vesien valuma-alueelta kuljettamasta eloperäisestä
aineksesta kerrostuu tai hajoaa sitä suurempi osa,
mitä kauemmaksi se kulkeutuu. Vuoksen ja Kymi-
joen vesistöalueen suurissa järvissä ei kuitenkaan
havaita hiilipitoisuuden alenemista alajuoksulle
päin. Se johtuu osittain noin 7000 vuotta sitten

tapahtuneesta virtaussuunnan muutoksesta. Tällöin
monen suuren järven suhteellinen sijainti muuttui
vesireitin latvoilta sen alaosaan tai päinvastoin. Sen
sijaanKokemäenjoenvesistöalueellahiilipitoisuuden
aleneminen alajuoksulle päin on selvä. Esimerkiksi
Keurusselän sedimenttien hiilipitoisuus on 5,6 %,
Näsijärven 3,9 % ja Pyhäjärven 1,9 %. Pyhäjärven
itäpuolella voidaan tarkastella pitempää järviketjua,
jossa sedimentinhiilipitoisuudetovatValkea-Kotinen
36 %, Alinen Rautjärvi 17 %, Ekojärvi 11 %, Kuohi-
järvi 4,8 %, Kukkia 3,2 %, Mallasvesi-Roine 2,1 %
ja Pyhäjärvi 1,9 %.

Keskimääräiset pitoisuudet

Tutkittujen järvisedimenttikerrosten tilavuudella
painotettu keskimääräinen hiilipitoisuus on 5,1 %.
Kokoluokittain laskettuna vastaavat keskimääräiset
hiilipitoisuudet ovat

yli 100 km2 5,0 %,
100–10 km2 6,2 %,
10–1,0 km2 9,5 %,
1,0–0,1 km2 12 % ja
alle 0,1 km2 26 %.

Kuva 385. Järvisedimentin keskimääräinen hiilipitoisuus pitkissä näyt-
teissä.
Fig. 385. The average carbon content of the lake sediment extracted by 
means of the long cores.
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Järvikohtainen vaihtelu lisääntyy kokoluokan
pienentyessä, mikä vähentää erityisesti pienimmälle
kokoluokalle saadun keskiarvon luotettavuutta. Joka
tapauksessa keskimääräinen hiilipitoisuus kasvaa
selvästi kokoluokan pienentyessä, mikä sopii hyvin
yhteen Suomen järvisedimenteistä aiemmin tehtyjen
havaintojen kanssa (Karjalainen et al. 2000).

Arvio Suomen järvisedimenttien keskimääräisestä
hiilipitoisuudesta saadaan painottamalla kokoluokit-

tain lasketut hiilipitoisuudet vastaavan kokoluokan
sedimenttikerroksen tilavuudella. Järvisedimenttien
keskimääräiseksi hiilipitoisuudeksi saadaan siten
8,6 %, joka on huomattavasti korkeampi kuin tutkit-
tujen kerrosten keskimääräinen hiilipitoisuus.

Pitkistä näytteistä tehtiin 3260 hiilipitoisuusmääri-
tystä. Määritysten keskiarvoksi saatiin 8,3 %, medi-
aaniksi 6,2 %, keskihajonnaksi 7,4 ja vaihteluväliksi
0,37–55 %.

Ominaisuuksien välinen riippuvuus 

Järvisedimenttien fysikaalisetominaisuudet riippu-
vat lähinnä mineraaliaineksen ja eloperäisen aineksen 
suhteesta. Runsaasti mineraaliainesta sisältävien 
sedimenttien vesipitoisuus on alhainen ja tiheys suuri. 
Vastaavasti runsaasti eloperäistä ainesta sisältävät 
sedimentit ovat vetisiä ja löyhiä. Hiilipitoisuus kuvas-
taa hyvin eloperäisen aineksen osuutta sedimentissä. 
Hiilipitoisuuden kohotessa vesipitoisuus kohoaa 
(kuva 386) ja tiheys pienenee (kuva 387).

Vähän eloperäistä ainesta sisältävien järvisedi-
menttienominaisuudetmuistuttavatmineraalimaiden 
ominaisuuksia.Sensijaanrunsaasti eloperäistäainesta 
sisältävissä sedimenteissä ominaisuuksien välinen 
riippuvuus on erilainen. Ominaisuuksien välisen 
riippuvuuden kuvaajalla on vähän eloperäistä ainesta 
sisältävissä sedimenteissä erilainen kulmakerroin 
kuin runsaasti eloperäistä ainesta sisältävissä. Vähän 
eloperäistä ainesta sisältävissä sedimenteissä vesipi-
toisuus kohoaa nopeasti ja tiheys pienenee nopeasti 
hiilipitoisuuden kohotessa (kuvat 386 ja 387). Run-

Kuva 386. Pitkien näytteiden keskimääräiset vesipitoisuudet hiilipitoisuuden suhteen.
Fig. 386. The average water content of the long cores in relation to their carbon content. 

saasti eloperäistä ainesta sisältävissä sedimenteissä 
taas vesipitoisuuden kohoaminen ja tiheyden piene-
neminen ovat huomattavasti hitaampia. Eloperäisen 
aineksenosuudenkasvaessakuvaajansuuntakääntyy. 
Selvin muutos tapahtuu hiilipitoisuuden ollessa noin 
6 %:n tasolla, mikä vastaa hehkutushäviönä noin 
15 %:a. Kyseinen raja erottaa liejun saviliejusta.

Sekä hehkutushäviö että hiilipitoisuus kuvaavat 
eloperäisen aineksen osuutta sedimentissä. Siksi 
ominaisuuksien välillä on hyvin selvä riippuvuus: 
hehkutushäviön kasvaessa kasvaa myöskin hiilipi-
toisuus (kuva 388). Savisiin järvisedimentteihin jää 
kuivatuksen jälkeen ns. kidevettä, joka poistuu vasta 
hehkutuksenyhteydessä.Hehkutushäviöt tulevat siten 
eloperäisen aineksen osuuteen nähden liian suuriksi. 
Hehkutushäviön kohotessa kohoaa hiilipitoisuus 
vähän eloperäistä ainesta sisältävissä sedimenteissä 
hitaammin kuin runsaasti eloperäistä ainesta sisäl-
tävissä. Muuttujien välisen kuvaajan kulmakerroin 
muuttuu tässäkin tapauksessa hehkutushäviön 
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ollessa noin 15 %:n tasolla. Jos pitkän järvisedi-
menttinäytteen keskimääräinen hehkutushäviö on 
alle 15 % (hiilipitoisuus alle 6 %), kuvaa hehkutus-
häviön ja hiilipitoisuuden välistä riippuvuutta yhtälö 
y=0,435*x-0,847. Jos taas keskimääräinen heh-
kutushäviö on yli 15 % (hiilipitoisuus yli 6 %), 
kuvaa ominaisuuksien välistä riippuvuutta yhtälö 
y=0,505*x-1,8.Yhtälöton laskettu tutkimuspistekoh-
taisten riippuvuuksien keskiarvona.

Pitkiennäytteiden(185kpl)keskimääräistenominai-
suuksien perusteella laskettuna tulee hiilipitoisuuden
ja hehkutushäviön keskimääräiseksi suhteeksi 0,40.
Koska savisissa järvisedimenteissä hehkutushäviö on
eloperäisen aineksen osuuteen nähden liian suuri, jää
hiilipitoisuuden ja hehkutushäviön suhde niissä huo-
mattavasti keskimääräistä pienemmäksi. Vastaavasti
runsaastieloperäistäainestasisältävissäsedimenteissä
suhdeonsuurempi.Saviset järvisedimentitovatyleensä

liejusavea ja runsaasti eloperäistä ainesta sisältävät
liejua, mutaa tai turpeensekaista liejua.

Hiilipitoisuuden jahehkutushäviönsuhdeonpienin
Pulmankijärvessä (0,23) ja Inarijärven pisteellä 3
(0,25). Suhde on 0,33 tai sitä pienempi viidesosassa
pitkiä näytteitä. Niistä useimmat otettiin yli 100 km2:n
järvistä. Pienemmistä järvistä ovat Pulmankijärven
lisäksi mukana mm. savisia sedimenttejä sisältävät
Sääksjärvi ja Lapinjärven Pyhäjärvi. Suurimmat
hiilipitoisuuden ja hehkutushäviön suhteet (0,55)
ovat Valkeassa-Kotisessa, Pienessä Hetelammissa ja
Haralammissa. Viidesosassa näytteitä suhde on 0,47
tai sitä suurempi. Näytteistä suurin osa otettiin alle
10km2:njärvistä.Joukkoonmahtuukuitenkinmuutama
suurelta järveltä otettu näyte: kolme Saimaalta ja yksi
näyte Kiteen Pyhäjärveltä. Kyseisten näytteiden hiili-
pitoisuutta kohottaa rantasoista erodoitunut turve.

Kuva 387. Pitkien näytteiden keskimääräiset tiheydet hiilipitoisuuden suhteen.
Fig. 387. The average densities of the long cores in relation to their carbon content.
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Kuva 388. Pitkien näytteiden keskimääräinen hiilipitoisuus hehkutushäviön suhteen.
Fig. 388. The average carbon content of the long cores in relation to their loss on ignition.

Kuiva-aineen varastot 

Kuiva-ainevarastonkokomääräytyypitkälti järven 
koon mukaan. Suurimmat varastot ovat Oulujärvessä 
(430 milj. tn), Pielisessä (310 milj. tn) ja Saimaassa 
(210 milj. tn). Kuiva-ainevarasto ylittää 100 milj. tn 
vielä Inarijärvessä, Pihlajavedessä, Orivedessä ja 
Keiteleessä. Poikkeavan parin suurten järvien jou-
kossa muodostavat Vesijärvi (100 milj. tn) ja Päijänne 
(90 milj. tn). Vaikka Päijänne on kymmenen kertaa 
Vesijärveä suurempi, jää sen kuiva-ainevarasto 
pienemmäksi. Järvien välinen vertailu on kuitenkin 
huomattavasti helpompaa käytettäessä pinta-alaan 
suhteutettuja keskimääräisiä varastoja.

Tutkittujenjärvienpinta-alallapainotettukeskimää-
räinen kuiva-ainevarasto on 220 kg/m2. Suurimmilla 
vesistöalueilla vastaavat keskiarvot ovat Vuoksi 
200 kg/m2, Kymijoki 200 kg/m2, Kokemäen-
joki 260 kg/m2, Oulujoki 420 kg/m2 ja Kemijoki 
310 kg/m2.

Vuoksen vesistöalueen suurimmassa järvessä Sai-
maassa kuiva-ainevarasto jää selvästi keskimääräistä 
pienemmäksi (taulukko 3). Pieniä varastoja on myös 
Juojärvessä ja Kolkonjärvessä, jotka molemmat 
sijaitsevat suhteellisen korkealla. Vesistöalueen suu-
rimmatkuiva-ainevarastotovatRäimäjärvessä jaNer-
koonjärvessä. Niiden ympäristössä on hienojakoista 
mineraalimaata, jonkakulkeutumista järveenedistivät 
Suur-Saimaan vedenpinnan voimakkaat vaihtelut.

Kymijoen vesistöalueen pienimmät kuiva-aine-

varastot ovat Päijänteessä, Konnevedessä ja Vuo-
hijärvessä. Niiden valuma-alueilla on vain vähän 
savikkoja. Sen lisäksi valuma-alueiden lukuisat järvet 
toimivat sedimentaatio-altaina. Vesistöalueen suurin 
kuiva-ainevarasto (900 kg/m2) on Vesijärvessä, jonka 
ympäristössä ei ole ollut puutetta hienojakoisesta 
mineraalimaasta.

Tampereenetelä- ja itäpuolensuurten järvienkuiva-
ainevarastot vastaavat Kokemäenjoen vesistöalueen 
keskimääräistä varastoa. Näsijärven varasto on jo 
selvästi pienempi, mutta vesistöalueen pienimmät 
varastot löytyvät Isosta Leppäjärvestä ja Valkeasta-
Kotisesta. Näsijärven ympäristössä savikkojen osuus 
on pienempi kuin muiden Tampereen ympäristön 
suurten järvienympäristössä,mikäselittääNäsijärven 
pienemmän kuiva-ainevaraston. Vesistöalueen suurin 
kuiva-ainevarasto (1100 kg/m2) on Sääksjärvessä.

Oulujoen vesistöalueen keskimääräinen kuiva-
ainevarasto määräytyy pitkälti Oulujärven mukaan. 
Kiantajärvessä ja Ontojärvessä varastot ovat huomat-
tavasti pienemmät. Alueelta löytyy sekä pieniä että 
suuriavarastoja,mutta järvienpienenkoon takianiillä 
ei juurikaanolevaikutustavesistöalueenkeskiarvoon. 
Kemijoen vesistöalueelta tutkittujen järvien suurin 
kuiva-ainevarastoonKemijärvessä, ja semäärää lähes 
täysin valuma-aluekohtaisen painotetun keskiarvon.

Kokoluokittain lasketut, järven pinta-alalla paino-
tetut keskimääräiset kuiva-ainevarastot ovat
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yli 100 km2 220 kg/m2,
100–10 km2 330 kg/m2,
10–1,0 km2 350 kg/m2,
1,0–0,1 km2 470 kg/m2 ja
alle 0,1 km2 120 kg/m2.

Kokoluokittainlasketutkuiva-ainevarastotkasvavat 
kokoluokan pienentyessä lukuun ottamatta pienintä 
luokkaa. Pienimmässä luokassa allaskohtaiset erot 
ovat suuria. Matalimpiin altaisiin ei ole kertynyt juuri 
lainkaankuiva-ainetta,muttaaikoinaanSuur-Saimaan 
ja JuurusvedenyhteyteenkuuluneessaPostilammessa 
kuiva-ainetta on peräti 750 kg/m2.

Arvio Suomen järvisedimenttien keskimääräi-
sestä kuiva-ainevarastosta saadaan painottamalla 
kokoluokittain lasketut kuiva-ainevarastot vastaavan 
kokoluokan järvien pinta-alalla. Järvisedimenttien 
keskimääräiseksi kuiva-ainevarastoksi saadaan siten 
290 kg/m2. Se on suurempi kuin tutkittujen järvien 

keskimääräinen varasto, mikä johtuu siitä, että suuret 
järvet ovat yliedustettuina tutkimusaineistossa.

Kun edellä esitetyt, kokoluokittain lasketut kes-
kimääräiset kuiva-ainevarastot kerrotaan kunkin 
kokoluokan järvien pinta-alalla, saadaan Suomen jär-
visedimenttien kuiva-ainevarastoksi kokoluokittain

yli 100 km2 3100 milj. tn,
100–10 km2 2400 milj. tn,
10–1,0 km2 2000 milj. tn,
1,0–0,1 km2 1800 milj. tn ja
alle 0,1 km2 200 milj. tn.

Kokoluokittainlasketutkuiva-ainevarastotpienene-
vätkokoluokanpienentyessä.Pieninkokoluokkaerot-
tuumuistapienenpinta-alan,pienenkerrospaksuuden 
ja pienen tiheyden takia. Suomen järvisedimenttien 
kuiva-ainevarasto on noin 9500 milj. tn.

Kuiva-aineen varastoitumisnopeudet 

Kuiva-ainevarastojen koko vaihtelee järvittäin, 
samoin varaston kertymiseen kulunut aika. Tutkit-
tujen järvien pinta-aloilla painotettu kuiva-aineen 
keskimääräinen varastoitumisnopeus on 22 g/m2/v. 
Suurimmilla vesistöalueilla vastaavat varastoi-
tumisnopeudet ovat Vuoksi 19 g/m2/v, Kymijoki
20 g/m2/v, Kokemäenjoki 29 g/m2/v, Oulujoki 
44 g/m2/v ja Kemijoki 32 g/m2/v.

Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueilla kuiva-aineen 
keskimääräinen varastoitumisnopeus on samalla 
tasolla. Se sopii hyvin yhteen vesistöalueiden 
yhtäläisen järvisyyden ja maalajijakauman kanssa. 
Järvikohtaiset varastoitumisnopeudet sen sijaan 
vaihtelevat sedimentaatio-olojen mukaan (taulukko 
3). Pienimmät varastoitumisnopeudet ovat Vuoksen 
vesistöalueella suhteellisen korkealla sijaitsevissa 
Juojärvessä ja Kolkonjärvessä ja Kymijoen vesis-
töalueella suhteellisen alhaalla sijaitsevissa Päijän-
teessä, Konnevedessä ja Vuohijärvessä. Suurimmat 
kuiva-aineen varastoitumisnopeudet ovat Vuoksen 
vesistöalueella Nerkoonjärvessä ja Räimäjärvessä ja 
Kymijoen vesistöalueella Vesijärvessä. Niiden kaik-
kien ympäristössä on runsaasti helposti erodoituvaa 
hienojakoista mineraalimaata. Vedenpinnan vaihtelut 
ovat edistäneet sen kulkeutumista järveen.

Tampereen ympäristön suurissa järvissä kuiva-
aineen varastoitumisnopeus on keskimääräisellä 
tasolla lukuun ottamatta Näsijärveä, jossa varastoitu-
misnopeus jää selvästi pienemmäksi. Kokemäenjoen 
vesistöalueelta tutkittujen järvien suurin varastoitu-
misnopeus on Sääksjärvessä. Oulujärven korkeahko 
kuiva-aineenvarastoitumisnopeuskohottaaOulujoen 
vesistöalueelta tutkittujen järvien keskimääräistä 

varastoitumisnopeutta.Oulujärvisijaitseesuhteellisen 
alhaalla, ja sen ympäristössä on runsaasti helposti ero-
doituvaahienojakoistamineraalimaata.Vesistöalueen 
muissasuurissajärvissäKiantajärvessäjaOntojärvessä 
kuiva-aineenkeskimääräinenvarastoitumisnopeus jää 
huomattavasti Oulujärveä pienemmäksi. Kemijoen 
vesistöalueellapinta-aloillapainotettukeskimääräinen 
varastoitumisnopeus määräytyy täysin Kemijärven 
mukaan. Muissa vesistöalueen järvissä varastoitu-
misnopeudet ovat pienempiä.

Kokoluokittain lasketut, pinta-aloilla painotetut 
kuiva-aineen keskimääräiset varastoitumisnopeudet 
ovat

yli 100 km2 22 g/m2/v,
100–10 km2 39 g/m2/v,
10–1,0 km2 35 g/m2/v,
1,0–0,1 km2 50 g/m2/v ja
alle 0,1 km2 12 g/m2/v.

