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Tämä julkaisu sisältää esipuheen ja kuusi jääkausiajan muuttuvaa il-
mastoa ja ympäristöä kuvaavaa artikkelia, jotka on koottu GTK:ssa 27.
helmikuuta 2006 pidetyn seminaarin esitelmien perusteella. Artikkelit
on kirjoitettu yleistajuisesti ja niissä kuvataan luonnon arkistoja sekä
mitattuja havaintosarjoja, joiden perusteella muutoksia kyetään tutki-
maan viimeksi kuluneiden vuosikymmenten sekä jääkausiajan kymme-
nien, jopa satojen tuhansien vuosia ajanjaksoilta. Ensimmäisessä artik-
kelissa Alestalo ja Tuomenvirta keskustelevat siitä, kuinka merkittävää
viimeaikainen mitattujen lämpötilojen muutos on ollut verrattuna jää-
kausiajan vaihteluun ja minkälaisista maapallon kiertoradan ja kaltevuu-
den jaksoittaisista vaihteluista sekä ilmakehän fysikaalisista ilmiöistä eri
ajanjaksoilla tapahtuneet ilmaston lämpenemis- ja kylmenemissyklit to-
dennäköisimmin johtuvat. Toisessa artikkelissa Lunkka kuvaa, miten
jääkausiajalla eli viimeksi kuluneiden noin 750 000 vuoden aikana jääti-
köt ovat pohjoiselle pallonpuoliskolla vuoroin kasvaneet ja vuoroin ku-
tistuneet olemattomiin. Artikkelissa esitetyt todisteet jääkausiajan ilmas-
tonmuutoksesta tulevat tutkimuksista, jotka käsittelevät mm. maaperän
kerrosrakenteita, merenpohjan sedimenttikerrostumia sekä napa-alueiden
jäätikkökerrostumia. Forsström puolestaan osoittaa numeeristen tieto-
konemallien avulla, miten monimutkaiset jäätiköt todellisuudessa rea-
goivat ympäristön pakotteeseen eli lämpötilan alueelliseen muutokseen.
Jäätiköiden dynamiikan tutkiminen kertoo mm. muutoksen voimakkuu-
desta ajan suhteen.

Kolme viimeisintä artikkelia käsittelevät holoseenikaudella eli vii-
meksi kuluneiden noin 11 500 vuoden aikana tapahtuneita nopeita ja vä-
hittäisiä ympäristön muutoksia. Mäkilä esittää viimeisimpiä tutkimus-
tuloksia turpeen pitkäaikaisia kerrostumisnopeuden vaihtelusta soissa
sekä pohtii, minkälaiset ilmastolliset, hydrologiset ja topografiset tekijät
ovat säädelleet soiden kasvunopeutta menneinä aikoina. Ojala luo katsauk-
sen suomalaisiin järviin ja niissä kerrostuviin liejusedimentteihin. Ar-
tikkelissa tarkastellaan esimerkkien avulla, minkälaisia ympäristö- ja
ilmastotutkimuksia sedimenteistä voidaan tehdä jääkauden jälkeisen
ajan luonnon kehityshistorian selvittelemiseksi. Ojala keskittyy kirjoituk-
sessaan erityisesti vuosikerrallisiin eli lustosedimentteihin. Viimeisessä
artikkelissa Pajunen esittelee, kuinka suomalaisten järvien pohjasedi-
mentteihin on varastoutuneena yhteensä noin 640 miljoonaa tonnia hiiltä.
Artikkelissa läpikäydään hiilen keskimääräisiä varastoja ja varastoitu-
misnopeuksia eri puolilla Suomea ja erikokoisissa järvialtaissa. Lisäksi
Pajunen kuvaa artikkelissaan Saimaan ja Juojärven pohjasedimenttien
avulla, miten maankuoren kallistuminen on vaikuttanut vesistöjen kehi-
tyshistoriaan eli niiden laajuuteen ja hydrologisiin ominaispiirteisiin jää-
kauden jälkeisenä aikana.
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JOHDANTO

lut voimakkainta. Lämpötilamittausten mukaan
myös globaali keskilämpötila on kohonnut 1970-
luvun puolivälistä nykypäivään.