Suurimmat kuiva-aineen varastoitumisnopeu-
det ovat kokoluokassa 1,0–0,1 km2 ja pienimmät 
kokoluokassa <0,1 km2. Suurimpien ja pienimpien 
varastoitumisnopeuksien sijoittuminen vierekkäisiin 
kokoluokkiin johtuu altaiden tyypin muuttumisesta. 
Pienimpien lampienvaluma-alueetovatyleensävailla 
avoimia uomia, mikä vaikeuttaa mineraaliaineksen 
kulkeutumista lampeen. Lammet ovat usein myös 
turverantaisia, mikä edelleen eristää niitä mineraa-
limaista.

Tietylle kokoluokalle tyypillistä kuiva-aineen 
varastoitumisnopeuttaonmahdotonesittää, silläkoko-
luokkien sisällä varastoitumisnopeuksien erot voivat 
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olla monikymmenkertaisia. Sedimentaatioympäristö 
vaikuttaavarastoitumisnopeuteen järvenkokoaenem-
män. Yleensä pienimmät varastoitumisnopeudet ovat 
järvissä, jotka ovat turverantaisia (esim. Haralampi, 
Rimpijärvi, Pieni Hetelampi), sijaitsevat suhteellisen 
korkealla (Teerilampi, Kolkonjärvi, Valkea-Kotinen) 
tai ovat karuja reittijärviä (Vuohijärvi, Päijänne, 
Kukkia). Suurimmat varastoitumisnopeudet taas ovat 
järvissä, jotkasijaitsevatharjujen liepeillä (Vihteljärvi, 
Nerkoonjärvi, Vesijärvi) tai savikoilla (Räimäjärvi, 
Lapinjärven Pyhäjärvi, Sääksjärvi).

Valtakunnallinen arvio kuiva-aineen keskimääräi-
sestä varastoitumisnopeudesta saadaan painottamalla 
kokoluokittain laskettuja nopeuksia kyseisen koko-
luokan järvien pinta-alalla. Keskimääräiseksi varas-
toitumisnopeudeksi tulee tällöin 31 g/m2/v. Suomen 
järviin on varastoitunut vuosittain kuiva-ainetta noin 
1,0 milj. tn.

Kuiva-aineen varastoituminen ei kuitenkaan ole 
jatkunut tasaisena, vaan varastoitumisnopeudet ovat 
vaihdelleet sedimentaatio-olojen muutosten mukaan. 
Yleensä kuiva-aineen varastoituminen on nopeinta 
heti järvensynnynjälkeen.Vakiintumisvaiheenaikaan 
varastoitumisnopeus hidastuu ja asettuu vakiintumis-
vaiheen jälkeenvakiintuneitaolojavastaavalle tasolle. 
Sedimentaatio-olojen muuttuminen voi muuttaa tätä 
luonnollista kehitystä.

Kuiva-aineen varastoitumisnopeuden muutoksia 
kuvaavat käyrät on esitetty kuvassa 389. Näytteet A–I 
ajoitettiin paleomagneettisella menetelmällä ja näyt-
teet J–Q radiohiilimenetelmällä. Kuiva-aineen varas-
toitumisnopeus hidastuu useiden paleomagneettisella 
menetelmällä ajoitettujen näytteiden (B, D, E, F, G, 
H) alaosassa. Kyseiset käyrän osat edustavat vakiin-
tumisvaiheen loppua. Vakiintumisvaiheen jälkeen 
varastoitumisnopeus vaihtelee kerroksittain, mutta 
yleisenä piirteenä on varastoitumisnopeuden hidastu-
minen nykyaikaa kohti. Radiohiilimenetelmällä ajoi-
tetuissa näytteissä kuiva-aineen varastoitumisnopeus 

yleensäpieneneenykyaikaakohti.Vakiintumisvaiheen 
jälkeen tavatut suuretvarastoitumisnopeudet johtuvat 
todennäköisesti ajoitusvirheistä. Ajoitettuihin osa-
näytteisiin on voinut joutua kerrostumisajankohtaa 
vanhempaa ainesta.

Historiallisesti tunnettujen järvenpurkausten aihe-
uttamia tulvakerroksiakäytettiinviimeaikaistenvaras-
toitumisnopeuksien selvittämiseen kuudessa altaassa 
(taulukko 4). Näytteenottoajankohtaan mennessä ehti 
ValvatuksenjaHöytiäisenpurkauksestakuluanoin140 
vuotta ja Hiisijärven purkauksesta noin 240 vuotta.

Kuiva-aineen varastoitumisnopeus on kasvanut 
kaikilla tutkimuspaikoilla. Voimakkainta varastoitu-
misnopeudenkasvuonollutHaukivedenJoroisselällä 
ja Perilammessa, jotka molemmat sijaitsevat lähellä 
purkauspaikkaa. Purkauksen yhteydessä Joroisselän 
tutkimuspaikalle syntyi 5 cm paksu savikerros, jossa 
on kuiva-ainetta noin 55 kg/m2 ja Perilammen tutki-
muspaikalle 20 cm paksu silttivaltainen kerros, jossa 
on kuiva-ainetta noin 140 kg/m2. Syvänteiden lisäksi 
tulvan kuljettamaa ainesta joutui myös matalampaan 
veteen, mistä se on vähitellen kulkeutunut syväntei-
siin. Matalaan veteen joutuneen aineksen uudelleen 
kerrostuminenonensisijainensyysuuriinkuiva-aineen 
varastoitumisnopeuksiin lähelläpurkauspaikkaasijait-
sevissa altaissa. Järvien vakiintuminen purkauksen 
jäljiltä on vielä kesken.

Joensuun eteläpuolella kuiva-aineen varastoitu-
misnopeuden muutos pienenee etäisyyden purkaus-
paikkaan kasvaessa. Savonselällä, Paasselällä ja 
Pienellä-Pyhännällä purkauskerrokset ovat ohuita, 
ja muista poiketen ne sisältyvät purkauksen jälkeen 
syntyneeseen kerrokseen. Siten tulokset eivät ole 
täysin vertailukelpoisia. Osa varastoitumisnopeu-
den kasvusta voi joka tapauksessa johtua aineksen 
uudelleen kerrostumisesta. Purkauksen yhteydessä 
altaaseen kulkeutuneen aineksen uudelleen kerrostu-
minen vaikeuttaa esimerkiksi maankäytön muutosten 
vaikutusten arviointia.

Taulukko 3. Kuiva-aineen keskimääräinen varasto ja keskimääräinen varastoitumisnopeus.
Table 3. The average store of dry matter and its average accumulation rate.

Vesistöalue
Drainage 
basin

Järven nimi
Lake

Luusuan sijainti-
kunta
Outlet district

Pinta-ala (km2)
Area (km2)

Varasto (kg/m2)
Store (kg/m2)

Varastoitumisnopeus
(g/m2/v)
Accumulation rate (g/m2/v)

1 Kinnasjärvi Tuupovaara 1,40 170 14

1 Tammalammit Tohmajärvi 0,06 96 8,4

3 Piilampi Ruokolahti 0,12 200 17

4 Saimaa Imatra 1540 140 13

4 Pielinen Eno 871 360 32

4 Pihlajavesi Puumala 755 150 15

4 Haukivesi Savonlinna 620 120 12
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Vesistöalue
Drainage 
basin

Järven nimi
Lake

Luusuan sijainti-
kunta
Outlet district

Pinta-ala (km2)
Area (km2)

Varasto (kg/m2)
Store (kg/m2)

Varastoitumisnopeus
(g/m2/v)
Accumulation rate (g/m2/v)

4 Orivesi Savonranta 536 200 19

4 Kallavesi Leppävirta 517 150 16

4 Pyhäselkä Rääkkylä 361 210 19

4 Puruvesi Punkaharju 330 130 12

4 Höytiäinen Kontiolahti 293 210 19

4 Suvasvesi Heinävesi 276 100 11

4 Pyhäjärvi Kitee 248 280 25

4 Juojärvi Heinävesi 228 100 9,8

4 Koitere Ilomantsi 167 230 20

4 Juurusvesi Siilinjärvi 159 460 48

4 Viinijärvi Liperi 148 110 10

4 Onkivesi Maaninka 120 420 45

4 Luonteri Anttola 108 120 11

4 Unnukka Varkaus 103 280 30

4 Kangasjärvi Juva 19,5 430 40

4 Kolkonjärvi Rantasalmi 18,8 72 6,9

4 Keyritty Rautavaara 18,2 290 29

4 Nerkoonjärvi Iisalmi 15,5 1100 120

4 Ätäskö Kitee 13,0 480 43

4 Nurmijärvi Rautjärvi 9,73 180 16

4 Kuonanjärvi Kerimäki 5,88 670 64

4 Kevätön Siilinjärvi 4,07 480 51

4 Ihalanjärvi Ruokolahti 2,83 130 11

4 Räimäjärvi Siilinjärvi 1,29 1900 200

4 Kalliojärvi Juuka 1,13 200 18

4 Ylä-Siikajärvi Nilsiä 1,11 630 64

4 Muntsurinjärvi Lieksa 1,05 310 28

4 Iso-Lyly Kaavi 0,98 430 41

4 Pitkäjärvi Siilinjärvi 0,64 900 95

4 Lyhyenjärvi Siilinjärvi 0,61 600 63

4 Ristijärvi Valtimo 0,30 960 87

4 Koijärvi Kerimäki 0,26 270 24

4 Ruuhilampi Pieksänmaa 0,15 380 35

4 Haukilampi Ristiina 0,08 120 11

4 Tuomaslampi Savitaipale 0,04 200 17

4 Musti Tuusniemi 0,04 250 25

4 Postilampi Nilsiä 0,03 750 79

Taulukko 3 jatkuu.
Table 3 continues.
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Vesistöalue
Drainage 
basin

Järven nimi
Lake

Luusuan sijainti-
kunta
Outlet district

Pinta-ala (km2)
Area (km2)

Varasto (kg/m2)
Store (kg/m2)

Varastoitumisnopeus
(g/m2/v)
Accumulation rate (g/m2/v)

14 Päijänne Asikkala 1110 81 8,6

14 Keitele Äänekoski 502 210 22

14 Puula Hirvensalmi 325 190 18

14 Konnevesi Konnevesi 187 94 9,9

14 Nilakka Tervo 163 230 25

14 Kivijärvi Kannonkoski 155 320 33

14 Suontee Joutsa 149 230 22

14 Kyyvesi Kangasniemi 133 320 31

14 Vesijärvi Asikkala 111 900 88

14 Pielavesi Pielavesi 111 370 39

14 Kolima Viitasaari 101 220 24

14 Vuohijärvi Jaala 87,8 50 4,8

14 Suontienselkä Suonenjoki 41,0 230 24

14 Muuratjärvi Muurame 31,7 160 17

14 Pieksänjärvi Pieksänmaa 21,0 260 24

14 Karijärvi Jaala 20,4 320 32

14 Kotajärvi Lemi 3,41 270 24

14 Johdasjärvi Jaala 1,89 310 30

14 Haukijärvi Maaninka 1,52 420 41

14 Saarijärvi Saarijärvi 1,25 330 31

14 Pyhäluoma Pieksänmaa 1,24 560 56

14 Tervajärvi Luumäki 1,15 350 30

14 Vehmasjärvi Suonenjoki 0,47 130 11

14 Vehmasjärvi Kuopio 0,41 290 26

14 Ylimmäinen Sammallampi Jaala 0,33 660 62

14 Pieni-Montonen Mikkeli 0,27 380 36

14 Mäkijärvi Kuopio 0,21 390 34

14 Hanhijärvi Jämsänkoski 0,17 830 85

14 Keskijärvi Luhanka 0,12 830 83

14 Valkeinen Suonenjoki 0,10 280 28

16 Pyhäjärvi Lapinjärvi 12,9 1500 170

22 Kypärijärvi Vihti 0,54 700 76

23 Vahermanjärvi Nummi-Pusula 2,04 120 11

34 Pyhäjärvi Eura 154 360 58

35 Näsijärvi Tampere 265 110 11

35 Längelmävesi Kangasala 180 230 24

35 Vanajavesi Lempäälä 179 400 43

Taulukko 3 jatkuu.
Table 3 continues.
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Vesistöalue
Drainage 
basin

Järven nimi
Lake

Luusuan sijainti-
kunta
Outlet district

Pinta-ala (km2)
Area (km2)

Varasto (kg/m2)
Store (kg/m2)

Varastoitumisnopeus
(g/m2/v)
Accumulation rate (g/m2/v)

35 Pyhäjärvi Nokia 124 210 23

35 Keurusselkä Mänttä 119 290 31

35 Mallasvesi Roine Valkeakoski 107 240 25

35 Kukkia Luopioinen 44,3 100 11

35 Sääksjärvi Kokemäki 37,8 1100 170

35 Kuohijärvi Luopioinen 35,0 200 20

35 Pihlajavesi Keuruu 19,9 290 27

35 Uuranjärvi Multia 4,01 350 32

35 Sääjärvi Janakkala 1,96 600 53

35 Havanganjärvi Virrat 1,73 530 57

35 Sulkuejärvi Kihniö 1,03 220 24

35 Ekojärvi Lammi 0,77 500 51

35 Puntasjärvi Kuru 0,57 230 21

35 Alinen Rautjärvi Lammi 0,51 300 26

35 Iso Leppäjärvi Kuru 0,07 85 7,7

35 Valkea-Kotinen Lammi 0,04 90 7,8

36 Vihteljärvi Kankaanpää 0,32 1400 230

42 Paukajärvi Virrat 0,32 87 8,8

44 Kätkänjärvi Lehtimäki 2,60 210 21

44 Alainen Mustalampi Töysä 0,04 340 33

46 Kalijärv Pedersören kunta 0,25 250 46

47 Lappajärvi Lappajärvi 142 330 56

48 Tvärasjön Lestijärvi 1,32 420 76

51 Lestijärvi Lestijärvi 65,1 380 40

54 Pyhäjärvi Pyhäjärvi 126 330 34

54 Haralampi Haapavesi 0,05 21 3,0

55 Pieni Hetelampi Pyhäjoki 0,06 86 9,8

59 Oulujärvi Vaala 893 480 51

59 Kiantajärvi Suomussalmi 153 220 20

59 Ontojärvi Kuhmo 104 170 16

59 Hossanjärvi Suomussalmi 3,94 140 13

59 Ahmasjärvi Utajärvi 3,75 410 45

59 Kylmäjärvi Suomussalmi 1,03 290 27

59 Pieni-Pyhäntä Ristijärvi 0,90 580 56

59 Perilampi Ristijärvi 0,10 1200 110

59 Teerilampi Kuhmo 0,03 57 5,2

60 Loukkojärvi Kiiminki 1,15 140 27

Taulukko 3 jatkuu.
Table 3 continues.
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Vesistöalue
Drainage 
basin

Järven nimi
Lake

Luusuan sijainti-
kunta
Outlet district

Pinta-ala (km2)
Area (km2)

Varasto (kg/m2)
Store (kg/m2)

Varastoitumisnopeus
(g/m2/v)
Accumulation rate (g/m2/v)

61 Kostonjärvi Taivalkoski 42,9 160 15

61 Pintamojärvi Pudasjärvi 3,41 330 33

61 Pikku Ahvenjärvi Pudasjärvi 0,19 390 43

61 Tutulampi Taivalkoski 0,15 220 22

64 Vittikkolampi Rovaniemen mlk 0,07 140 14

65 Kemijärvi Kemijärvi 222 310 32

65 Javarusjärvi Kemijärvi 5,16 290 29

65 Saarijärvi Posio 1,73 210 20

65 Vuontisjärvi Enontekiö 1,43 260 26

65 Rytijärvi Rovaniemen mlk 0,28 170 18

65 Viitatunturinlampi Kemijärvi 0,15 180 18

65 Lehtojärvi Posio 0,12 170 17

65 Lampi 130602 Enontekiö 0,12 180 17

65 Rimpijärvi Kittilä 0,09 38 4,4

67 Lampi 130201 Enontekiö 0,04 3,0 0,29

68 Pulmankijärvi Utsjoki 10,8 510 100

71 Inarijärvi Inari 1090 120 11

71 Joukkaisjärvi Inari 0,35 160 14

71 Leppälompola Inari 0,08 80 7,2

71 Lampi 140151 Inari 0,04 17 3,1

73 Yli-Kitka Kuusamo 240 140 13

73 Talvijärvi Kuusamo 0,17 200 18

Taulukko 3 jatkuu.
Table 3 continues.

Taulukko 4. Kuiva-aineen varastoitumisnopeuden muutokset purkauskerroksia sisältävissä järvissä.
Table 4. Changes in the accumulation rate of dry matter in lakes containing drainage layers.

Tapahtuma
Event

Tutkimuspaikka
Survey site

Pitkäaikainen (g/m2/v)
Long-term (g/m2/yr)

Purkauksen jälkeen (g/m2/v)
After event (g/m2/yr)

Valvatuksen purkaus vuonna 1861
Drainage of Lake Valvatus in 1861

Haukivesi, Joroisselkä 150 640

Höytiäisen purkaus vuonna 1859
Drainage of Lake Höytiäinen in 1859

Pyhäselkä 170 370

Orivesi, Savonselkä 89 190

Orivesi, Paasselkä 45 70

Hiisijärven purkaus vuonna 1761
Drainage of Lake Hiisijärvi in 1761

Perilampi 47 140

Pieni-Pyhäntä 140 250
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Kuva389.Kuiva-aineenpitkänaikavälinvarastoitumisnopeudetpaleomagneettisellamenetelmällä(A–I)jaradiohiilimenetelmällä(J–Q)ajoitetuissapitkissä
näytteissä. Profiilit seuraavista järvistä: A Pielinen, B Vesijärvi, C Pielavesi, D Kolima, E Muuratjärvi, F Keuruun Pihlajavesi, G Oulujärvi, H Ontojärvi,
I Yli-Kitka, J Räimäjärvi, K Puula, L Kuopion Vehmasjärvi, M Valkea-Kotinen, N Vittikkolampi, O Javarusjärvi, P Vuontisjärvi ja Q Lehtojärvi.
Fig. 389. The long-term accumulation rates of dry matter determined using the paleomagnetic method (A–I) and the radiocarbon method (J–Q). The 
profiles are from the following lakes: A Pielinen, B Vesijärvi, C Pielavesi, D Kolima, E Muuratjärvi, F Pihlajavesi (Keuruu), G Oulujärvi, H Ontojärvi, 
I Yli-Kitka, J Räimäjärvi, K Puula, L Vehmasjärvi (Kuopio), M Valkea-Kotinen, N Vittikkolampi, O Javarusjärvi, P Vuontisjärvi, and Q Lehtojärvi.
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Hiilen varastot 

Järvisedimenttien suurimmat hiilivarastot ovat 
Saimaassa (16 milj. tn) ja Oulujärvessä (15 milj. tn). 
Seuraavina, kahdesta suurimmasta selvästi erottuvina 
tulevat Pihlajavesi (9,4 milj. tn), Orivesi (8,5 milj. tn) 
ja Pielinen (5,9 milj. tn). Tutkituista järvistä toiseksi 
suurin Päijänne löytyy hiilivaraston koon suhteen 
vasta sijalta kahdeksantoista ja kolmanneksi suurin 
Inarijärvi sijalta kymmenen. Toisaalta monia järviä 
kohoaa suurempien joukkoon. Esimerkiksi Kyyvesi 
on pinta-alalla mitaten sijalla 33, mutta hiilivarastolla 
mitaten sijalla kaksitoista. Asemiaan parantavat sel-
västimyösVuoksenvesistöalueenPyhäjärvi,Koitere ja 
Vesijärvi. Järvien väliset erot tulevat selvemmin esiin 
vertailtaessa pinta-alaan suhteutettuja keskimääräisiä 
hiilivarastoja.

Tutkittujen järvien pinta-aloilla painotettu kes-
kimääräinen hiilivarasto on 10 kg/m2. Suurimmilla 
vesistöalueilla vastaavat keskimääräiset varastot 
ovat Vuoksi 10 kg/m2, Kymijoki 8,2 kg/m2, Koke-
mäenjoki 8,4 kg/m2, Oulujoki 16 kg/m2 ja Kemijoki 
17 kg/m2. Oulujoen ja Kemijoen vesistöalueiden 
hiilivarastot ovat eteläisen Suomen suuriin vesistö-
alueisiin nähden lähes kaksinkertaisia. Ero selittyy 
ainakin osittain turvemaiden osuudella. Oulujoen 
ja Kemijoen vesistöalueilla turvemaiden osuus on 
24 %, mutta eteläisen Suomen suurilla vesistöalueilla 
se jää 10 %:n tasolle.

Keskimääräinen hiilivarasto on Vuoksen vesistö-
alueella noin 20 % suurempi kuin Kymijoen vesis-
töalueella. Molemmilla vesistöalueilla maalajien 
prosentuaalinen jakauma on hyvin samanlainen, 
joten valuma-alueen nykyinen maaperä ei selitä 
valuma-aluekohtaisten hiilivarastojen eroa. Ero selit-
tyy kuitenkin maaperällä, ei nykyisellä, vaan sillä, 
joka jäi muinaisten suurjärvien tulvan alle. Tulvan 
kohotessa rantasoista erodoitui turvetta, joka kul-
keutui syvänteisiin ja kohotti kerrostuvan sedimentin 
hiilipitoisuutta. Esimerkiksi Saimaan, Pihlajaveden 
ja Oriveden keskimääräistä suuremmat hiilivarastot 
johtuvat järvisedimenttikerroksen korkeammasta 
hiilipitoisuudesta. Suurina järvinä ne taas vaikuttavat 
voimakkaasti pinta-alalla painotettuun keskiarvoon. 
Kymijoen vesistöalueella rantasoiden erodoitumista 
ei tapahtunut samassa mitassa. Syynä siihen on sois-
tumiselle edullisten altaiden puuttuminen suurten 
selkien rannoilta.

Järvikohtaiset hiilivarastot vaihtelevat Etelä-
Suomensuurillavesistöalueillaenemmänkuinpohjoi-
sillavesistöalueilla (taulukko5).VuoksenjaKymijoen 
vesistöalueillasuurimmathiilivarastotovatpienimpiin 
nähden 30-kertaisia, Kokemäenjoen vesistöalueella 
24-kertaisia, Oulujoen vesistöalueella 7-kertaisia ja 
Kemijoen vesistöalueella 3-kertaisia. Järvikohtaisten 

varastojen vaihtelu kuvaahyvin sedimentaatio-olojen 
vaihtelua. Osa eteläisen Suomen järvistä sijaitsee 
suhteellisenalhaalla,niidenvaluma-alueellaonhieno-
jakoista mineraalimaata ja monet niistä ovat kokeneet 
voimakkaitavedenpinnanvaihteluja,osa taas sijaitsee 
suhteellisenkorkeallavakaissasedimentaatio-oloissa. 
Sen sijaan pohjoiset järvet sijaitsevat suhteellisen 
korkealla, valuma-alue on enimmäkseen moreeni- ja 
turvemaata, ja järvien vedenpinta on yleensä pysynyt 
syntyajankohtaa vastaavalla tasolla.

Keskimääräinen hiilivarasto kasvaa yleensä järven 
koon pienentyessä, mikä on selvimmin havaittavissa 
eteläisen Suomen suurilla vesistöalueilla. Kokoluo-
kittain lasketut, järven pinta-alalla painotetut hiiliva-
rastot ovat

yli 100 km2 9,6 kg/m2,
100–10 km2 17 kg/m2,
10–1,0 km2 31 kg/m2,
1,0–0,1 km2 40 kg/m2 ja
alle 0,1 km2 25 kg/m2.

Kokoluokittain lasketut hiilivarastot kasvavat 
kokoluokan pienentyessä lukuun ottamatta pienintä 
kokoluokkaa. Suurimman kokoluokan pienimmät 
hiilivarastot ovat Päijänteessä ja Viinijärvessä ja suu-
rimmat Kyyvedessä ja Vesijärvessä. Pienimmille ja 
toisaalta suurimmille varastoille ei ole olemassa yhtä 
yhteistä selittäjää. Esimerkiksi Kyyveden ja Vesijär-
ven erilaiset sedimentaatioympäristöt ovat johtaneet 
suhteellisen suuriin hiilivarastoihin.

Toisen kokoluokan (100–10 km2) pienimmät 
hiilivarastot ovat Vuohijärvessä ja Kukkiassa, jotka 
molemmat ovat niukkaravinteisia reittijärviä. Koko-
luokan suurimmat varastot ovat Kangasjärvessä ja 
Lapinjärven Pyhäjärvessä. Näiden järvien sedimen-
taatioympäristöt ovat hyvin erilaiset. Kangasjärvi on 
suhteellisen korkealla sijaitseva ruskeavetinen järvi 
ja Pyhäjärvi savikolla sijaitseva runsasravinteinen 
järvi. Suuri hiilivarasto johtuu Kangasjärvellä lähinnä 
sedimentinkorkeastahiilipitoisuudesta jaPyhäjärvellä 
suuresta kuiva-ainevarastosta. Vastaavanlaisia pareja 
on myös pienemmissä kokoluokissa. Hiilivaraston 
pieneneminen pienimmässä kokoluokassa johtuu 
sedimenttikerroksen ohenemisesta. Järvisedimentti-
kerrosonjäänytohueksimonissaLapin jaPohjanmaan 
pienissä lammissa.

Arvio Suomen järvisedimenttien keskimääräisestä 
hiilivarastosta saadaan painottamalla kokoluokittain 
lasketuthiilivarastotkunkinkokoluokan järvienpinta-
alalla. Keskimääräiseksi hiilivarastoksi saadaan siten 
19 kg/m2, mikä on lähes kaksinkertainen tutkittujen 
järvien keskimääräiseen hiilivarastoon verrattuna. 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 160, 2004
Hannu Pajunen

280

Taulukko 5. Hiilen keskimääräinen varasto ja varastoitumisnopeus.
Table 5. The average store of carbon and its average accumulation rate.

Vesistöalue
Drainage 
basin

Järven nimi
Lake

Luusuan sijainti-
kunta
Outlet district

Pinta-ala (km2)
Area (km2)

Varasto (kg/m2)
Store (kg/m2)

Varastoitumisnopeus 
(g/m2/v)
Accumulation rate 
(g/m2/v)

1 Kinnasjärvi Tuupovaara 1,40 27 2,2

1 Tammalammit Tohmajärvi 0,06 29 2,5

3 Piilampi Ruokolahti 0,12 40 3,5

4 Saimaa Imatra 1540 11 1,0

4 Pielinen Eno 871 6,8 0,62

4 Pihlajavesi Puumala 755 12 1,2

4 Haukivesi Savonlinna 620 8,5 0,85

4 Orivesi Savonranta 536 16 1,5

4 Kallavesi Leppävirta 517 4,6 0,49

4 Pyhäselkä Rääkkylä 361 10 0,95

4 Puruvesi Punkaharju 330 9,8 0,89

4 Höytiäinen Kontiolahti 293 7,7 0,70

4 Suvasvesi Heinävesi 276 4,4 0,46

4 Pyhäjärvi Kitee 248 22 2,0

4 Juojärvi Heinävesi 228 6,1 0,60

4 Koitere Ilomantsi 167 17 1,5

4 Juurusvesi Siilinjärvi 159 13 1,3

4 Viinijärvi Liperi 148 3,0 0,28

4 Onkivesi Maaninka 120 8,1 0,85

4 Luonteri Mikkeli 108 8,3 0,77

4 Unnukka Varkaus 103 9,4 0,97

Ero johtuu suurten järvien painottumisesta liikaa 
tutkimusaineistossa.

Kun edellä esitetyt, kokoluokittain lasketut keski-
määräiset hiilivarastot kerrotaan kunkin kokoluokan 
järvienpinta-alalla,saadaanSuomenjärvisedimenttien 
hiilivarastoksi kokoluokittain

yli 100 km2 140 milj. tn,
100–10 km2 120 milj. tn,
10–1,0 km2 180 milj. tn,
1,0–0,1 km2 160 milj. tn ja
alle 0,1 km2 42 milj. tn.

Neljän suurimman kokoluokan hiilivarastot ovat 
samaa suuruusluokkaa, sillä keskimääräisen hiiliva-
raston kasvu korvaa järvialan pienenemisen koko-
luokittain. Suomen järvisedimenttien hiilivarastoksi 
saadaan noin 640 milj. tn. Se on hieman pienempi 
kuin ensiksi tutkittujen 31 järven perusteella tehty 

arvio(Pajunen2000).Tutkittaessa lisää järviäpysyivät 
kahden suurimman kokoluokan hiilivarastot samalla 
tasolla. Sen sijaan arviot pienimpien kokoluokkien 
hiilivarastosta pienenivät. Se johtui osittain siitä, ettei 
ensiksi tutkittujen järvien joukkoon kuulunut Lapin 
matalia lampia. Järvisedimenttien hiilivarasto on 
samaa suuruusluokkaa puustoon sitoutuneen hiilen 
kanssa (Kauppi et al. 1997).

Järvisedimenttienhiilivarastoistaonniukasti inven-
tointeihin perustuvia tietoja. Hiilitaseita laskettaessa 
käytetyt luvut perustuvat arvioihin. Kanadassa Alber-
tan osavaltion järvisedimenttien keskimääräiseksi 
hiilivarastoksi on arvioitu 147 kg/m2 (Campbell 
etal.2000),mikäonläheskahdeksankertainenSuomen 
järvisedimenttien hiilivarastoon nähden. Ero johtuu 
lähinnä Albertan järvisedimenttikerrosten suurem-
maksi arvioidusta paksuudesta (5,9 m) ja korkeam-
maksi arvioidusta hiilipitoisuudesta (18 %).
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Vesistöalue
Drainage 
basin

Järven nimi
Lake

Luusuan sijainti-
kunta
Outlet district

Pinta-ala (km2)
Area (km2)

Varasto (kg/m2)
Store (kg/m2)

Varastoitumisnopeus 
(g/m2/v)
Accumulation rate 
(g/m2/v)

4 Kangasjärvi Juva 19,5 51 4,8

4 Kolkonjärvi Rantasalmi 18,8 7,1 0,68

4 Keyritty Rautavaara 18,2 26 2,6

4 Nerkoonjärvi Iisalmi 15,5 27 2,8

4 Ätäskö Kitee 13,0 34 3,0

4 Nurmijärvi Rautjärvi 9,73 14 1,2

4 Kuonanjärvi Kerimäki 5,88 65 6,2

4 Kevätön Siilinjärvi 4,07 19 2,0

4 Ihalanjärvi Ruokolahti 2,83 20 1,7

4 Räimäjärvi Siilinjärvi 1,29 69 7,3

4 Kalliojärvi Juuka 1,13 42 3,8

4 Ylä-Siikajärvi Nilsiä 1,11 57 5,9

4 Muntsurinjärvi Lieksa 1,05 20 1,8

4 Iso-Lyly Kaavi 0,98 51 4,9

4 Pitkäjärvi Siilinjärvi 0,64 30 3,1

4 Lyhyenjärvi Siilinjärvi 0,61 36 3,8

4 Ristijärvi Valtimo 0,30 39 3,6

4 Koijärvi Kerimäki 0,26 57 5,1

4 Ruuhilampi Pieksänmaa 0,15 91 8,5

4 Haukilampi Ristiina 0,08 21 2,0

4 Tuomaslampi Savitaipale 0,04 26 2,2

4 Musti Tuusniemi 0,04 41 4,0

4 Postilampi Nilsiä 0,03 48 5,0

14 Päijänne Asikkala 1110 2,2 0,23

14 Keitele Äänekoski 502 5,8 0,61

14 Puula Hirvensalmi 325 15 1,4

14 Konnevesi Konnevesi 187 4,5 0,48

14 Nilakka Tervo 163 7,3 0,77

14 Kivijärvi Kannonkoski 155 14 1,4

14 Suontee Joutsa 149 14 1,4

14 Kyyvesi Kangasniemi 133 27 2,5

14 Vesijärvi Asikkala 111 22 2,2

14 Pielavesi Pielavesi 111 10 1,1

14 Kolima Viitasaari 101 7,4 0,78

14 Vuohijärvi Jaala 87,8 2,1 0,20

14 Suontienselkä Suonenjoki 41,0 16 1,7

Taulukko 5 jatkuu.
Table 5 continues.
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Vesistöalue
Drainage 
basin

Järven nimi
Lake

Luusuan sijainti-
kunta
Outlet district

Pinta-ala (km2)
Area (km2)

Varasto (kg/m2)
Store (kg/m2)

Varastoitumisnopeus 
(g/m2/v)
Accumulation rate 
(g/m2/v)

14 Muuratjärvi Muurame 31,7 6,7 0,70

14 Pieksänjärvi Pieksänmaa 21,0 34 3,1

14 Karijärvi Jaala 20,4 11 1,0

14 Kotajärvi Lemi 3,41 18 1,6

14 Johdasjärvi Jaala 1,89 20 1,9

14 Haukijärvi Maaninka 1,52 37 3,7

14 Saarijärvi Saarijärvi 1,25 32 2,9

14 Pyhäluoma Pieksänmaa 1,24 35 3,5

14 Tervajärvi Luumäki 1,15 30 2,6

14 Vehmasjärvi Suonenjoki 0,47 29 2,6

14 Vehmasjärvi Kuopio 0,41 49 4,5

14 Ylimmäinen Sammallampi Jaala 0,33 33 3,1

14 Pieni-Montonen Mikkeli 0,27 50 4,7

14 Mäkijärvi Kuopio 0,21 62 5,5

14 Hanhijärvi Jämsänkoski 0,17 63 6,5

14 Keskijärvi Luhanka 0,12 46 4,7

14 Valkeinen Suonenjoki 0,10 19 2,0

16 Pyhäjärvi Lapinjärvi 12,9 48 5,3

22 Kypärijärvi Vihti 0,54 38 4,1

23 Vahermanjärvi Nummi-Pusula 2,04 13 1,2

34 Pyhäjärvi Eura 154 13 2,0

35 Näsijärvi Tampere 265 4,2 0,44

35 Längelmävesi Kangasala 180 4,2 0,43

35 Vanajavesi Lempäälä 179 10 1,1

35 Pyhäjärvi Nokia 124 3,9 0,44

35 Keurusselkä Mänttä 119 16 1,7

35 Mallasvesi Roine Valkeakoski 107 5,1 0,53

35 Kukkia Luopioinen 44,3 3,3 0,34

35 Sääksjärvi Kokemäki 37,8 36 5,6

35 Kuohijärvi Luopioinen 35,0 9,5 0,98

35 Pihlajavesi Keuruu 19,9 22 2,1

35 Uuranjärvi Multia 4,01 42 3,9

35 Sääjärvi Janakkala 1,96 53 4,6

35 Havanganjärvi Virrat 1,73 79 8,5

35 Sulkuejärvi Kihniö 1,03 20 2,2

35 Ekojärvi Lammi 0,77 55 5,7

35 Puntasjärvi Kuru 0,57 44 4,0

Taulukko 5 jatkuu.
Table 5 continues.
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Vesistöalue
Drainage 
basin

Järven nimi
Lake

Luusuan sijainti-
kunta
Outlet district

Pinta-ala (km2)
Area (km2)

Varasto (kg/m2)
Store (kg/m2)

Varastoitumisnopeus 
(g/m2/v)
Accumulation rate 
(g/m2/v)

35 Alinen Rautjärvi Lammi 0,51 50 4,4

35 Iso Leppäjärvi Kuru 0,07 27 2,5

35 Valkea-Kotinen Lammi 0,04 32 2,8

36 Vihteljärvi Kankaanpää 0,32 31 5,0

42 Paukajärvi Virrat 0,32 23 2,3

44 Kätkänjärvi Lehtimäki 2,60 21 2,1

44 Alainen Mustalampi Töysä 0,04 77 7,7

46 Kalijärv Pedersören kunta 0,25 36 6,5

47 Lappajärvi Lappajärvi 142 13 2,2

48 Tvärasjön Lestijärvi 1,32 46 8,4

51 Lestijärvi Lestijärvi 65,1 20 2,2

54 Pyhäjärvi Pyhäjärvi 126 11 1,1

54 Haralampi Haapavesi 0,05 8,5 1,3

55 Pieni Hetelampi Pyhäjoki 0,06 23 2,6

59 Oulujärvi Vaala 893 17 1,8

59 Kiantajärvi Suomussalmi 153 15 1,4

59 Ontojärvi Kuhmo 104 12 1,1

59 Hossanjärvi Suomussalmi 3,94 11 1,0

59 Ahmasjärvi Utajärvi 3,75 46 4,9

59 Kylmäjärvi Suomussalmi 1,03 20 1,8

59 Pieni-Pyhäntä Ristijärvi 0,90 22 2,2

59 Perilampi Ristijärvi 0,10 47 4,5

59 Teerilampi Kuhmo 0,03 6,9 0,62

60 Loukkojärvi Kiiminki 1,15 20 4,0

61 Kostonjärvi Taivalkoski 42,9 14 1,4

61 Pintamojärvi Pudasjärvi 3,41 30 3,0

61 Pikku Ahvenjärvi Pudasjärvi 0,19 50 5,6

61 Tutulampi Taivalkoski 0,15 43 4,1

64 Vittikkolampi Rovaniemen mlk 0,07 40 4,1

65 Kemijärvi Kemijärvi 222 17 1,7

65 Javarusjärvi Kemijärvi 5,16 29 2,8

65 Saarijärvi Posio 1,73 14 1,4

65 Vuontisjärvi Enontekiö 1,43 20 2,0

65 Rytijärvi Rovaniemen mlk 0,28 15 1,6

65 Viitatunturinlampi Kemijärvi 0,15 37 3,5

65 Lehtojärvi Posio 0,12 31 3,0

65 Lampi 130602 Enontekiö 0,12 25 2,4

Taulukko 5 jatkuu.
Table 5 continues.
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Vesistöalue
Drainage 
basin

Järven nimi
Lake

Luusuan sijainti-
kunta
Outlet district

Pinta-ala (km2)
Area (km2)

Varasto (kg/m2)
Store (kg/m2)

Varastoitumisnopeus 
(g/m2/v)
Accumulation rate 
(g/m2/v)

65 Rimpijärvi Kittilä 0,09 16 1,8

67 Lampi 130201 Enontekiö 0,04 1,2 0,11

68 Pulmankijärvi Utsjoki 10,8 5,0 1,0

71 Inarijärvi Inari 1090 4,3 0,39

71 Joukkaisjärvi Inari 0,35 24 2,2

71 Leppälompola Inari 0,08 14 1,3

71 Lampi 140151 Inari 0,04 4,1 0,75

73 Yli-Kitka Kuusamo 240 10 0,97

73 Talvijärvi Kuusamo 0,17 41 3,9

Taulukko 5 jatkuu.
Table 5 continues.