Geologiset kerrostumat sekä modernit mitatut
havaintosarjat sisältävät siis tietoa ilmaston kehi-
tyksestä hyvin erilaisissa aikaskaaloissa. Geologi-
sista aineistoista tehdyt, usein epäsuorat havainnot
ilmaston muutoksesta kattavat tuhansia, jopa satoja
tuhansia vuosia, kun taas Suomen pisin yhtenäinen
mitattu lämpötilan havaintoaikasarja on Helsingin
Kaisaniemestä vuodesta 1844 lähtien. Onkin jo läh-
tökohtaisesti selvää, että näin eri mittakaavaisten
tutkimusaineistojen yhdistäminen on vähintäänkin
haastavaa. Geologiset aineistot auttavat ymmärtä-
mään menneiden aikojen ilmastohistoriaa sekä
luonnollisen vaihtelun syy-seuraussuhteita, joihin
nyt ja tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia voi-
daan verrata. Ihmisen vaikutusta ympäristön ja il-
maston muutokseen on vaikea selvittää, ellei luon-
nollista vaihtelua tunneta. Geologisten aineistojen
perusteella ilmasto vaihtelee luonnostaankin huo-
mattavasti jo satojen vuosien ajanjaksoilla. Niistä
on nähtävissä klassisia ilmaston heilahteluita, ku-
ten nk. keskiajan lämpökausi (n. 1000–1200 jKr.)
sekä pieni jääkausi (n. 1300–1850 jKr.), jotka tun-
netaan myös historian kirjoitusten perusteella. Toi-
saalta viimeaikainen lämpeneminen ja muutokset
ilmakehän koostumuksessa ovat olleet niin huomat-
tavia, että on yleisesti mallinnettu uhkakuvia ihmi-
sen voimakkaasta roolista nykymuutoksen kiihdyttä-
jänä. Tähänastinen lämpötilan globaali ja alueellinen
muutos sopii vielä tunnettuun luonnollisen ilmaston-
muutoksen marginaaliin, mutta monia tutkijoita
huolestuttaakin muutoksen nopeus ja ennen kaikkea
muutos ilmakehän koostumuksessa, joka on kulke-
nut käsi kädessä viimeaikaisen lämpötilan kohoami-
sen kanssa. Mikäli ilmakehän hiilidioksidipitoisuus
ihmistoiminnan vuoksi jatkaa vielä voimakasta kas-
vuaan, voi seurauksena olla kehitys kohti tilannetta,
jossa maapallon luonnolliset takaisinkytkentämeka-
nismit ja puskurit eivät enää toimi ja ilmasto lämpe-
nee entisestään. Siksi hiilen varastot ja kiertokulku
onkin tärkeä globaalimuutoksen tutkimusala.

Globaaleista uhkista juuri ilmastonmuutos ja sen
vaikutukset lienee tällä hetkellä laajimmin käsitelty

Tässä artikkelikokoelmassa esitellään joitakin
keskeisiä ympäristön ja ilmaston muutokseen liitty-
viä tutkimusteemoja ja luonnon arkistoja, joiden
perusteella tutkijat tarkastelevat menneitä, meneil-
lään olevia sekä tulevia elinympäristömme muutok-
sia. Teos on tarkoitettu kaikille ympäristön tilasta ja
muutoksesta kiinnostuneille ja se on pyritty kirjoit-
tamaan mahdollisimman yleistajuisesti.

Ympäristö ja ilmasto muuttuvat jatkuvasti. Ne
ovat myös vahvassa vuorovaikutuksessa keskenään
joko vahvistaen tai puskuroiden toinen toistaan.
Muutoksilla, vaikkapa ilmaston kehityshistorialla,
on useita luonteenomaisia piirteitä. Muutokset ta-
pahtuvat hyvin vaihtelevilla aika- ja alueskaaloilla,
ja myös niiden muutosnopeus, muutoksen suunta
sekä suuruus vaihtelevat huomattavasti. Esimerkik-
si kvartäärikausi, eli niin kutsuttu jääkausiaika, kä-
sittää useita kylmempiä ilmastojaksoja eli jääkausia
pohjoisella pallonpuoliskolla, ja niiden aikana mm.
Suomi on ollut toistuvasti mannerjäätiköiden pei-
tossa tai täällä on vallinnut kylmälle ilmanalalle
tyypillinen periglasiaalinen ilmasto. Jääkausien
kesto on ollut keskimäärin noin 100 000 vuotta, ja
niiden välissä on ollut nykyisen ilmaston kaltaisia
lämpimämpiä kausia, ns. interglasiaalikausia, joi-
den kesto on ollut tyypillisesti noin 10 000 vuotta.
Nykyinen lämpimämpi kausi on nimeltään holosee-
ni. Holoseenikautta edelsi Veiksel-jäätiköityminen
(115 000–11 500 vs.), ja tällä on keskeinen rooli
Suomessa, sillä valtaosa maaperämme näkyvistä
kerrostumista ovat sen synnyttämiä. Viimeisimmän
tutkimustiedon mukaan mannerjäätikkö oli Veik-
sel-jäätiköitymisen aikana laajimmillaan vasta sen
loppuvaiheessa noin 20 000 vuotta sitten. Arviot
lämpötilan alenemisesta jääkaudella vaihtelevat
suuresti sekä asteissa että alueellisesti, mutta olete-
tusti Suomen oloissa puhutaan jopa 10–20 ºC:n pu-
dotuksesta nykypäivän ilmastoon verrattuna. Toi-
saalta modernit mitatut havaintosarjat osoittavat,
että globaali ja alueellinen lämpötila muuttuvat
myös paljon lyhyemmällä ajanjaksolla. Lämpötila-
mittausten mukaan Suomen vuosikeskilämpötila
on tasaiseksi muutokseksi tulkittuna kohonnut rei-
lun asteen noin 150 vuodessa, aikana jolloin ni-
menomaan kevätkuukausien lämpeneminen on ol-
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sekä tieteellisissä piireissä että suuren yleisö ja me-
dian keskuudessa. Ei kuitenkaan sovi unohtaa, että
keskustelu pohjautuu sekä modernien mitattujen
havaintosarjojen että geologisista lähtökohdista
tuotettujen aikasarjojen varaan. Laadukkaan ja re-
levantin tutkimustiedon, nk. perustiedon, tuottami-
nen keskustelun ja johtopäätösten taustalle ei kui-
tenkaan ole itsestäänselvyys. Esimerkiksi kvartää-
rikauden aikaisten jäätiköitymisten ikäsuhteiden,
mannerjäätiköiden laajuuksien ja kunakin aikana
vallinneiden ilmastollisten olosuhteiden ymmärtä-
miseksi on kerätty geologista tausta-aineistoa usei-
den vuosikymmenten jopa vuosisatojen ajan. Laa-
dukasta tietoa ei hetkessä ja helpolla kerätä, mutta

vain laadukkaasta, huolella kerätystä tutkimustie-
dosta tehtävien päätelmien myötä ymmärtämyk-
semme muuttuvaa elinympäristöämme ja ilmas-
toamme kohtaan kasvaa. Siksi perustiedon kerää-
misen merkitystä ei tule unohtaa, ei nyt eikä tule-
vaisuudessa. Jo tunnetun ilmastohistorian perus-
teella voidaan suurella varmuudella väittää, että
syystä tai toisesta ilmasto muuttuu myös hetkessä
ja tulevaisuudessa. Uutta tietoa tarvitaan, jotta voi-
simme paremmin ymmärtää, miten ja miksi muutos
tapahtuu, mihin suuntaan ilmasto muuttuu sekä
millä nopeudella muutokset tapahtuvat. Puhumatta-
kaan siitä, miten tuleviin elinympäristön muutok-
siin tulisi varautua.

Espoossa 8.1.2007
Antti E. K. Ojala

Geologian tutkimuskeskus, Opas 52 – Geological Survey of Finland, Guide 52, 2007
Antti E. K. Ojala
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KUN ILMASTO MUUTTUU

Mikko Alestalo ja Heikki Tuomenvirta
Ilmatieteen laitos

hoaminen saattaa aiheuttaa ilmastollemme. Vain
muutamien kirjallisuusviitteiden vahvistamana esi-
tämme oman tulkintamme nykyiseen tieteelliseen
tietämykseen perustuen.

Tässä artikkelissa vertaillaan menneitä jääkausi-
vaihteluja nykyiseen ihmisen toiminnasta käyntiin
lähteneeseen ilmastonmuutokseen ja kuvaillaan,
mitä ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien ko-

Kuva 1. Maapallon keskilämpötilan poikkeamat jakson 1951–1980 keskiarvosta jaksolla 1880–2005. Aikasarja perustuu säähavaintoasemien
ilmanlämpötilan mittauksiin mantereilla ja meriveden pintalämpötilan mittauksiin merialueilta. Siniset pystyviivat kuvaavat tyypillisiä vuosi-
arvojen 95 % virherajoja. (http://data.giss.nasa.gov/gistemp/2005/).