Hiilen varastoitumisnopeudet 

Järvisedimenttienhiilivarastoonkertynyt jääkauden 
jälkeisenä aikana. Koska järvet ovat eri-ikäisiä, vai-
kuttaa varastoitumisnopeuksiin varaston koon lisäksi 
varaston kertymiseen kulunut aika. Vanhimmassa 
järvessä varastoituminen on jatkunut jo 12 000 vuotta, 
muttanuorimmassavain5000vuotta.Tässäyhteydessä 
tarkoitetaanpitkänaikavälinvarastoitumisnopeudella 
järven syntyajankohdan jälkeistä keskimääräistä 
varastoitumisnopeutta.

Pitkän aikavälin nopeudet 

Tutkittujen järvien pinta-aloilla painotettu hiilen 
keskimääräinen varastoitumisnopeus on 1,0 g/m2/v. 
Suurimmilla vesistöalueilla vastaavat hiilen varas-
toitumisnopeudet ovat Vuoksi 0,96 g/m2/v, Kymijoki 
0,82 g/m2/v, Kokemäenjoki 0,94 g/m2/v, Oulujoki 
1,7 g/m2/v ja Kemijoki 1,8 g/m2/v. Pohjoisen suurten 
vesistöalueidenkeskimääräisetvarastoitumisnopeudet 
ovat kaksinkertaisia eteläisen Suomen suuriin vesis-
töalueisiin verrattuna. Varastoitumisnopeuksien ero 
selittyy turvemaiden osuudella, joka on pohjoisilla 
vesistöalueilla yli kaksinkertainen eteläisiin verrat-
tuna. Maaston painanteita peittävät pohjoisessa suot, 
etelässä järvet. Alapuolisen vesistön kannalta suot 
ovateloperäisenaineksen lähteitä ja järveteloperäisen 
aineksen sedimentaatioaltaita.

Järvikohtaiset varastoitumisnopeudet vaihtelevat 
valuma-alueen ominaisuuksien ja järven sedimen-
taatio-olojen mukaan (taulukko 5). Pienimmät hiilen 
varastoitumisnopeudet ovat järvissä, joissa on vain 
vähän järvisedimenttejä ja joissa sedimentin hiilipi-
toisuus on alhainen. Tällaisia järviä ovat mm. Vuo-

hijärvi, Päijänne, Viinijärvi, Kukkia ja Inarijärvi. Jos 
taas kuiva-ainetta on kertynyt runsaasti, ovat hiilen 
varastoitumisnopeudet alhaisesta hiilipitoisuudesta 
huolimattavähintäänkinkeskimääräisellä tasolla (vrt. 
Nerkoonjärvi jaVesijärvi).Yleensänopeakuiva-aineen 
kertyminen johtaa myöskin suureen hiilen varastoitu-
misnopeuteen.Niinon tapahtunutesimerkiksiRäimä-
järvessä, Sääksjärvessä ja Lapinjärven Pyhäjärvessä. 
Josnopeankuiva-aineenkertymisenlisäksieloperäisen 
aineksen osuus on suuri, päädytään suurimpiin varas-
toitumisnopeuksiin (vrt. Havanganjärvi, Ruuhilampi 
ja Alainen Mustalampi). Sedimentaatioympäristön 
mukaansuurimmathiilenvarastoitumisnopeudetovat 
joko savialueiden järvissä, joissa sedimentaatio on 
hyvin nopeaa, tai suhteellisen korkealla sijaitsevissa, 
soistuneenmoreenimaanympäröimissä järvissä, joissa 
sedimentin korkea hiilipitoisuus korvaa hitaamman 
sedimentaation.

Suurin osa järvisedimenttien sisältämästä eloperäi-
sestä aineksesta on peräisin valuma-alueelta, josta se 
on kulkeutunut järveen joko kiinteänä tai liuenneena. 
Vaikka eloperäinen aines liikkuu veden mukana 
helpommin kuin kiinteä mineraaliaines, pyrkii sekin 
kerrostumaan ensimmäiseen mahdolliseen altaaseen. 
Vesireittejä tarkasteltaessa pitäisi siksi hiilen varas-
toitumisnopeuden hidastua alajuoksulle päin. Niin 
ei kuitenkaan aina tapahdu, sillä alajuoksulle päin 
siirryttäessä muuttuvat myös sedimentaatio-olot. 
Suurimmat varastoitumisnopeudet saavutetaan vasta, 
kun valuma-alueen koko on kasvanut riittävästi ja 
valuma-alueelle on muodostunut avoimia vesiuomia, 
jotka edistävät aineksen kulkeutumista järveen.

Kokemäenjoen latvoilta tutkitussa järvireitissä 
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sedimentinhiilipitoisuusalenee tasaisesti alajuoksulle 
päin, mutta hiilen varastoitumisnopeus on suurim-
millaan vajaan 1 km2:n kokoisissa Ekojärvessä ja 
Alisessa Rautjärvessä (kuva 390). Valkean-Kotisen 
valuma-alue on järven kokoon nähden pieni, mikä 
rajoittaa järveenkulkeutuvanaineksenmäärääja johtaa 
korkeasta hiilipitoisuudesta huolimatta pienempään 
varastoitumisnopeuteen. Ekojärveltä alajuoksulle 
päin varastoitumisnopeudet pienenevät nopeasti, 
sillä Ekojärvi toimii Kuohijärveen laskevien vesien 
tehokkaana sedimentaatioaltaana.

Kokoluokittain lasketut pinta-aloilla painotetut 
keskimääräiset hiilen varastoitumisnopeudet ovat

yli 100 km2 0,95 g/m2/v,
100–10 km2 1,8 g/m2/v,
10–1,0 km2 3,1 g/m2/v,
1,0–0,1 km2 4,0 g/m2/v ja
alle 0,1 km2 2,4 g/m2/v.

Kokoluokittain lasketut varastoitumisnopeudet 
kasvavat kokoluokan pienentyessä lukuun ottamatta 
pienintä kokoluokkaa. Pienimmässä kokoluokassa 
hiilen varastoitumisnopeus pienenee lähinnä sedi-
menttikerroksen ohenemisen takia.

Valtakunnallinen arvio hiilen keskimääräisestä 
varastoitumisnopeudestasaadaanpainottamallakoko-
luokittain laskettuja nopeuksia kunkin kokoluokan 
järvien pinta-alalla. Keskimääräiseksi hiilen varastoi-
tumisnopeudeksi pitkällä aikavälillä saadaan tällöin 
2,0 g/m2/v. Se on kaksinkertainen tutkittujen järvien 
varastoitumisnopeuteen nähden. Ero johtuu suurten 
järvien painottumisesta liikaa tutkimusaineistossa. 
Suomen järvisedimentteihin on varastoitunut vuosit-
tain hiiltä keskimäärin 64 000 tn. 

Hiilitaseita laskettaessa on hiilen varastoitumis-
nopeus yleensä arvioitu huomattavasti suuremmaksi. 
Forsius et al. (1996) arvioivat Suomen järvisedi-
mentteihin varastoituvan vuosittain 90 000–750 000 
tn hiiltä, josta keskimääräiseksi varastoitumisno-
peudeksi tulee 2,8–23 g/m2/v. Arvio perustuu sedi-
mentin pintaosasta tehtyihin havaintoihin, eikä siinä 
ole huomioitu sedimentissä tapahtuvaa hajoamista. 
Einsele et al. (2001) arvioivat alle 500 km2:n järviin 
varastoituneen vuosittain hiiltä keskimäärin 40 g/m2. 
Samassa julkaisussaarvioidaanhiilenkeskimääräisen 
varastoitumisnopeudenolleenLaatokassa jaÄänisessä 
5–15g/m2/v jaSiperianLama-järvessä3g/m2/v.Lama-
järven varastoitumisnopeus ylittää reilusti Suomen 
järvien keskimääräisen nopeuden, vaikka se sijaitsee 
havumetsävyöhykkeen ja tundran rajalla. Dean ja 
Gorham (1998) arvioivat hiilen keskimääräiseksi 
varastoitumisnopeudeksi suurissa (>5000 km2) jär-
vissä 5 g/m2/v ja pienissä järvissä 72 g/m2/v. Kaikki 
Suomen järvet kuuluisivat tässä tapauksessa pienten 

järvien joukkoon.Albertan järvisedimentteihin taason 
arvioitu varastoituneen orgaanista hiiltä keskimäärin 
15 g/m2/v (Campbell et al. 2000).

Pitkän aikavälin muutokset 

Suomen järvien sedimentaatio-olot ovat vuosi-
tuhansien kuluessa muuttuneet merkittävästi, joten 
voidaan olettaa, että myös hiilen varastoitumisnopeus 
on muuttunut. Varastoitumisnopeuden muutoksia 
voidaan tarkastella vain niissä kerroksissa, joissa 
on useita ajoitettuja tasoja. Siten päätelmät varas-
toitumisnopeuden muutoksista joudutaan tekemään 
huomattavasti pienemmän aineiston perusteella kuin 
edellä esitetyt päätelmät pitkän aikavälin varastoitu-
misnopeuksista.

Kuvaan391onkoottuhiilenvarastoitumisnopeuden 
muutoksia kuvaavat käyrät niistä pitkistä näytteistä, 
joissa on vähintään neljä ajoitettua kerrosta. Näytteet 
A–I ajoitettiin paleomagneettisella menetelmällä ja 
näytteet J–Q radiohiilimenetelmällä. Menetelmiin 
liittyvien virhelähteiden takia näytteitä tarkastellaan 
ajoitusmenetelmän mukaisina ryhminä.

Paleomagneettisella menetelmällä ajoitetuissa 
näytteissä hiilen varastoitumisnopeus vaihtelee voi-
makkaasti kerroksittain, mutta vaihtelun taustalla on 
havaittavissa hitaasti kasvava tai pienenevä suuntaus. 
Näytteissä A, C, D, G ja H varastoitumisnopeus 
kasvaa hitaasti ja näytteissä F ja I taas hidastuu 
hitaasti nykyaikaa kohti. Lopuissa varastoitumisno-
peus vaihtelee keskiarvon molemmin puolin ilman 
selvääsuuntausta.Pienpiirteisenvaihtelunperusteella 
on mahdoton tehdä kaikkia järviä koskevia yleisiä 
päätelmiä. Hiilen varastoitumisen voidaan näiden 
näytteiden perusteella kuitenkin päätellä jatkuneen 
vuosituhannesta toiseen.

Radiohiilimenetelmällä ajoitetuissa näytteissä 
kerrosten väliset erot ovat suuria. Nopeimman varas-
toitumisen jakso on joko näytteen alaosassa (N, O 
ja Q) tai keskellä (J, K, L, M ja P) tai näytteessä on 
kaksi nopean varastoitumisen jaksoa (N). Nopean 
varastoitumisen jaksot ovat eri-ikäisiä, mikä viittaa 
sedimentaatio-olojen allaskohtaiseen vaihteluun tai 
virheen mahdollisuuteen. Radiohiilimenetelmällä 
ajoitettujennäytteidenperusteellaeivoida tehdä johto-
päätöksiähiilenvarastoitumisnopeuksienmuutoksista. 
Kerrostumisajankohtaavanhemmanhiilenvaikutusta 
käyrien muotoon kuvataan jäljempänä.

Viimeaikaiset nopeudet 

Ihmisenvesistöjä janiidenvaluma-alueitamuuttava 
toimintaonnopeuttanutkuiva-aineenvarastoitumista, 
muttamitähiilenvarastoitumisnopeudelleon tapahtu-
nut,onvaikeamminarvioitavissa.Kerrostumisnopeus 
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Kuva 390. Hiilen pitkän aikavälin keskimääräinen varastoitumisnopeus Kukkian yläpuolisessa vesireitissä.
Fig. 390. The long-term average accumulation rate of carbon in the water system upstream from Lake Kukkia.

on kasvanut samalla, kun kerrostuvan sedimentin 
hiilipitoisuus on alentunut. Kerrostumisnopeuden 
kasvu ja hiilipitoisuuden aleneminen kumoavat osit-
tain toisensa. Hiilen viimeaikaisten varastoitumis-
nopeuksien arviointia vaikeuttaa se, että eloperäisen 
aineksen hajoaminen on sedimentin pinnassa vielä 
kesken. Pysyväksi jääviä muutoksia ei siten voida 
erottaa näennäisistä muutoksista. Hiilipitoisuuden 
varastoitumisnopeuden viimeaikaisia muutoksia 
voidaan tarkastella näytteissä, jotka on ajoitettu 
paleomagneettisellamenetelmällä,ovat rakenteeltaan 
vuosikerrallisia tai sisältävät tunnettuihin tapahtumiin 
liittyviä merkkihorisontteja.

Historiallisesti tunnettujen onnettomuuksien 
aikaansaamia tulvakerroksiakäytettiinvarastoitumis-

nopeuden muutoksen arviointiin kuudessa altaassa. 
Höytiäisen ja Valvatuksen purkauksesta on ehtinyt 
kulua noin 140 vuotta ja Hiisijärven purkauksesta 
noin 240 vuotta (taulukko 6). Hiilen viimeaikaiset 
varastoitumisnopeudet ovat kaikissa altaissa pitkän 
aikavälin nopeuksia suuremmat. Pienintä varastoi-
tumisnopeuden kasvu on Oriveden Savonselällä ja 
Paasselällä ja Pienessä-Pyhännässä, jotka sijaitsevat 
kaukana eroosion kohteeksi joutuneilta purkauspai-
koilta.Kunotetaanhuomioon, ettäosapintakerroksen 
eloperäisestä aineksesta tulee vielä hajoamaan, voi-
daan hiilen varastoitumisen olettaa jatkuneen näillä 
paikoilla lähes entisellä nopeudella. Voimakkaimmin 
hiilen varastoitumisnopeus on kasvanut Haukiveden 
Joroisselällä ja Perilammessa, jotka molemmat sijait-
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sevat lähellä purkauspaikkaa. Näissä altaissa viime-
aikaiset sedimentaatio-olot eivät ole vertailukelpoisia 
purkausta edeltäneen ajanjakson kanssa.

Purkauksen yhteydessä alapuolisiin altaisiin 
kulkeutui mineraaliaineksen ohella runsaasti myös 
eloperäistä ainesta, jota kerrostui koko altaan alu-
eelle. Vähitellen kulumis- ja kulkeutumispohjalle 

laskeutunut aines on siirtynyt jatkuvan kerrostumisen 
alueille. Purkauksen jälkeinen vakiintuminen voi 
monessa tapauksessa olla vielä kesken. Purkauksen 
vaikutus sedimentaatio-oloihin pienenee siirryttäessä 
kauemmaksi alajuoksulle. Samalla paranee myöskin 
purkauskerrosten käyttökelpoisuus tarkasteltaessa 
hiilen varastoitumisnopeuksien muutoksia.

Taulukko 6. Hiilen varastoitumisnopeuden muutos purkauskerroksia sisältävissä järvissä.
Table 6. Changes in the accumulation rate of carbon in lakes containing drainage layers.

Tapahtuma
Event

Tutkimuspaikka
Survey site

Pitkäaikainen (g/m2/v)
Long-term (g/m2/yr)

Purkauksen jälkeen 
(g/m2/v)
After event (g/m2/yr)

Valvatuksen purkaus vuonna 1861
Drainage of Lake Valvatus in 1861

Haukivesi, Joroisselkä 10 31

Höytiäisen purkaus vuonna 1859
Drainage of Lake Höytiäinen in 1859

Pyhäselkä 11 15

Orivesi, Savonselkä 4,0 5,2

Orivesi, Paasselkä 3,1 3,6

Hiisijärven purkaus vuonna 1761
Drainage of Lake Hiisijärvi in 1761

Perilampi 4,0 7,2

Pieni-Pyhäntä 5,5 6,4
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Kuva 391. Hiilen pitkän aikavälin varastoitumisnopeudet paleomagneettisella menetelmällä (A–I) ja radiohiilimenetelmällä (J–Q) ajoitetuissa näyt-
teissä. Profiilit seuraavista järvistä: A Pielinen, B Vesijärvi, C Pielavesi, D Kolima, E Muuratjärvi, F Keuruun Pihlajavesi, G Oulujärvi, H Ontojärvi, 
I Yli-Kitka, J Räimäjärvi, K Puula, L Kuopion Vehmasjärvi, M Valkea-Kotinen, N Vittikkolampi, O Javarusjärvi, P Vuontisjärvi ja Q Lehtojärvi.
Fig. 391. The long-term accumulation rates of carbon determined using the paleomagnetic method (A–I) and the radiocarbon method (J–Q). The 
profiles are from the following lakes: A Pielinen, B Vesijärvi, C Pielavesi, D Kolima, E Muuratjärvi, F Pihlajavesi (Keuruu), G Oulujärvi, H Ontojärvi, 
I Yli-Kitka, J Räimäjärvi, K Puula, L Vehmasjärvi (Kuopio), M Valkea-Kotinen, N Vittikkolampi, O Javarusjärvi, P Vuontisjärvi, and Q Lehtojärvi.
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Ajoitusmenetelmän vaikutus varastoitumisnopeuden muutoksiin 

Varastoitumisnopeuksien muutosten tarkastelu 
edellyttää useiden tasojen ajoittamista samasta näyt-
teestä. Näytteen ikäsuhteet pystytään selvittämään 
yksityiskohtaisimmin vuosikerrallisista sedimen-
teistä. Menetelmän käyttöä kuitenkin rajoittaa se, 
että vuosikerrallinen rakenne syntyy vain tietynlai-
sessa sedimentaatioympäristössä (Ojala et al. 2000). 
Paleomagneettisella menetelmällä saadaan ajoitettua 
useita tasoja varsin luotettavasti, mutta ajoituksen 
onnistuminen edellyttää näytteeltä tiettyjä magneet-
tisia ominaisuuksia.