Jääkausivaihtelujen voimistajat

Tämän hetkisen ilmastomme muutosten ym-
märtämistä auttaa, jos tarkastellaan aikaa noin mil-
joona vuotta taaksepäin. Tiedämme, että sinä aika-
na on ollut jaksottaisesti jääkausia ja niiden välisiä
lämpimiä jaksoja. Vaihteluiden käynnistäjinä ovat
auringon säteilyn jakauman muutokset maapallon
pinnalla. Ne aiheutuvat jaksollisista muutoksista
maan radassa auringon ympäri ja pyörimisakselin
kallistuskulmassa. Asiaan tuo oman vaikutuksensa
mannerten painottuminen pohjoiselle pallonpuolis-
kolle, joka sen vuoksi on herkempi säteilyn vaihte-
luille kuin eteläinen merellinen pallonpuolisko.
Seuranneet säteilylämmityksen systemaattiset vaih-
telut maapallon eri alueiden välillä ovat vaikutta-
neet ilmakehän ja merien laajamittaiseen kiertoliik-
keeseen, edelleen lämpötiloihin ja sateisiin ja sitä

kautta jää- sekä lumipeitteeseen ja lopulta jäätiköi-
den syntymiseen – tai niiden katoamiseen. Jää- ja
lumipeitteellä on oma muutosta kiihdyttävä vaiku-
tuksensa, koska synnyttyään se heijastaa auringon
säteilyä takaisiin avaruuteen ja vastaavasti sulaes-
saan antaa säteilyn imeytyä tehokkaasti paljastu-
vaan maahan tai mereen.

Jääkausien ja niiden välisten lämpökausien
vaihdellessa samalla on muuttunut ilmakehän koos-
tumus, erityisesti hiilidioksidin ja metaanin osalta.
Myös ilmakehän hiukkaspitoisuus vaihtelee kasvil-
lisuuden ja ilmavirtausten muuttuessa. Hiilidioksi-
din ja metaanin pitoisuuden vaihtelu johtuu mitä il-
meisimmin merien ja biosfäärin erilaisista, lämpö-
tilasta riippuvista mekanismeista sitoa näitä kasvi-
huonekaasuja. Kaikkia vaikuttavia prosesseja ei
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kuitenkaan vielä ymmärretä tarkasti. Kylmän kau-
den aleneva hiilidioksidipitoisuus heikentää kasvi-
huoneilmiötä ilmakehää lämmittävänä tekijänä, jo-
ten lämpötilan muutos kylmempään suuntaan on
vahvistunut. Sama prosessi toimii toiseen suuntaan
lämpenevien jaksojen aikana.

Paleoklimatologisten havaintojen mukaan maa-
pallon ilmasto on siis herkkä muutoksille. Muutok-
set auringon säteilyn jakaumassa maanpinnalla le-
veyspiirien välillä aiheuttavat lämpötilan muutok-

sia, ja ne kertautuvat erityisesti jääpeitteen ja kasvi-
huonekaasujen palauteilmiöiden myötä merkittä-
vän suuriksi – alueellisesti jopa yli kymmenen as-
tetta ja globaalilla tasolla viitisen astetta. Jääkai-
rausten perusteella ilmakehän hiilidioksidipitoi-
suus on ollut jääkausien aikana alimmillaan noin
180 ppm ja ylimmillään noin 280 ppm lämpiminä
jaksoina – näin myös kuluvan lämpimän jakson ai-
kana aina 1800-luvulle asti.

Mitä nyt

Edellä kuvattu asettaa raamit sille, millaisia vai-
kutuksia ihminen parastaikaa aiheuttaa ilmakehälle
fossiilisia polttoaineita käyttäessään. Hiilidioksidin
pitoisuus on noussut luonnonmukaiselta intergla-
siaaliajan tasolta 280 ppm jo tasolle 380 ppm.
Muutos on runsaassa sadassa vuodessa ollut sa-
mansuuruinen kuin jääkausien ja niiden välisten
lämpimien kausien aikana on tapahtunut luonnon
omien prosessien aiheuttamana. Seurauksena on ol-
lut odotetusti lämpötilan nousu.