Näytteiden ikäsuhteidenselvittämiseenkäytetyistä 
menetelmistä ongelmallisimmaksi osoittautui radio-
hiilimenetelmä. Osa järven syntyajankohtaa vastaa-
valta tasolta tehtyjen ajoitusten tuloksista sopii hyvin 
yhteen järvenkehityshistoriankanssa.Osasitävastoin 
on selvästi liian vanhoja. Järvisedimenttikerroksen 
keskeltä tehtyjen ajoitusten luotettavuutta voidaan 
vain arvailla, mutta todennäköisesti osa niistäkin on 
oikeita, osa liian vanhoja.

Syynä liian vanhoihin tuloksiin on yleensä se, että 
ajoitettavaan osanäytteeseen on kulkeutunut näytteen 
kerrostumisajankohtaa vanhempaa hiiltä. Ajoitustu-
los voi siten olla täysin oikea, mutta näyte ei sovellu 
kerrostumisajankohdanselvittämiseen.Vanhahiilivoi 
olla peräisin valuma-alueen kallioperästä tai mineraa-
limaista. Jos järven veteen on liuennut karbonaatteja, 
voivanhaahiiltä joutuayhteyttämisessävesikasveihin 
ja sitä kautta sedimentteihin. Kalkkirikkaan alueen 
järvessä radiohiiliajoituksen iät voivat olla jopa 
1000–3000 vuotta liian vanhoja (Donner et al. 1971). 
Eräsvanhanhiilen lähdeonmyösgrafiitti, jota tavataan 
erityisesti mustaliuskeissa.

Valuma-alueelta kulkeutunut vanha hiili on vai-
kuttanut esimerkiksi Loukkojärven ajoitustuloksiin. 
Kuroutumistasolta ajoitetun näytteen ikä on kehitys-
historian perusteella arvioituun ikään nähden runsaat 
1000 vuotta liian vanha. Myös näytteen keskiosasta 
tehty ajoitus antoi selvästi liian vanhan iän. Loukko-
järven valuma-alueella on mustaliuskeita, ja on hyvin 
todennäköistä, että mustaliuskeista peräisin oleva 
vanha hiili vanhentaa ajoitustuloksia (kuva 392). 
Mustaliuskealueita on myös jäätikön tulosuunnan 
puolella. Mustaliuskeista peräisin olevaa ainesta voi 
siten olla valuma-alueen moreenikerroksissa, joista 
sevähitellenkulkeutuu järveen.Valuma-alueenmine-
raalimailta peräisin olevan vanhan hiilen voi olettaa 
vanhentavan tasaisesti kaikkia näytteitä.

Toinen mahdollinen syy Loukkojärven näytteen 
keskiosasta tehdyn ajoituksen liian vanhaan ikään 
on rantasoiden eroosio. Rantavoimat voivat irrottaa 
järveen rajoittuvista soista turvetta, joka kulkeutuu 
kerrostumisalueelle ja sedimentoituu nuoremman 

aineksen joukkoon. Turvetta voi erodoitua myös jär-
veen laskevan puron varsilta. Myös monissa muissa 
järvissä voidaan rantasoiden ja soistuneiden purovar-
sien eroosiota pitää pääsyynä poikkeavan vanhoihin 
ikiin. Rantasoiden vaikutusta voi epäillä erityisesti 
silloin, kun näytesarjasta yksi näyte on selvästi liian 
vanha.Vanhaahiiltäonpääteltykulkeutuneen järvise-
dimentteihin maanpinnan muokkauksen seurauksena 
(Tolonen 1980). Loukkojärven esimerkki viittaa kui-
tenkin siihen, että vanhaa hiiltä on kulkeutunut järviin 
myös luonnollisten prosessien yhteydessä.

Virheelliset iätvaikuttavatkerroksittain laskettuihin 
varastoitumisnopeuksiin ja voivat johtaa virheellisiin 
johtopäätöksiin. Virheiden vaikutus varastoitumisno-
peuden muutosta kuvaavan käyrän muotoon ilmenee 
kuvasta393.Kuvaperustuukuvitteelliseen3mpitkään 
näytteeseen, jonkaoletettiinolevan tiheyden jahiilipi-
toisuudensuhteen tasalaatuinen.Näytteestäajoitettiin 
osanäytteet 0,5 m:n välein, ja niiden oikeiden ikien 
oletettiin vanhenevan tasaisesti 6000 vuoteen saakka. 
Perustilanteessavarastoitumisnopeuseiolemuuttunut 
ja nopeuden muutosten kuvaaja on suora viiva (A). 
Jos kaikkiin näytteisiin on kulkeutunut vanhaa ainesta 
niin,että jokaisenosanäytteen ikä tulee500vuotta liian 
vanhaksi,osoittaakäyrävirheellisestivarastoitumisno-
peuden hidastumista kerroksen yläosassa (B). Jos taas 
alimman näytteen ikä on oikea, mutta kaikkiin muihin 
näytteisiin on tullut vanhentavaa ainesta 500 vuoden 
edestä, alenee varastoitumisnopeus jyrkästi järven 
syntyajankohdan jälkeen ja uudelleen hitaammin 
kerroksenpintaosassa (C).Tällaisetvirheellisetkäyrät 
ovatmahdollisiavarsinkinsilloin,kunsyntyajankohtaa 
vastaava taso on määritetty kehityshistorian mukaan 
ja muut tasot radiohiiliajoituksella. Vaihtoehdossa D 
on kahden metrin syvyydeltä otettuun osanäytteeseen 
kulkeutunut vanhentavaa ainesta 500 vuoden edestä 
muiden ajoitusten ollessa oikeita. Tällöin virheellisen 
ajoitustuloksen alapuolella varastoitumisnopeudet 
tulevat liian suuriksi ja yläpuolella liian pieniksi. 

Vanhentavallamateriaalillaonmitä todennäköisim-
min ollut vaikutusta hiilen varastoitumisnopeuksien 
muutoksia kuvaavien käyrien muotoon. Näytteissä 
O ja Q (kuva 391) vanhentavaa materiaalia voi olla 
muissapaitsi alimmassanäytteessä.Muissanäytteissä 
(K, L, M, P) taas yksittäisen näytteen liian vanha ikä 
on voinut vaikuttaa käyrän muotoon. Kaikki käyrien 
mutkat eivät kuitenkaan ole virheiden aiheuttamia. 
Todellisia varastoitumisnopeuden muutoksia vaan on 
mahdotonerottaavirheidenaiheuttamistamuutoksista. 
Suuretvarastoitumisnopeudenmuutoksetedellyttävät 
yleensäsedimentaatio-olojenmuuttumista,minkäpuo-
lestaan pitäisi näkyä sedimentin ominaisuuksissa. Jos 
varastoitumisnopeusmuuttuumerkittävästi ilman,että 
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Kuva 392. Loukkojärven valuma-alue, mustaliuskealueet ja jäätikön 
virtaussuunnat. Mustaliuskealueet Arkimaan et al. (2000) mukaan ja 
jäätikön virtaussuunnat Salosen (1985) mukaan. 
Fig. 392. The drainage basin of Lake Loukkojärvi, black schist area 
and directions of flow of the glacier. Black schist area as presented by 
Arkimaa et al. (2000) and directions of flow of the glacier as presented 
by Salonen (1985). 

sedimentin ominaisuudet muuttuvat, on syytä epäillä 
vanhentavan aineksen vääristävän ajoitustuloksia.

Vanhan epäorgaanisen hiilen vaikutusta voidaan 
vähentääkäyttämälläAMS-radiohiiliajoitusta.Ajoitus 
voidaan tehdäyksittäisestäkasvinjäänteestä, jotensen 
sisältämänhiilenalkuperä tiedetään.AMS-ajoituskaan 
ei ole täysin ongelmaton (vrt. Zillén et al. 2003). 
Kasvien jäänteet säilyvät valuma-alueen karike- tai 
turvekerroksissa pitkiä aikoja, joista ne voivat myö-
hemmin kulkeutua vesistöön kerrostumisajankohtaa 
vanhempana materiaalina. Ajoituskelpoiset mak-
rofossiilit kerrostuvat yleensä rannan läheisyyteen. 
Sitä vastoin kaukana rantavyöhykkeestä sijaitsevissa 
sedimenttikerroksissa ne ovat hyvin harvinaisia.

Kuva 393. Teoreettinen esitys vanhentavan aineksen vaikutuksesta hiilen varastoitumisnopeutta esittävän käyrän muotoon.
Fig. 393. Theoretical presentation on the effect of aging material on the shape of the graph presenting the accumulation rate of carbon.
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Järvialtaiden täyttyminen 

Vaikka uusia järviä syntyy jatkuvasti lähinnä 
maankohoamisen seurauksena, vähenee järvimäärä 
kuitenkin altaiden täyttymisen seurauksena. On arvi-
oitu, että tähän mennessä on täyttynyt noin 100 000 
järveä (Salonen et al. 2002). Täyttyminen hävittää 
ennen kaikkea pieniä järviä, jotka mataloiduttuaan 
riittävästimuuttuvat soiksi.Altaan järvivaiheestaovat 
myöhemmin merkkinä vain turpeen alaiset järvisedi-
menttikerrokset (kuva 394).

Järvialtaiden täyttyminen on luonnollinen ja vää-
jäämättä etenevä prosessi. Se, missä vaiheessa täyt-
tymisprosessi on, vaihtelee altaittain huomattavasti. 
Täyttymisaste jääalle5%:nsuurissa jasyvissä järvissä 
kutenPäijänteessä, Inarijärvessä jaNäsijärvessä,mutta 
ylittää 20 % suhteellisen matalissa suurissa järvissä 
kuten esimerkiksi Suonteessa, Kyyvedessä, Keurus-
selässä ja Vesijärvessä. Monissa pienissä järvissä 
täyttymisaste ylittää 50 %.

Suomenjärvienkeskimääräiseksi täyttymisasteeksi 
saadaan 14 % olettamalla järvialtaiden alkuperäiseksi 
keskisyvyydeksi 8,4 m ja sedimenttikerrosten keski-
määräiseksipaksuudeksi1,2m.Altaidenalkuperäinen 
syvyys on saatu lisäämällä järvien nykyiseen keskisy-
vyyteen 7,2 m (Kuusisto 1987) järvisedimenttikerros-
tenkeskimääräinenpaksuus.Erikokoluokkien järville 
voidaan laskeavastaavakeskimääräinen täyttymisaste 
käyttämällä kokoluokittain esitettyjä keskisyvyyksiä 
(Kuusisto 1992) ja tässä tutkimuksessa saatuja jär-
visedimenttikerroksen keskimääräisiä paksuuksia. 
Täyttymisaste jää selvästi pienimmäksi suurimmassa 
kokoluokassa, kaksinkertaistuu seuraavassa ja on 
30–40 % kolmessa pienimmässä kokoluokassa 
(taulukko 7).

Järvien täyttymiseen kuluva aika voidaan arvioida 
karkeasti keskimääräisen kerrostumisnopeuden ja 
veden syvyyden perusteella. Nopeimmin täyttyisi-
vät vajaan 1 km2:n järvet ja hitaimmin suurimman 
kokoluokan järvet. Kyseessä on kokoluokan järvien 

keskimääräinen täyttymisaika. Osa järvistä tulee 
täyttymään nopeammin, mutta syvät, hitaasti sedi-
menttejäkerrostavat järvet sinnitteleväthuomattavasti 
pitempään, esimerkiksi Päijänne tähänastisella sedi-
mentaationopeudella ja nykyisellä veden syvyydellä 
noin 600 000 vuotta.

Järvialtaiden täyttyessäsedimentaatio-olotmuuttu-
vat,mikäpuolestaanmuuttaasedimentaationopeutta ja 
takaa sen, ettei täyttyminen suju taulukossa 7 esitetyn 
aikataulunmukaan.Altaiden täyttymistänopeuttaase, 
ettäuseimpien järviensyvyys tuleevieläpienenemään 
altaiden kallistumisen ja laskukynnyksen kulumisen 
takia. Täyttymisprosessin loppuvaiheessa ilmavarti-
set vesikasvit valtaavat altaan jouduttaen täyttymistä 
viimeisinä vuosisatoina. Altaan täytyttyä sen toiminta 
sedimentaatioaltaana päättyy, mikä osaltaan lisää 
aineksen kulkeutumista seuraavaan altaaseen. Siten 
järvien lukumäärän vähentyessä niiden täyttymisen 
voi olettaa nopeutuvan. Täyttymistä hidastavana 
tekijänä on sedimenttikerroksen tiivistyminen pak-
suuden lisääntyessä. Järven madaltuessa sedimentin 
pintaosan ajoittainen liettyminen aallokon vaikutuk-
sesta lisääntyy ja osa liettyneestä aineksesta poistuu 
altaasta ulosvirtaaman mukana hidastaen osaltaan 
altaan täyttymistä. Täyttymisprosessin etenemiseen 
tuleevaikuttamaanmyösvaluma-alueiden ja ilmaston 
kehitys.

Äärimmäinen esimerkki ilmaston muuttumisesta 
on jääkausi. Tähtitieteellisten vaihtelujen perusteella 
on päätelty, että seuraava laajuudeltaan edellistä 
vastaava jääkausi tulee noin 60 000 vuoden kuluttua 
(Eronen 1991). Siihen mennessä pienet järvet ovat jo 
ehtineet täyttyä,mutta suurten järvienkeskimääräinen 
elinikä on vasta puolessa välissä. Mannerjäätikön 
pyyhkiessäSuomenmaankamaraajärvialtaidenpohjat 
puhdistuvat järvisedimenteistä ja altaat muotoutuvat 
uudelleen. Jäätikön reunan peräännyttyä järvien täyt-
tymisprosessi voi aloittaa seuraavan kierroksen.

Taulukko 7. Järvialtaiden alkuperäinen syvyys, nykyinen täyttymisaste ja täyttymiseen kuluva aika kokoluokittain.
Table 7. The original depth of the lake basins, their present degree of filling, and time to be spent in filling by size class.

Kokoluokka (km2)
Size class (km2)

Altaiden alkuperäinen syvyys (m)
Original depth of basins (m)

Täyttymisaste (%)
Rate of filling-in (%)

Täyttymiseen kuluva aika (v)
Estimated life-time (yr)

>100 10,9 7,5 120 000

100 - 10 7,3 16 50 000

10 - 1 5,1 30 24 000

1 - 0,1 5,0 38 16 000

<0,1 3,6 31 22 000
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Kuva 394. Järvisedimenttien sijainti eri kokoisissa altaissa ja järvialtaiden täyttymisprosessin eteneminen. Kuvien mittakaava suurenee altaan koon 
pienentyessä.
Fig. 394. The location of lake sediments in basins of different sizes and the progress of the filling process of lake basins. The scale of the diagrams 
increases as the basin decreases.
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The carbon store contained in lake sediments in 
Finland was determined by studying a total of 140 
lakes (Fig. 1, Table 1). All lakes larger 100 km2 in area 
were included in the study. Lakes smaller than this 
were chosen based partly on statistical and partly on 
subjective grounds. Most of the lakes were included 
in an earlier water-quality study and the results of that 
studyconstitutedoneselectioncriterion. Theobjective 
was to bring together as representative a collection as 
possible of lakes by region and lake type.

The estimation of the volume of the lake sediment 
beds was based on echo-soundings and on coring 
carried out in the winter by drilling through the ice 
into the lakebottom. Echo-soundingswereconducted 
when examining large lakes. The transfer of the 
sounding equipment to small lakes was not practical 
and so their sediment volumes were estimated on the 
basis of core samples.

Echo-soundings were carried out over a total dis-
tance of 2360 km on 76 lakes. The sediment volumes 
were estimated on the basis of data collected from 
the echo-sounding transects. This being so, it was 
important from the viewpoint of the final results to 
have theecho-soundingtransectspositionedtoprovide 
maximum representativeness. The aim was to collect 
echo-sounding data both from below open stretches of 
lake as well as from lake bottoms underlying sheltered 
areas and also from different lake-depth zones.

Till/bedrock, sand, clay and lake sediment bottoms 
were separated when interpreting sounding profiles. 
The proportions of the various bottom types along the 
surveytransectswerecalculatedandtheareaof the lake 
was divided in the ratio of the proportions obtained. 
The volume of the lake sediment was computed based 
on theareaof the lakesedimentbottomandtheaverage 
thickness of the lake sediment bed.

The coring points of small lakes were usually 
placed at random in different parts of the lake. In 
the case of lakes whose depth contours were known, 
survey points were placed in such a way that different 
depth zones were included. Each point it included 
determining the depth of the lake at that point and 
then a continuous series of samples was taken of the 
sediment layer using a Russian-type peat sampler. 
The sample series usually extended from the surface 
of the sediment to a depth corresponding to the lake 
initiation. The soil type of the sediment layer were 
determined and recorded.

Thedatacollected fromthesurveypointswereused 
to compute the average thickness of the lake sediment 
bed. This result and the area of the lake were used 

SUMMARY: LAKE SEDIMENTS AS A STORE OF DRY MATTER AND CARBON

Methods  

to compute the volume of the lake sediment layer. 
The mass computation method was used as an aid in 
computing the volume.

Samples for laboratory analyses were taken from 
the area of the maximum sedimentation. The best 
sampling times were the mild days of late winter. The 
sampling equipment with its transportation devices 
weighs about 900 kg and this imposes certain requi-
rements on the carrying capacity of the ice. Each 
sampling point was accessed to obtain both a surface 
core and a so-called ‘long core’.

The surface core was taken using a Limnos type of 
sampler and it was then divided regularly into seven 
sub-samples: 0–2 cm, 2–5 cm, 5–10 cm, 10–15 cm, 
15–20 cm, 20–25 cm and 25–30 cm.

The long core was taken into the plastic tube using 
a piston sampler. Because the lake sediment bed can 
be ten metres thick and there can be tens of metres 
of water overlying it, purpose-designed equipment 
was needed in sampling. The foremost parts of the 
sampling equipment were the top of the sampler, the 
extendable main pipe fastened to it and the piston. The 
main pipe housed a plastic tube and its lower end had 
a headpiece containing a flap device to prevent the 
core from sliding back. The sinking of the sampler 
into the sediment was promoted by lead weights laid 
onto the top part. A tripod and a winch were used in 
lowering and raising the sampler.