Kytkennästä lämpötilaan vastaa puhdas fysiik-
ka, sillä hiilidioksidin absorptio-ominaisuuksista
säteilyn pitkäaaltoisella alueella suoraan seuraa il-
man lämpötilan muuttuminen. Se on juuri se meka-
nismi, miksi hiilidioksidia kutsutaan kasvihuone-
kaasuksi: se estää maan lämpösäteilyä suoraan kar-
kaamasta avaruuteen sieppaamalla siitä osan ja pa-
lauttamalla taas siitä osan takaisin maanpinnalle. Il-
man lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden vuoro-
vaikutussuhde toimii nyt toisessa järjestyksessä
kuin jääkausijaksoilla: hiilidioksidipitoisuuden
muutos edeltää lämpötilamuutosta. Samanaikainen
muiden kasvihuonekaasujen (metaani, ilokaasu,
maanpinnan läheinen otsoni) pitoisuuksien kohoa-
minen voimistaa säteilypakotetta.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö ja maankäytön
muutoksista johtuva biosfäärin ”hiilivuoto” ovat jo
johtaneet maapallon keskilämpötilan nousuun
(kuva 1). Suorien lämpötilamittausten aikana 1800-
luvun lopulta nousu on ollut noin 0,8 astetta. Siinä
on mukana myös muita kuin ihmisen toiminnasta
johtuvia vaihteluita, mm. auringon säteilyn intensi-
teetin muutoksista johtuvia. 1970-luvulta alkanut
lämpötilan yhtenäisempi nousu voidaan selittää
vain ihmistoiminnan perusteella ja on suuruudel-
taan noin 0,4 astetta.

Samaan aikaan ilman hiukkaspitoisuus on myös
kasvanut paljolti energian tuotannon sivutuotteena
tulevien hiukkaspäästöjen takia. Hiukkaset heijas-
tavat auringon säteilyä takaisin avaruuteen, jolloin
niiden vaikutus on viilentävä. Tämän tekijän vaiku-

tus säteilypakotteeseen osataan arvioida kohtuulli-
sella tarkkuudella. Hiukkaset toimivat myös pilvi-
pisaroiden tiivistymisytiminä. Tiivistymisytimien
määrän kasvu muokkaa pilvien ominaisuuksia.
Suurempi määrä tiivistymisytimiä lisää pilvipisa-
roiden määrää, mikä merkitsee suurempaa albedoa
eli tehokkaampaa kykyä heijastaa auringonvaloa –
viilentävää vaikutusta. Lisäksi joissakin tilanteissa
pienemmät pilvipisarat hidastavat sateen muodos-
tumista ja saattavat siten pidentää pilvien elinikää.
Toisaalta yöpuolella vuorokautta lisääntyvä pilvi-
syys johtaa korkeampiin yölämpötiloihin, koska
pilvet sieppaavat erittäin tehokkaasti maan pitkä-
aaltoista säteilyä ja palauttavat osan absorboimas-
taan energiasta maanpinnalle. Hiukkasten aiheutta-
mat epäsuorat vaikutukset säteilytaseeseen koko
maapallon tasolla tunnetaan huonosti.

Kasvihuonekaasujen lisäyksestä tuleva lämpöti-
lan nousu on osaksi kompensoitunut hiukkasvaiku-
tuksen vuoksi. Koska hiukkaspäästöt ovat monella
tapaa ongelmallisia, mm. haitallisten terveysvaiku-
tusten vuoksi, niitä pyritään rajoittamaan. Ilman
jatkuvaa uustuotantoa hiukkasten poistuminen il-
makehästä voisikin tapahtua luonnollisen peseyty-
misprosessin myötä (sade) muutamassa viikossa.
Pienhiukkasten merkitys ilmastonmuutoksen yhte-
ydessä on voimakkaan tutkimuksen kohteena, mut-
ta on ilmeistä, että niiden vaikutus ei riitä rajoitta-
maan kasvihuonekaasujen lämmitystä varsinkaan,
jos hiilidioksidipäästöt jatkuvat nykyisellä kiihty-
vällä vauhdilla.

Vastaavalla tavalla tulivuoritoiminta päästää
ajoittain valtavia hiukkasmääriä ilmakehään. Vii-
meisen sadan vuoden aikana näistä on kuitenkin ai-
heutunut vain vuoden parin mittaisia erillisiä episo-
deja, joiden aikana ilmakehä on jäähtynyt joitakin
kymmenyksiä ja sitten toipunut. Tulivuoritoimin-
nalla on ollut merkitystä jaksoina, jolloin tuhkaa on
päässyt lähes jatkuvasti ilmakehään ja pysynyt siel-
lä jopa satojen vuosien ajan sekä pitemmissä aika-
skaaloissa osana biogeokemiallista aineenkiertoa.

Geologian tutkimuskeskus, Opas 52 – Geological Survey of Finland, Guide 52, 2007
Mikko Alestalo ja Heikki Tuomenvirta



9

Maapallon säteilytalous epätasapainossa

kasvihuonekaasujen absorboimalle energialle eli
lämmölle on siis tapahtunut? Havaintojen mukaan
lähes 90 % siitä on mennyt valtameriin.1,2 Havainto-
jen ja ilmastomallikokeiden arviot valtamerten
lämpömäärän muutoksista vastaavat toisiaan (kuva
2). Maapallolle jääneestä ”ylimääräisestä energias-
ta” osa on kulunut vuoristojäätiköiden sulamiseen
ja maankuoren lämpenemiseen. Ilmakehän lämpiä-
misen osuus on siten vain muutama prosentti. Meri-
veden ja ilman lämpökapasiteettien suuren eron
vuoksi lopputuloksena kuitenkin ilmakehä lämpe-
nee enemmän asteissa mitattuna kuin meret. Mer-
ten pintavesi on lämmennyt vain muutamia kym-
menyksiä, ja kolmen kilometrin syvyydessä muu-
tos on tähän mennessä vain sadasosa-asteita. Siten
valtameret säätelevät osaltaan ilmastojärjestelmän
lämpötilan kehitystä. Vaikka fossiilisten polttoai-
neiden käyttö loppuisi kokonaan tähän hetkeen,
johtaisi kasvihuonekaasujen jo tapahtuneiden pääs-
töjen aiheuttama lisälämmitys vielä noin puolen as-
teen nousuun ilmakehässä ennen kuin koko systee-
mi olisi uudessa tasapainossa. Siihen ihmiskunta
on varmuudella jo sitoutunut.

Kuva 2. Valtamerten lämpömäärän muutos vuodesta 1993 vuoteen 2003 ylimmässä 750 metrin paksuisessa kerroksessa ilmastomalliajoissa
(viisi koetta NASA GISS -ilmastomallilla, kuvassa ’Run 1’ … ’Run 5’ ja niiden keskiarvo) ja havaintojen mukaan (’Observations’). Vaaka-akse-
lilla ovat vuodet ja pystyakselilla lämpöenergia pinta-alayksikköä kohden. (Hansen et al., 2005) (From Hansen et al., 2005, Science 308, 1431–
1435 reprinted with a permission from AAAS.)

Kun ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet
kasvavat, ilmakehän kyky absorboida pitkäaaltoista
energiaa kasvaa. Jos kaikki muut tekijät ilmastojär-
jestelmässä pysyvät ennallaan, niin maapallolta
avaruuteen karkaava lämpösäteily (väliaikaisesti)
vähenee ja maapallon ja ilmakehän yhteenlaskettu
energiasisältö kohoaa. Havaintojen ja mallilaskel-
mien mukaan tämä johtaa ilmakehän, maan pinnan
ja valtamerten lämpötilojen nousuun. Samalla il-
mastojärjestelmä hakeutuu kohti uuttaa tasapainoti-
laa, jossa planeettamme aiempaa korkeammassa
lämpötilassa saavuttaa säteilytasapainon. Käytän-
nössä lämpötila jatkaa muutostaan niin kauan kuin
ilmakehän koostumus muuttuu, ja itse asiassa vä-
hän pitempäänkin, koska ilmakehä-merisysteemiltä
menee oma aikansa sopeutua energiavoiden muu-
toksiin. Hitaus johtuu lähinnä valtameristä, joihin
lämpöä mahtuu varastoitumaan, mutta joissa läm-
mön siirtymisprosessit syvemmälle ovat suhteelli-
sen hitaita.