Having been assembled on the ice overlying the 
lake, the sampler lowered by means of the winch 
to less than 0.5 m from the surface of the sediment 
(Fig. 2). The piston located in the headpiece was 
locked to the tripod by means of a wire rope.  While 
thesamplerwasstillbeinglowered, thevacuumcreated 
below the stationary piston drew in the sample into 
the plastic tube. The sampler ceased to sink when its 
head point came into contact with the hard bottom or 
when the sampler became full and remained hanging 
on the end of the wire rope of the piston. The full 
sampler was then drawn to the top of the ice using the 
winch. The plastic sampling tube was drawn out from 
the main pipe.  It was cut down into lengths suitable 
for transportation, the tubes were marked and their 
ends were sealed.

While being transported, the cores were prevented 
from freezing and they were stored at a temperature 
of +4 C. The long cores were opened by slicing the 
tube open. Each core was treated to reveal an undis-
turbed surface and the colour and the stratigraphy of 
the soil types were determined. Then each core was 
divided into sub-samples 20 cm in length according 
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to the observed horizons.
The sub-samples of the surface core and the long 

core were examined to determine the water content, 
loss on ignition and carbon content. The drying 
temperature applied was 105 C and the ignition 
temperature was 550 C. Density was determined by 
computations based on the water content, loss on igni-
tion and assumed density of the mineral matter. This 
procedurehasbeendescribedearlier indetail (Pajunen 
et al. 2000). The carbon content was determined 
using the LECO CHN-600 analyser. Due to the high 
combustion temperature (950 C), it is possible that the 
results include also carbon of inorganic origin. Some 
signs of its share are to be seen when examining the 
carbon content of sediments deposited in the same 
basin before lake isolation. The carbon content of 
the sediments of the early Baltic Sea is less than 1% 
almost without an exception and therefore the pro-
portion of inorganic carbon in lake sediments cannot 
be greater than this (cf. Kukkonen 1973). Given the 
conditions prevailing in Finland, carbon of inorganic 
origin has no significant impact on the carbon content 
and carbon store of lake sediments.

The determining of core age was done using dating 
methods as well as the well-known history of degla-
ciation and shoreline displacement (Saarnisto 2000). 
Using the stratigraphy and carbon content data, it was 
possible to determine from the long cores the depth 
corresponding to the time of initiation. The corres-
ponding age can be concluded from the development 
history once we know the location of the lake and the 
height of the outlet threshold. The paleomagnetic 

dating method was used to date 24 long cores. The 
radiocarbon method was used to date 160 samples 
obtained from 69 lakes. The results of this study are 
presented in calendar years (cal BP).

The amount of total dry matter contained in the 
lake sediments was computed by multiplying the 
volume of the sediment by its average density. The 
amount of carbon was obtained from the amount of 
dry matter based on the average carbon content of the 
dry matter. The average stores (kg/m2) were obtained 
by dividing the dry matter store and carbon store by 
area of the lake. The long-term average accumulation 
rates (g/m2/a) were obtained by dividing the average 
dry matter store and average carbon store by the age 
of the lake. The obtained rates of accumulation are 
lake-specific and conclusions on changes in this rate 
cannot be drawn with them as the basis.

On the other hand, the rates of accumulation com-
puted for the survey points are site-specific. Because 
the samples were taken from places with the thickest 
lakesedimentbed, theratesofaccumulationpersurvey 
point are generally higher than the lake-specific rates. 
The average site-specific rate of accumulation of dry 
matter was computed by multiplying the average 
accumulation rate of a lake sediment bed (mm/a) by 
average density (1000*g/cm3). The average rate of 
carbon accumulation was computed from the average 
accumulationrateofdrymatterwiththeaveragecarbon 
content of the bed as the basis. In cases where it was 
possible to divide the lake sediment bed into parts per 
dated levels, the average accumulation rate of each 
bed was computed in the corresponding manner.  

Formation of lakes  

As it receded, the sheet of ice left behind dry land 
as well as water-covered areas. There are continuous 
supra-aquatic areas of land north and east of the line 
joining Kolari–Kemijärvi–Kajaani–Joensuu. The 
central part of present-day Finland has supra-aquatic 
areas in the form of individual islands, but along the 
present-day coastline there were no such areas.

The lakes insupra-aquaticareaswerecreated imme-
diately as the edge of the glacier receded. This took 
place about 13 000–10 000 years ago in the region 
which is today known as Finland. The age of lakes 
in supra-aquatic areas is determined simply by the 
point in time when the edge of the glacier receded. 
The location of the lake in terms of elevation is of no 
significance. Thus, the oldest lakes are to be found 
in the southeastern part of the country.

LakeKinnasjärvi inTuupovaara,whichwasreleased 
from under the glacier about 12 200 years ago, is the 
oldest of the examined lakes. Lake Koitere emerged 

about 11 500 years ago and Lake Kalliojärvi in Juuka 
about 11 200 years ago. The small lakes in Inari, at 
the very north of present-day Finland, emerged at the 
same time as Lake Kalliojärvi. The lakes in the Pro-
vince of Kainuu began to emerge some 11 000 years 
ago. Lake Kiantajärvi emerged about 10 800 years 
ago and the lakes in Kuusamo and Posio emerged no 
later than 10 500 years ago. Lake Vuontisjärvi, in 
Enontekiö, in the northwestern corner of present-day 
Finland, emerged about 10 000 years ago.

Asglacier receded, ice lakeswereformedinsuitable 
places of the terrain at the edge of the glacier. These 
were usually short-lived and waters discharged from 
them when the edge of the glacier withdrew further. 
The biggest ice lakes were located in that part of pre-
sent-day Finland, which is northwest of the marginal 
formation called Toinen Salpausselkä, in the area of 
Sotkamo and in Eastern Lapland. Thirty-one of the 
examined lakes were formed immediately when the 
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edge of the ice sheet receded from the area or they 
became isolated from a local ice lake.

When the edge of the ice sheet had receded, most of 
present-dayFinlandwassubmerged. When theweight 
of theglacierwas removed, theearth’scrust rose faster 
than the water level and the isolation of lakes began. 
The isolation of a lake took place either as a single 
event or it happened in more than one stage. In this 
context, the term‘isolation’is taken tomean the lossof 
the connection to the ancient Baltic Sea or Arctic Sea. 
Subsequent isolations separate the different phases of 
development of a lake from one another.

The forming of lakes by isolation began in areas 
first released by the glacier as it receded from the what 
is the south-eastern corner present-day Finland and 
it has continued right up to the modern times along 
the coast of the Gulf of Bothnia in central-western 
Finland. Lakes were formed in quick succession by 
isolation for a couple of thousand years following the 
deglaciation. The oldest lakes became isolated about 
11 500 years ago when the level of water in the Baltic 
Ice Lake rapidly dropped almost 30 m. Lake Höyti-
äinen, and Lake Pyhäjärvi in the district of Kitee and 
Lake Puruvesi were formed by isolation some 11 000 
years ago. Lakes Saimaa, Pihlajavesi, Orivesi, Puula 

andSuonteebecameisolatedwithinnext500years. As 
the level of water dropped, more lakes were isolated, 
among them Lake Vesijärvi and Lake Juojärvi about 
10 200 years ago, Lake Suontienselkä about 9800 
years ago, Lake Kemijärvi about 9 700 years ago and 
Lake Kivijärvi about 9 600 years ago. The last lakes in 
inland Finland became isolated about 9500 years ago, 
after which isolation occurred only in coastal areas. 
As regards the great lakes along the western coast of 
Finland, Lake Sääksjärvi became isolated about 6 400 
yearsago,LakePyhäjärvi in thedistrictofEurabecame 
isolated about 6 300 years ago and Lake Lappajärvi 
about 6 000 years ago. Lake Pulmankijärvi, located 
in the district of Utsjoki in northernmost Finland, 
became isolated about 5000 years ago and it is the 
youngest of the examined lakes.

As regards the submerged lakes, Lake Inarijärvi 
and Lake Pulmankijärvi isolated from the Arctic Sea, 
while all the rest became isolated from the Baltic Sea. 
As the isolation of lakes took place over a long period 
of time, the Baltic Sea underwent many phases of 
development. Nine of the examined lakes became 
isolated during the Baltic Ice Lake stage, 11 during 
the Yoldia Sea stage, 80 during the Ancylus Lake stage 
and 7 during the Litorina Sea stage.

Lake sediment beds  

The proportion of the lake sediment bottom varies 
according to the sedimentation conditions. In large 
lakes, the bottom zones are well developed and lake 
sediments are found only in part of the basin. As the 
size of the lake becomes smaller, the proportion of the 
lake sediment bottom increases and in the smallest 
lakes almost the entire bottom can consist of lake 
sediments. In a drainage system, the proportion of 
the lake sediment bottom increases upstream.

Usually, the thickness of the lake sediment bed 
increases as the size of the lake decreases. However, 
the smallest lakes are the exceptions in this regard as 
a considerable number of them are shallow ponds. 
The average thicknesses of the lake sediment beds, 
weighted by area and expressed by size class are as 
follows:

Size 100+ km2 0.82 m
Size 100–10 km2 1.2 m
Size 10–1.0 km2 1.5 m
Size 1.0–0.1 km2 1.9 m
Size less than 0.1 km2 1.1 m

When the average thicknesses computed by size 
class are weighted by the lake area of each size class 
(Raatikainen & Kuusisto 1990), the average thick-

ness for Finland’s lake sediment beds gets the value 
1.2 m.

The volume of Finland’s lake sediments can be esti-
mated by multiplying above the average thicknesses 
(computed by size class) by the lake area covered by 
each size class. The volumes of the lake sediment 
beds thus obtained are as follows:

Size 100+ km2 12 000 million m3

Size 100–10 km2 8 700 million m3

Size 10–1.0 km2 8 600 million m3

Size 1.0–0.1 km2 7 500 million m3

Size less than 0.1 km2 1 800 million m3

The total volume of Finland’s lake sediment beds 
is approx. 39 000 million m3, and half of this total 
amount is in lakes belonging to the two biggest size 
classes.

In a typical lake sediment bed, the proportion of 
organic matter increases towards the surface and it can 
be divided into the following overlying layers: gyttja 
clay, clay gyttja and gyttja. However, lake sediments 
do not always form a complete soil type series. In big 
lakes, the lower part of the lake sediment bed is often 
formed of gyttja clay and the top part of clay gyttja. 
In small lakes, the gyttja clay layer may be lacking 
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and in some cases the lake sediment bed is composed 
entirely of gyttja.

Rapid changes in sedimentation conditions can 
lead to abnormal stratigraphy. For example, a drop 
in the water level causes the erosion bottom to move 
deeper and leads to increasing sedimentation of mine-
ral matter in deep parts of the lake; this is reflected 
in the sediment as an increase in its clay content. 
Examples of intermediate clayey layers as part of 
the natural development of lakes are to be seen in 
lakes such as Lake Keitele, Lake Haukivesi and Lake 
Ätäskö. Anthropogenic drops in water level cause 
changes in the soil type forming the surface part of 
the sediment bed. The increased erosion within the 
drainage basin is another factor in changing the soil 
type of the surface part.

The peat layers found at the bottom of lakes were 
formed on dry land but have ended up at the bottom of 
the lake because of the rise in water level. We know 

that the water level in the northern part of the country 
rose after the middle of the Holocene and this caused 
many mires to turn into ponds. In the southern part 
of the country, the burying of peat layers under lake 
sediments is generally connected to the rise in water 
level caused by the tilting of the earth’s crust. Under 
suitable circumstances, the shoreline forces can wear 
out peat layers and this can increase the proportion of 
organic matter to exceptionally high levels in nearby 
sediment layers. This can be even manifested as 
changing of the soil type of the sediment.

Sediment containing an abundance of organic 
matter is also formed in a peaceful sedimentation 
environment. In the course of thousands of years, 
many small forest ponds became disconnected from 
the mineral soil as stream gullies and shores were 
paludified. Pond waters became acidic and rich in 
humus. Mud began to deposit over the gyttja in the 
changed circumstances.

Properties of lake sediments  

Water content  

The water content of lake sediments varies both 
within a layer and from basin to basin. The water 
content of layers rich in clay and silt is lower than 
that of layers containing plenty of organic matter.  It 
can, therefore, be concluded that the water content 
will increase towards the surface as the proportion 
of mineral matter decreases. Another factor causing 
the increase in water content is the compacting of the 
lowermost layers. The differences between basins 
are caused mainly by the availability of the mineral 
matter. In lakes in clay areas, the water content is 
usually considerably lower than in ponds with peaty 
shorelines and located in till areas.

Water content usually increases towards the sur-
face of the sediment (Fig. 381) The water content in 
lakes located at relatively low altitude is lower than 
in lakes located at relatively high altitude; this reflects 
the abundance of fine mineral matter in the drainage 
basin. The decline in the water content in the youngest 
sediment layers is due to the feature that the transpor-
tation of mineral matter to the sedimentation areas has 
increased because of changes in land use within the 
drainage basin or a fall in lake water level.

The average water content values, weighted by 
volume and expressed by size class, are as follows:

Size 100+ km2 78%
Size 100–10 km2 77%
Size 10–1.0 km2 80%
Size 1.0–0.1 km2 79% 
Size less than 0.1 km2 90%

An estimate of the average water content of the lake 
sediments in Finland can be obtained by weighting 
the contents computed by size class with the each size 
class’ sediment volume. This results in the value of 
79% as the average water content.

A total of 3260 water-content analyses were made 
of the long cores. The mean of these analyses was 
79%, the median was 82%, the standard deviation 
was 11, and the range was 32%–98%.  

Density  

Because the specific weight of the mineral matter is 
considerably higher than that of the organic material, 
the density of sediments is mainly determined by the 
proportion of mineral matter. Usually the density of 
sediments is so much the greater the more mineral 
matter they contain. Dense layers are also heavy, 
which further compacts the layers beneath them. The 
compacting of layers requires that the water in the 
layers can exit.

The density of lake sediment beds usually decrea-
ses towards the surface of the sediment (Fig. 382). 
This is partly due to the compacting of the lowermost 
layers, and partly it is a consequence of the natural 
development of the lake and its drainage basin.  The 
decrease in density is at its fastest in the part formed 
immediately after the lake initiation. During this 
stabilisation stage, the erosion of the lake bottom 
diminishedinshallowpartsandduetothedevelopment 
of vegetation and due to paludification the entry of 
mineral matter into the lake from the drainage basin 
became more restricted. After the stabilisation stage, 
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the rate of decrease in density slowed down or (in the 
case of layers rich in organic matter) ceased altoget-
her. However, at the youngest end of the sediment 
layers, density begins to increase. The reason for 
this is in increased accumulation of mineral matter, 
which in turn is caused by anthropogenic drainage of 
lakes and disturbance of conditions in the drainage 
basin. A disturbance in sedimentation conditions can 
temporarily increase density. Examples of this are 
a fall in the lake’s water level related to the natural 
development of the lake and changes in the drainage 
basin.  The density of the sediments of lakes located 
at relatively high altitude is considerably lower than 
average and recent anthropogenic actions have not 
impacted on such lakes as much as they have on lakes 
at lower altitude.

The average density values of lake sediment beds, 
weighted with volume, are as follows:

Size 100+ km2 0.26 g/cm3

Size 100–10 km2 0.28 g/cm3

Size 10–1.0 km2 0.23 g/cm3

Size 1.0–0.1 km2 0.25 g/cm3

Size less than 0.1 km2 0.11 g/cm3

An estimate of the average density of the lake 
sediments in Finland can be obtained by weighting 
the densities computed by size class with the each size 
class’ sediment volume. This results in the value of 
0.25 g/cm3 as the average density.

Density computations were conducted using 3260 
sub-samples obtained from the long cores. The mean 
value for density was 0.25 g/cm3, the median was 
0.20 g/cm3, the standard deviation was 0.16, and the 
range was 0.019 – 1.1 g/cm3.

Loss on ignition 

The loss on ignition of lake sediments is an indi-
cation of the proportion of organic matter. When 
computed for the entire data, loss on ignition was 
shown to increase towards the surface of the sediment 
(Fig. 383). This increase is at its fastest in the oldest 
part of the sediment bed. After the stabilisation stage, 
the increase in loss on ignition slowed down and in 
the youngest part it has a downward trend. Loss on 
ignition in the sediment beds of lakes at relatively 
high altitude is significantly above average.

Theaverage losson ignitionvaluesof lakesediment 
beds, weighted with volume, are as follows:

Size 100+ km2 14%
Size 100–10 km2 15%
Size 10–1.0 km2 21%
Size 1.0–0.1 km2 25%
Size less than 0.1 km2 51%

An estimate of the average loss on ignition of the 
lakesediments inFinlandcanbeobtainedbyweighting 
the loss on ignition computed by size class with the 
each size class’ sediment volume. This results in the 
value of 20% as the average loss on ignition.

Atotal of 3260 ignition-loss analyses were made of 
the long cores. The mean of these analyses was 22%, 
the median was 16%, the standard deviation was 14, 
and the range was 1.5%–94%.  

Carbon content  

The carbon content of lake sediments indicates the 
proportion of organic matter and it varies according to 
the properties of the drainage basin and the prevailing 
sedimentation conditions. The differences between 
lake basins are at their biggest between big lakes 
located in the lower reaches of water courses and the 
ponds located in the higher reaches. The differences 
between layers can be reflections of gradual changes 
in the sedimentation environment or they may be 
connected the development of ancient major lakes, 
for example.

The graphs demonstrating the carbon content of 
the long cores show that the carbon content usually 
increases from the level of lake initiation towards 
the surface of the sediment. Often the sediment 
bed can be divided into two parts on the basis of its 
carbon content graph: the stabilisation stage follo-
wing initiation, during which time the carbon content 
increases rapidly, and the subsequent stage of steady 
development, during which time the carbon content 
increases slowly or stays at about the same level 
(Fig.  384 A and B).  

The increase in carbon content during the stabilisa-
tion stage is mainly due to less mineral matter being 
carried to the sedimentation area. If the shallow parts 
of a lake contain an abundance of fine mineral matter 
susceptible to erosion, the stabilisation stage can take 
a long time. On the other hand, if there are no clay 
layers, the lake will quickly stabilise. Therefore, lakes 
of clay areas located at relatively low altitude become 
established relatively more slowly than lakes at rela-
tively high altitude. The stabilisation stage usually 
lasts a few hundred to a few thousand years.

The carbon content of the sediment bed has risen 
to exceptionally high levels in many of the large lakes 
of the Vuoksi River drainage basin (Fig. 384 C). The 
layer rich in carbon was created during the period of 
rise of the Suur-Saimaa flood when shoreline forces 
caused wearing of shoreline mires. The force of the 
wave action was assisted by the push of ice, which 
broke up the structure of the peat layers. The joint 
effect of ice and waves was further promoted by the 
floodpeakcoincidingwith theperiodof timefollowing 
the breaking loose of ice at which time the peat, which 
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had pushed over, came to be within the reach of the 
waves. The organic matter dislodged off peat banks 
was carried into deep parts of the lake and caused the 
carbon content of the sediment to rise to an excep-
tionally high level considering the size of the lake. 
The carbon content began to return to its usual level 
after the water level began to drop. The area of Lake 
Päijänne experienced a similar flood, but carbon-rich 
layers formed during the period when the flood rose 
were not encountered. The reason for this lies in the 
more pronounced topography of the surroundings of 
Lake Päijänne. In hilly topography, mires are often 
small and protected behind islands.

In addition to the rising of the water level, the fall 
of the water level produces carbon content graphs 
with exceptional shape. When the water level falls, 
more mineral matter is carried to the sedimentation 
area; this is reflected in declining carbon content of 
the sediment (Fig. 384 D). Among the most extensive 
cases of water level falling in terms of theareaaffected 
were those of the ancient Lake Päijänne some 7 000 
years ago and of the ancient Lake Suur-Saimaa some 
5 700 years ago. The fall in carbon content can be 
seen in all of the lakes within the sphere of influence 
these major lakes.

Asimilar decline in carbon content can be observed 
in the surface part of many sediment beds. This was 
partly caused by the intentional lowering of the water 
level of lakes. These operations are typically such 
recent events that the sedimentation conditions in the 
affected lakeshavenothad timetobecomestabilised to 
correspond to the new water level. Partof thedecrease 
in the carbon content at the surface of the sediment 
bed has been caused by increasing erosion within the 
drainage basin in turn caused by changes in land use. 
The artificial lowering of the water level of lakes and 
changes in land use are concurrent events and thus it 

is usually impossible to separate their effects.
When computed for the entire data, carbon content 

was shown to increase towards the surface of the sedi-
ment (Fig. 385). This increase has been at its fastest 
in the oldest parts (dating back about 10 000 – 7 500 
years ago) of the sediment beds. After the stabilisation 
stage, the increase in carbon content slowed down and 
in the youngest part it has a downward trend. Carbon 
content in the sediment beds of lakes at relatively high 
altitude is significantly above average.

The average carbon content values of the lake 
sediment beds, computed by size class and weighted 
by volume, are as follows:

Size 100+ km2 5.0 %,
Size 100–10 km2 6.2%,
Size 10–1.0 km2 9.5%,
Size 1.0–0.1 km2 12%
Size less than 0.1 km2 26%

The average carbon content clearly increases on 
moving into smaller size classes. Lake-specific 
variation in carbon content increases as the size class 
decreases, and this has the effect of reducing the reli-
ability of the obtained average value, especially in the 
case of the smallest size class.

An estimate of the average carbon content of the 
lakesediments inFinlandcanbeobtainedbyweighting 
the carbon content values computed by size class with 
the each size class’sediment volume. This procedure 
results in the average carbon content value of 8.6% 
for lake sediments.

Atotal of 3260 carbon-content analyses were made 
of the long cores. The mean of these analyses was 
8.3%, the median was 6.2%, the standard deviation 
was 7.4, and the range was 0.37%–55%.  
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Dry matter stores 

The size of the dry matter store is largely deter-
mined by the size of the lake. The biggest stores of 
dry matter are in Lake Oulujärvi (430 million tonnes), 
Lake Pielinen (310 million tonnes) and Lake Saimaa 
(210 million tonnes).  The dry matter stores in Lake 
Inarijärvi, Lake Pihlajavesi, Lake Orivesi and Lake 
Keitele are known to be in excess of 100 million 
tonnes. Lake Vesijärvi (100 million tonnes) and Lake 
Päijänne (90 million tonnes) form an exceptional pair. 
Although Lake Päijänne is ten times larger than Lake 
Vesijärvi, its dry matter store is smaller.

The average dry matter store, computed by size 
class and weighted by lake area, are as follows:

Size 100+ km2 220 kg/km2

Size 100–10 km2 330 kg/km2

Size 10–1.0 km2 350 kg/km2

Size 1.0–0.1 km2 470 kg/m2

Size less than 0.1 km2 120 kg/m2

The dry matter stores computed by size class 
increase on moving into smaller classes. The basin-
specific differences are large in the smallest class 
(Table 3).

An estimate of the average dry matter store of the 
lakesediments inFinlandcanbeobtainedbyweighting 
thedrymatter storevaluescomputedbysizeclasswith 
the area of the lakes belonging to the particular size 
class. This procedure results in the average dry matter 
store value of 290 kg/km2 for lake sediments.

When the average dry matter stores presented 
above and computed by size class are multiplied by 
the area of the lakes forming each size class, the result 
obtained is the dry matter store of the lake sediments 
by size class:

Size 100+ km2          3 100 million tonnes
Size 100–10 km2           2 400 million tonnes
Size 10–1.0 km2             2 000 million tonnes
Size 1.0–0.1 km2              1 800 million tonnes
Size less than 0.1 km2   200 million tonnes

Thedrymatterstorescomputedbysizeclassbecome 
smalleras thesizeclassbecomessmaller. Thesmallest 
size class stands out from among the others because of 
its small area, small layer thickness and low density. 
The combined dry matter store of lake sediments in 
Finland is about 9 500 million tonnes.

The size of the dry matter stores varies by lake 
as does the time elapsed in the accumulation of the 

store. In the oldest lake, the said accumulation has 
continued already for some 12 000 years, but in the 
youngest lake only 5 000 years.

The average accumulation rates, computed by size 
class and weighted by lake area, are as follows:

Size 100+ km2 22 g/m2/a
Size 100–10 km2 39 g/m2/a
Size 10–1.0 km2 35 g/m2/a
Size 1.0–0.1 km2 50 g/m2/a
Size less than 0.1 km2 12 g/m2/a

The highest dry matter accumulation rates were 
observed to apply to size class 1.0–0.1 km2 and 
the lowest to size class <0.1 km2. The fact that the 
highest and the lowest accumulation rates occurred 
in adjacent size classes is explained by the change in 
basin type. The drainage basins of the smallest ponds 
are usually without open streams, which hinders the 
entry of mineral matter into the ponds. Moreover, 
the shorelines of ponds are often peaty, which further 
isolates them from mineral soils.

One cannot present a typical dry matter accumula-
tion rate for a specific size class because the differen-
ces in accumulation rates can be multiples of several 
tens within a size class (Table 3). The sedimentation 
environment has a greater impact on accumulation 
rate than the size of the lake. The lowest accumula-
tion rates generally apply to lakes, which have peaty 
shorelines, are located at relatively high altitude or are 
oligotrophicdrainage lakes. Thehighestaccumulation 
ratesoccur in lakes,whichare locatedalongsideeskers 
or in contact with clay-rich soils.

Anestimateof theaverageaccumulation rate for the 
country as a whole can be obtained by weighting the 
rates computed by size class with the area of the lakes 
belonging to the particular size class. The average 
accumulationrate thusobtained is31g/m2/a. Annually 
some 1.0 million tonnes of dry matter accumulate in 
Finnish lakes.  

However, the accumulation of dry matter has not 
continued at a steady rate; instead, the accumulation 
speeds have varied depending on changes in the sedi-
mentationconditions. Theaccumulationofdrymatter 
isusuallyat its fastest immediatelyafter lake initiation. 
During the stabilisation stage, the accumulation rate 
slows down and settles to a level corresponding to 
stableconditions. Changesinsedimentationconditions 
can alter this natural development trend.
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Carbon stores  

The biggest carbon stores in the form of lake sedi-
ments are in Lake Oulujärvi (15 million tonnes) and 
Lake Saimaa (16 million tonnes). The next biggest, 
and clearly distinguishable from the two biggest 
lakes in this respect, are Lake Pihlajavesi (9.4 million 
tonnes), Lake Orivesi (8.5 million tonnes) and Lake 
Pielinen (5.9 million tonnes). Of the lakes included 
in this study, the second biggest, Lake Päijänne, was 
in 18th place in terms of the size of its carbon store 
and Lake Inarijärvi, the third biggest lake, was in 10th 
place. On the other hand, many other lakes rose to 
be among the biggest in this respect. The differences 
between the lakes become more apparent when one 
compares them in terms of their average carbon store 
taking into account lake area.

The average carbon store, weighted with the area 
of the examined lakes, is 10 kg/m2. When looking at 
thebiggestdrainagebasins, thecorrespondingaverage 
carbon stores are as follows: Vuoksi River 10 kg/m2, 
Kymijoki River 8.2 kg/m2, Kokemäenjoki River 
8.4 kg/m2, Oulujoki River 16 kg/m2 and Kemijoki 
River 17 kg/m2. The carbon stores of the drainage 
basinsofOulujokiRiverandKemijokiRiverarenearly 
double those of southern Finland’s large drainage 
basins. This difference is explained, at least in part, 
by the difference in the proportion of peatlands. The 
drainage basins of Oulujoki River and Kemijoki River 
are characterised by the proportion of peatlands being 
24% whereas in southern Finland’s large drainage 
basins the corresponding figure is 10% or so.

The average carbon store in Vuoksi River’s drai-
nage basin is about 20% bigger than that in Kymijoki 
River’s drainage basin. The relative distribution of 
soil types is very similar in both drainage basins and 
thus the present soil underlying the drainage basin 
does not explain the carbon store difference. Yet 
the difference is actually explained by the soil; not 
by the present soil, but by the one submerged in the 
flood of the ancient Lake Suur-Saimaa. When the 
floodwaters rose, peat was eroded from the shoreline 
mires and carried to deep parts of the lakes and there 
it caused the carbon content of the forming sediments 
to increase. Relatively big carbon stores of lakes such 
as Lake Saimaa, Lake Pihlajavesi and Lake Orivesi 
are the result of the higher carbon content of the lake 
sediment bed. Being large lakes, they have a powerful 
impact on the average obtained by weighting compu-
tations with area. Erosion of shoreline mires did not 
occur with such intensity within the drainage basin 
of Kymijoki River.

Lake-specific carbon stores vary within the large 
drainage basins of southern Finland more than they 
do in the north of the country (Table 5). The biggest 

carbon stores in the drainage basins of Vuoksi River 
and Kymijoki River are 30-fold when compared to 
the smallest; in the drainage basin of Kokemäenjoki 
River the differences are 24-fold; in the drainage basin 
of Oulujoki River they are 7-fold; and in the drainage 
basin of Kemijoki 3-fold. The variation in store size 
from lake to lake is very illustrative of the variation in 
sedimentation conditions. Some of the lakes in sout-
hernFinlandare locatedat relatively lowaltitude, their 
drainage basin includes fine-grained mineral soil, and 
many of them have experienced marked variations in 
water level, while other lakes are located at relatively 
high altitude and in stable sedimentation conditions. 
Northern lakes, however, are located at relatively high 
altitude, their drainage basins are mostly on till and 
peat soils, and the level of water in these lakes has 
usually remained at the level corresponding to the 
level at their time of initiation.

The average carbon store, computed by size class 
and weighted by lake area, are as follows:

Size 100+ km2 9.6 kg/m2

Size 100–10 km2 17 kg/m2

Size 10–1.0 km2 31 kg/m2

Size 1.0–0.1 km2 40 kg/m2

Size less than 0.1 km2 25 kg/m2

The carbon stores computed by size class increase 
on moving into smaller classes; the exception in this 
respect is the smallest size class. The smallest carbon 
stores of lakes belonging to the biggest size class are 
in Lake Päijänne and Lake Viinijärvi, and the biggest 
in Lake Kyyvesi and Lake Vesijärvi. There is no 
common reason for the smallest and biggest store. 
Forexample, thedifferentsedimentationenvironments 
of Lake Kyyvesi and Lake Vesijärvi have produced 
relatively large carbon stores.

The smallest carbon stores in the second size 
class (100–10 km2) are in Lake Vuohijärvi and in 
Lake Kukkia, which are both oligotrophic drainage 
lakes. The biggest stores in this size class are in 
Lake Kangasjärvi and Lake Pyhäjärvi in the district 
of Lapinjärvi. The sedimentation environments of 
these lakes are very different. Lake Kangasjärvi is a 
dystrophic lake in a relatively elevated location and 
Lake Pyhäjärvi is eutrophic lake located in a clay area. 
The large carbon store in Lake Kangasjärvi is mainly 
the result of the high carbon content of the sediment 
while in Lake Pyhäjärvi it is the results of the large 
dry matter store. Similar pairs of lakes are to be found 
also in the smaller size classes. The diminishing of the 
carbon store in the smallest size class is caused by the 
thinning of the sediment bed. The lake sediment bed 
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has remained particularly thin in many small ponds 
in Lapland and Pohjanmaa.

An estimate of the average carbon store of the sedi-
ments of lakes in Finland can be obtained by weigh-
ting the carbon store values computed by size class 
with the area of the lakes belonging to the particular 
size class. The average carbon store thus obtained is 
19 kg/m2, which is nearly double the average carbon 
store of the examined lakes. This difference is caused 
by the excess weight in the study being given to large 
lakes.

When the average carbon stores presented above 
and computed by size class are multiplied by the 
area of the lakes forming each size class, the result 
obtained is the carbon store of the lake sediments by 
size class:

Size 100+ km2 140 million tonnes
Size 100–10 km2 120 million tonnes
Size 10–1.0 km2 180 million tonnes
Size 1.0–0.1 km2 160 million tonnes
Size less than 0.1 km2 42 million tonnes

The carbon stores of the four biggest size classes 
are of the same magnitude because the increase in the 
average carbon store compensates for the reduction of 
the lake area by size class. The carbon store accounted 
for by Finland’s lake sediments is about 640 million 
tonnes. Thisfigure is slightly smaller than theestimate 
obtained on the basis of the first 31 lakes examined 
(Pajunen 2000). When more lakes were included in 
the study, the carbon stores of the two biggest size 
classes remained at the same level. However, the 
estimates for the carbon store of the smallest size 
classes became smaller. This was partly was due to 
the fact that the lakes first examined did not include 
shallow ponds from Lapland. The carbon store of lake 
sediments is of the same order as the carbon bound to 
the growing stock of trees.

Thecarbonstoreof lakesedimentshasaccumulated 
during the time since the end of the Ice Age. Because 
lakes are of various ages, the accumulation rate is 
affected by the time elapsed in accumulation of the 
store as well as the size of the store. In the oldest 
lake, the said accumulation has continued already 
for some 12 000 years, but in the youngest lake only 
5 000 years.

The average carbon accumulation rate weighted 
with the areas of the examined lakes is 1.0 g/m2/a. In 
the bigger drainage basins the corresponding carbon 
accumulation rates are as follows: Vuoksi 0.98 g/m2/a, 
Kymijoki 0.82 g/m2/a, Kokemäenjoki 0.94 g/m2/a, 
Oulujoki 1.7 g/m2/a, and Kemijoki 1.8 g/m2/a. The 
averageaccumulationrates in thebigdrainagebasinsof 
northernFinlandaredouble those in southernFinland. 

The difference in accumulation rates is explained by 
the difference in peatland proportions, which in the 
northern drainage basins is over double that in the 
south. The depressions in the topography are covered 
by mires in the north and by lakes in the south.

Lake-specific accumulation rates vary according 
to the properties of the drainage basin and the sedi-
mentation conditions in the lake. The slowest carbon 
accumulation rates are in those lakes in which there 
is little sediments and in which the carbon content 
in the sediment is low. Examples of such lakes are 
LakeVuohijärvi,LakePäijänne,LakeViinijärvi,Lake 
Kukkia and Lake Inarijärvi. On the other hand, if a 
lot of dry matter has accumulated, the accumulation 
rates of carbon are, despite the low carbon content, 
at least on average level (e.g. Lake Nerkoonjärvi and 
Lake Vesijärvi). Rapid rate of accumulation of dry 
matter generally also leads to a high accumulation rate 
of carbon. This has happened in lakes such as Lake 
Räimäjärvi, Lake Sääksjärvi and Lake Pyhäjärvi in 
the district of Lapinjärvi. If, in addition to rapid accu-
mulation of dry matter, the share of organic matter is 
large, the end result will be the highest accumulation 
rates (e.g. Lake Havanganjärvi, Lake Ruuhilampi 
and Lake Alainen Mustalampi). Depending on the 
sedimentation environment, the highest carbon accu-
mulation rates occur either in lakes in clay areas where 
sedimentation is very rapid, or in lakes at relatively 
high altitude surrounded by paludified till soils and 
where the high carbon content of the sediment com-
pensates for the slower sedimentation.

Most of the organic matter contained in lake sedi-
ments originates from the drainage basin and it has 
been carried into the lake in either solid or dissolved 
form. Although organic matter is moved by water 
more readily than solid mineral matter, it also tends 
to deposit into the first possible basin. This being so, 
whenwater routesareexamined, theaccumulationrate 
of thecarbonshouldslowdownthefurtherdownstream 
one examines the situation. However, this does not 
always happen, because the sedimentation conditions 
also change downstream. The highest accumulation 
rates are achieved only when the drainage basin is 
sufficiently large and when open water courses have 
formed in the drainage basin as these promote the car-
rying of mineral and organic matter into the lakes.

The carbon content in the lake sediment of the 
upper reaches of Kokemäenjoki River declines 
steadily in the downstream direction, but the carbon 
accumulation rate is at its highest in Lake Ekojärvi 
and Lake Alinen Rautjärvi, both less than 1 km2 in 
size (Fig. 390). The Valkea-Kotinen drainage basin 
is small when compared to the size of the lake, and 
this restricts the amount of material carried into the 
lake and (despite the high carbon content) results in 
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a slower accumulation rate. Downstream from Lake 
Ekojärvi the accumulation rates become slower very 
quickly because Lake Ekojärvi acts like an efficient 
sedimentation basin for the waters flowing into Lake 
Kuohijärvi.

The average carbon accumulation rates, computed 
by size class and weighted by lake area, are as fol-
lows:

Size 100+ km2 0.96 g/m2/a
Size 100–10 km2 1.8 g/m2/a
Size 10–1.0 km2 3.1 g/m2/a
Size 1.0–0.1 km2 4.0 g/m2/a
Size less than 0.1 km2 2.4 g/m2/a

The accumulation rates computed by size class 
increase on moving into smaller classes; the excep-
tion in this respect is the smallest size class. The 
accumulation rate of carbon in the smallest size 
class is reduced mainly because of the thinning of 
the sediment layer.

An estimate of the average carbon accumulation 
rate for the country as a whole can be obtained by 
weighting the rates computed by size class with the 
area of the lakes belonging to the particular size class. 
The long-term average accumulation rate of carbon 
thus obtained is 2.0 g/m2/a, which is double compared 
to the accumulation rate in the examined lakes.  The 
carbon stored in Finland’s lake sediments annually 
averages 64 000 tonnes.

The sedimentation conditions in Finland’s lakes 
have changed significantly in the course of the past 
millennia, and thus one can suppose that the accu-
mulation rate of carbon has also changed. Changes 
in accumulation rate can be examined only in cores 
containing several dated levels. Thus conclusions 
regarding changes in accumulation rate have to be 
made on the basis of considerably smaller material 
than conclusions on the long-term accumulation rates 
presented above.

The accumulation rate of carbon in cores dated 
using the paleomagnetic method vary strongly by 
layer, but at the background of this variation there 
is a trend to be perceived, either a slowly increasing 
one or a slowly decreasing one (Fig. 391). However, 
one can conclude on the basis of these samples that 
the accumulation of carbon has continued from one 
millennium to the next.

Thedifferencesbetweenthe layers in thecoresdated 
using the radiocarbon method are large. The period 
of fastest accumulation is either in the cores lower 
part or in the middle, or then the core contains two 
periods of rapid accumulation. The periods of rapid 
accumulation are of different ages, which indicate to 
variation in basin-specific sedimentation conditions 

or to the possibility of an error. Cores dated using the 
radiocarbon method cannot be used to draw conclu-
sions on the changes in carbon accumulation rates.

Anthropogenic impactsaffectingwatersystemsand 
drainage basins have accelerated the accumulation of 
dry matter, but what the effect has been on the accu-
mulation rate of carbon is more difficult to estimate. 
The sedimentation rate has increased at the same time 
as the carbon content in the stratifying sediments has 
diminished. The increase in sedimentation rate and 
the decline in carbon content have partly cancelled 
out one another. The estimation of recent accumu-
lation rates of carbon is made more difficult by fact 
that the decomposition of organic matter is still in 
progress in the surface of the sediment. This being 
so, lasting changes cannot be distinguished from 
apparent changes.

The flood layers caused by disasters known from 
historywereusedinestimatingchangeinaccumulation 
rate in six basins. The draining of Lake Höytiäinen 
and Lake Valvatus happened approx. 140 years ago 
and that of Lake Hiisijärvi approx. 240 years ago 
(Table 6). The recent accumulation rates of carbon 
are higher than the long-term rates in all of the basins. 
The increase in the accumulation rate has been the 
lowest in Basins Savonselkä and Paasselkä of Lake 
Orivesi and in Lake Pieni-Pyhäntä, which are located 
far from the site of outburst. When considering that 
part of the organic matter in the surface layer has yet 
to decompose, one can suppose that the accumulation 
of carbon has continued in these places at nearly the 
former rate. The accumulation rate of carbon has 
increasedmostofall inBasinJoroisselkäofLakeHau-
kivesi and in Lake Perilampi, which both are located 
near the site of outburst. The recent sedimentation 
conditions in these basins are not comparable with 
the situation preceding the disaster.

Following thedrainingof the lake,plentyoforganic 
matter was carried into lower basins along with mine-
ral matter, and the organic matter became deposited 
across the entire basin. The matter, which settled 
on the erosion and transportation bottom, has been 
gradually transferred to areas of constant sedimen-
tation. The stabilisation subsequent to the drainage 
event is still incomplete in many cases. The effect 
of outburst on the sedimentation conditions becomes 
less and less the further downstream one examines the 
situation. Concurrently with this, the usability of the 
burst layers also improves when examining changes 
in the accumulation rates of carbon.

Examinationofchangesinaccumulationratesrequi-
res dating of several levels from the same core. The 
radiocarbonmethodproved tobe themostproblematic 
of the methods used in dating the levels. Some of the 
dating results focussing on the level corresponding to 
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the formingof the lakefit inwellwith thedevelopment 
history of the lake. Others, however, are clearly tool 
old. The reliability of datings done from the middle 
of the lake sediment bed can only be guessed, but it 
is probable that some of them, too, are correct while 
others are too old.

The usual reason for results that are too old is 
that carbon older than the sedimentation time of the 
sample has been introduced into the sub-sample being 
dated. Thus, the dating result can be entirely correct, 
but the sample is not suitable for determining the 
sedimentation time. Old carbon can originate from 
the bedrock, mineral soils or from peat layers of the 
drainage basin.

Old carbon has affected the dating results of Lake 
Loukkojärvi, forexample. Theageof thedatedsample 
determined at isolation level is over 1000 years too old 
with respect to the age estimated on the basis of the 
development history (Fig. 317). A sample from the 
middle part of the core, when dated, also gave a clearly 
excessive age. There are black schists in the drainage 
basin of Lake Loukkojärvi and it is very probable that 
the old carbon originating from these black schists 
adds to the age obtained in dating (Fig. 392). Black 
schist areas also occur on the side of approach of the 
glacier. Thus, matter from black schists can occur 
in the till layers of the drainage basin and from there 
it is gradually carried into the lake. The old carbon 
originating from the mineral soils of the drainage 
basin can be supposed to make all the samples older 
by the same measure.

Another possible reason for the excessive age 
obtained when dating the sub-sample taken from the 
middle of the core from Lake Loukkojärvi is in the 
erosionofshorelinemires. Shorelineforcescan loosen 
mire peat, which is then carried to the sedimentation 
area to settle there among younger matter. Peat can 
also be eroded from the banks of streams running 
into the lake. This also applies to many other lakes; 
erosionactingonshorelinemiresandpaludifiedbanks 
of streams can be considered to be the main reason 
for exceptionally old ages obtained for samples. The 
effect of shoreline mires should be taken into account 
especially when one sample in a sample series appears 
to be clearly too old.

Such material leading to excessive age results 
has most probably had its effect on the shape of the 
graphs depicting changes in the accumulation rates of 
carbon. Cores O and Q (Fig. 391) may contain this 
‘aging matter’ in all except in the lowermost sample. 
In other cores (K, L, M, P) the excessive age of an 
individual sample can have affected the shape of the 
graph. However, all the turns in the graphs are not 
causedbyerrors. It is simplynotpossible todistinguish 
real changes in the accumulation rate from changes 
caused by errors. Major changes in the accumulation 
rateusually requirechangedsedimentationconditions, 
which in turn should be reflected in the properties 
of the sediment. If the accumulation rate changes 
significantly, but without accompanying changes in 
the properties of the sediment, there is good reason 
to suspect distortion of the dating results.
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KIITOKSET

Järvisedimenttien hiilivarastoa selvittävä hanke 
käynnistettiin Matti Saarniston aloitteesta ja sen 
suunnitteluunosallistuiGTK:nhenkilökunnan lisäksi 
useiden yhteistyötahojen edustajia. Suomen ympä-
ristökeskus osallistui hankkeen suunnittelun lisäksi 
järvien valintaan ja tulosten julkaisemiseen. Kolme 
järveä (Kuohijärvi, Ekojärvi ja Alinen Rautjärvi) 
tutkittiin yhteisrahoitteisesti Suomen Akatemian 
CARBO-hankkeen(nro47100)kanssa jayksi (Valkei-
nen) yhteistyössä Suonenjoen kaupungin kanssa.

Hanke toteutettiin GTK:n Kuopion yksikössä, 
missä sen ohjauksesta vastasivat Esa Kukkonen ja 
Keijo Nenonen. Näytteiden otossa ja analysoinnissa 
tukeuduttiin Geopalvelukeskukseen ja ajoituksessa 
Espoon yksikköön.

Näytteiden ottoon ja kairauksiin osallistui useita 
Kuopionyksikön jaGeopalvelukeskuksenhenkilöitä. 
Näytteenotto- ja kairausryhmiä johtivat Kalle Husso, 

Jorma Ikonen, Hannu Pelkonen ja Seppo Putkinen. 
Näytteidenesikäsittelyn tekivätAnuEskelinen, Jorma 
Ikonen, Jussi Kyllönen ja Ari Parviainen. Näytteet 
analysoitiin Geopalvelukeskuksessa. Matti Saarnisto 
auttoiarvioitaessa järviensyntyajankohtaakehityshis-
torian perusteella. Radiohiiliajoitukset tehtiin Espoon 
yksikössä sittemmin edesmenneen Tuovi Kankaisen 
johdolla. Antti Ojala ja Timo Saarinen tulkitsivat 
paleomagneettisen ajoituksen tulokset.

Aineiston käsittelyyn osallistuivat Alpo Eronen, 
KalleHusso,KariMäntykenttä jaAriParviainen.Ritva 
Jokisaari ja Riitta Turunen piirsivät raportin kuvat.

Raportinkäsikirjoituksenlukivat jasitäkommentoi-
vat Jukka Häikiö, Esa Kukkonen ja Matti Saarnisto.

Esitän parhaat kiitokseni kaikille edellä mainituille 
ja monille muille, jotka toiminnallaan edistivät hank-
keen toteuttamista.
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Liite 1. Tekstissä kuvattujen tutkimuspisteiden koordinaatit (kkj).
Appendix 1. Co-ordinates (kkj) of the survey points discussed in the text.

Järvi
Lake

Tutkimuspiste
Survey point

x y

Ahmasjärvi 1 7172500 3473700

Alainen Mustalampi 5 6942740 2497460

Alinen Rautjärvi 1 6787880 2559280

Ekojärvi 1 6787980 2551590

Hanhijärvi 1 6886789 2551648

Haralampi 7 7125594 2560904

Haukijärvi 1 6993768 3503765

Haukilampi 1 6830320 3507750

Haukivesi 1 6890700 3575010

Haukivesi 2 6877040 4425000

Haukivesi 3 6894660 3546580

Haukivesi 5 6894090 3547090

Havanganjärvi 11 6892680 2481340

Hossanjärvi 1 7262530 4476880

Höytiäinen 1 6972450 4484910

Höytiäinen 2 6957460 4484020

Höytiäinen 8 6989820 4475820

Ihalanjärvi 1 6821630 4440690

Inarijärvi 1 7635000 3524680

Inarijärvi 2 7651130 3513960

Inarijärvi 3 7657660 3540180

Inarijärvi 4 7664660 3529630

Iso Leppäjärvi 5 6879560 2481630

Iso-Lyly 1 6988600 4425420

Javarusjärvi 1 7422680 3499160

Johdasjärvi 1 6777810 3478930

Joukkaisjärvi 1 7666910 3512828

Juojärvi 1 6959650 4428440

Juojärvi 2 6949890 4430970

Juojärvi 5 6949280 4441480

Juurusvesi 1 6990020 3542050

Kalijärv 6 7031960 2457100

Kallavesi 1 6982347 3525453

Kallavesi 2 6954382 3536302

Kallavesi 14 6972210 3541560

Kalliojärvi 3 7008550 4448162

Kangasjärvi 1 6878621 3519036

Karijärvi 1 6782860 3469270
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Järvi
Lake

Tutkimuspiste
Survey point

x y

Kätkänjärvi 9 6972690 2492000

Keitele 1 6991500 3447200

Keitele 2 6970500 3463090

Keitele 3 6969350 3449410

Keitele 4 6953240 3441300

Kemijärvi 1 7389410 3517490

Kemijärvi 2 7389320 3527740

Keskijärvi 1 6860030 3436410

Keurusselkä 1 6896840 2534046

Kevätön 1 7000050 3530710

Keyritty 1 7040596 3563684

Kiantajärvi 1 7199660 4449640

Kiantajärvi 2 7223820 4459340

Kinnasjärvi 1 6932869 4538563

Kivijärvi 1 7009629 2558752

Koijärvi 10 6865280 4457940

Koitere 1 6991251 4540031

Kolima 1 7022662 3436506

Kolkonjärvi 6 6874670 3564970

Konnevesi 1 6944640 3480120

Kostonjärvi 1 7301780 3567540

Kotajärvi 1 6774680 3549460

Kukkia 7 6802420 2541303

Kuohijärvi 1 6792500 2547050

Kuonanjärvi 16 6874620 4460500

Kylmäjärvi 1 7171200 4479050

Kypärijärvi 1 6686330 2519220

Kyyvesi 1 6879190 3501860

Lampi 130201 1 7603577 1547470

Lampi 130602 1 7587160 2515030

Lampi 140151 1 7694505 3485973

Längelmävesi 1 6826680 2522560

Lappajärvi 9 7005300 2480330

Lehtojärvi 1 7362370 3564860

Leppälompola 1 7674780 3516990

Leppälompola 3 7674465 3517027

Lestijärvi 1 7046210 2535100

Loukkojärvi 3 7233750 3449790

Liite 1 jatkuu.
Appendix 1 continues.
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Järvi
Lake

Tutkimuspiste
Survey point

x y

Luonteri 1 6840820 3547560

Lyhyenjärvi 1 6995840 3525560

Mäkijärvi 1 6986880 3509040

Mallasvesi-Roine 1 6800960 2511150

Mallasvesi-Roine 2 6810790 2504580

Muntsurinjärvi 1 7046850 4499280

Musti 1 6978130 3570260

Muuratjärvi 1 6893010 3424300

Näsijärvi 1 6842060 2487100

Näsijärvi 2 6829360 2487010

Nerkoonjärvi 1 7036478 3515191

Nerkoonjärvi 2 7033840 3516270

Nerkoonjärvi 4 7038680 351462

Nilakka 1 6997170 3476960

Nurmijärvi 1 6807070 4454300

Onkivesi 16 7018830 3515210

Ontojärvi 11 7116361 4460439

Orivesi 1 6923400 4465160

Orivesi 2 6893490 4492170

Orivesi 3 6892890 4468150

Oulujärvi 1 7151670 3495947

Oulujärvi 2 7136293 3514538

Oulujärvi 3 7141300 3535380

Päijänne 1 6859620 3423660

Päijänne 2 6850450 2571970

Päijänne 4 6821330 2575850

Päijänne 5 6809220 3420210

Paukajärvi 9 6914660 2473360

Perilampi 6 7146563 3571074

Pieksänjärvi 1 6912722 3507282

Pielavesi 1 7025660 3474760

Pielinen 1 7028650 4470302

Pielinen 2 7009420 4494160

Pielinen 3 6992039 4501402

Pieni Hetelampi 7 7149570 2536960

Pieni-Montonen 1 6848500 3497330

Pieni-Pyhäntä 2 7161460 3563590

Pihlajavesi, Keuruu 1 6918247 2515506

Liite 1 jatkuu.
Appendix 1 continues.
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Järvi
Lake

Tutkimuspiste
Survey point

x y

Pihlajavesi, Puumala 2 6836000 4457000

Pihlajavesi, Puumala 3 6857240 4434490

Pihlajavesi, Puumala 4 6846610 4465720

Pihlajavesi, Puumala 5 6846360 4461680

Pihlajavesi, Puumala 6 6831500 4450170

Pihlajavesi, Puumala 7 6852880 4426270

Piilampi 1 6827587 4459767

Pikku Ahvenjärvi 1 7250800 3480400

Pintamojärvi 1 7262600 3531650

Pintamojärvi 2 7261920 3531990

Pitkäjärvi 1 6993480 3527420

Postilampi 1 6993660 3547780

Pulmankijärvi 1 7766000 3538770

Puntasjärvi 1 6884622 2477106

Puruvesi 1 6870500 4483780

Puruvesi 2 6863180 4467590

Puula 1 6868390 3491130

Puula 2 6857250 3483680

Pyhäjärvi, Eura 1 6769740 1565370

Pyhäjärvi, Kitee 1 6855650 4493030

Pyhäjärvi, Kitee 2 6867020 4502430

Pyhäjärvi, Lapinjärvi 1 6733900 3445447

Pyhäjärvi, Nokia 1 6819770 2480950

Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 1 7051275 3446961

Pyhäluoma 3 6898799 3497295

Pyhäselkä 1 6930230 4487570

Pyhäselkä 2 6920140 4483930

Räimäjärvi 1 6992000 3531020

Rimpijärvi 1 7504580 3440620

Ristijärvi 1 7057060 4448400

Ruuhilampi 1 6893505 3528800

Rytijärvi 1 7385310 3476590

Sääjärvi 3 6764296 2537528

Sääksjärvi 5 6812591 1573704

Saarijärvi, Posio 1 7370360 3533600

Saarijärvi, Saarijärvi 9 6963990 2565770

Saimaa 1 6783880 3574000

Saimaa 2 6806810 3563350

Liite 1 jatkuu.
Appendix 1 continues.
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Järvi
Lake

Tutkimuspiste
Survey point

x y

Saimaa 3 6794290 3565260

Saimaa 4 6804000 3548800

Saimaa 5 6782100 3553800

Saimaa 6 6786900 4420040

Saimaa 13 6802400 4432060

Saimaa 14 6838860 3515880

Saimaa 15 6788837 3553881

Sulkuejärvi 11 6900220 2456850

Suontee 1 6844930 3462080

Suontienselkä 13 6931700 3516300

Suontienselkä 14 6942955 3508554

Suvasvesi 1 6945978 3562820

Talvijärvi 1 7342650 4461440

Tammalammit 1 6917700 4511850

Teerilampi 1 7110650 4497760

Tervajärvi 1 6758275 3513309

Tuomaslampi 1 6777980 3515570

Tutulampi 1 7266370 3539200

Tvärasjön 9 7043820 2480280

Unnukka 1 6926120 3546690

Unnukka 2 6930930 3540960

Uuranjärvi 1 6927605 2528850

Vahermanjärvi 1 6716755 2499040

Valkea-Kotinen 7 6793103 2557234

Valkeinen 1 6946565 3506025

Vanajavesi 1 6780710 2512640

Vehmasjärvi, Kuopio 1 6957760 3523300

Vehmasjärvi, Suonenjoki 1 6955780 3506940

Vesijärvi 1 6782770 2579950

Vesijärvi 10 6769601 3426870

Vesijärvi 18 6767420 3425200

Vihteljärvi 5 6850040 2422200

Viinijärvi 1 6963010 4464432

Viitatunturinlampi 1 7360600 3522460

Vittikkolampi 1 7350420 3468810

Vuohijärvi 6 6786358 3484826

Vuontisjärvi 1 7563250 2504096

Ylä-Siikajärvi 1 7017980 3566910

Liite 1 jatkuu.
Appendix 1 continues.
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Järvi
Lake

Tutkimuspiste
Survey point

x y

Yli-Kitka 1 7329600 3557300

Ylimmäinen Sammallampi 1 6768764 3461631

Ätäskö 14 6881620 4499800

Liite 1 jatkuu.
Appendix 1 continues.