Yksinkertaisten järkeilyjen ja tarkempien ilmas-
tomalleilla tehtyjen laskelmien mukaan maapallon
energiataseen pitäisi olla nyt epätasapainossa. Mitä
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Odotettavissa olevia muutoksia

Useiden ilmastotutkimuskeskusten malliajojen
perusteella saadaan yhteneväisesti hyvä kuva mo-
nesta asiasta. Esimerkiksi Euroopan alueella helle-
jaksot yleistyvät ja matalat lämpötilat käyvät harvi-
naisemmiksi. Lämpimämpi ilmakehä pystyy sisäl-
tämään enemmän vesihöyryä, mikä mahdollistaa
voimakkaammat rankkasateet ja niiden seuraukse-
na useammin toistuvat tulvat Keski- ja Pohjois-Eu-
roopassa. Lisäksi talvisin kostean merellisen ja kyl-
män mantereisen ilman kohtaamiset voivat tulla
dramaattisemmiksi, mikä lisää rankkojen lumipy-
ryjen riskiä niillä alueilla, joilla lumisateita esiin-
tyy. Etelä- ja Keski-Euroopassa kokonaissademäärä
ei kasva ja hellejaksoihin liittyvät kuivuudet tulevat
yleisemmiksi. Se merkitsee äärevämpiä olosuhtei-
ta, jotka ovat huolen aihe yhteiskunnille ja ruoan-
tuotantoelinkeinoille. Tuulien voimistumisesta ja
myrskyjen yleistymisestä mallit eivät anna yhtäpi-
tävää kuvaa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että matala-
paineiden keskimääräiset reitit muuttuvat pohjoi-
semmiksi, jolloin paikallisesti voidaan kokea olo-
suhteiden muuttuvan totutuista.

Erityisen tutkimuksen aiheena ovat olleet troop-
piset hirmumyrskyt (taifuunit ja hurrikaanit), koska
niiden tuhovaikutukset ovat ilmakehän ilmiöistä va-
kavimmat. Niiden esiintymistilastoja vuosikymme-
nien takaa ei pidetä riittävän luotettavina esiinty-
misfrekvenssien muutosten kannalta. Uusimmat
tutkimukset kuitenkin kertovat, että meriveden
lämpötilan nousu olisi johtamassa näiden merellä
syntyvien hirmumyrskyjen tuhovoiman kasvuun.

Ilman keskimääräisen lämpötilan ennakoidaan
muuttuvan 1,1–6,4 astetta vuosisadan loppuun
mennessä, jos fossiilisten polttoaineiden käyttö jat-
kuu.3 Iso vaihteluväli johtuu osittain siitä, että ilma-
kehän koostumuksen muutoksia ei pystytä tarkasti
ennustamaan, koska ne riippuvat monista vaikeasti
ennakoitavista, ihmiskuntaa koskevista kehitys-
mahdollisuuksista (väestönkasvu, energian tuotan-
to, vaihtoehtoiset energialähteet, ilmastopolitiik-
ka). Osa vaihteluvälistä johtuu ilmastomallien epä-
tarkkuuksista niiden kuvatessa todellista ilmasto-
järjestelmää. Ilmakehän herkkyystutkimuksissa
on arvioitu, että hiilidioksidipitoisuuden kaksin-
kertaistuminen johtaa kolmen asteen lämpötilan
nousuun. Noin 95 %:n varmuudella muutos on vä-
hintään 1,5 astetta tai enintään noin 6 astetta.4 Jäl-
kimmäinen arvo on vielä jatkotutkimuksen koh-
teena. Nykyinen hiilidioksidipitoisuuden nousu-
vauhti on lähes 2 ppm vuodessa, joten pitoisuuden
kaksinkertaistuminen esiteollisesta arvosta 280
ppm kestää nykymenolla enintään enää 100 vuotta.
Sitä kehityskulkua näyttää olevan erityisen vaikea
väistää.

Millaiset sääolosuhteet odottavat meitä kuluvan
vuosisadan aikana? Siihen haetaan vastausta ilmas-
tomallien avulla. Niillä voidaan simuloida tulevia
säitä tilastollisten tunnuslukujen valossa: miten
muuttuvat sääsuureiden keskiarvot, varianssit, ja-
kaumat ja ääriarvot. Päivittäistä sääennustetta ei
tietenkään voida laskea, sillä siitä pitää ilmakehän
kaoottisuus huolen jo parin viikon aikajänteellä.

Mahdolliset yllätykset

Ilmakehän ilmiöiden ohella muutokset kosketta-
vat myös kryosfääriä eli jäätiköitä ja niiden sulami-
sen kautta merenpinnan muutoksia. Merenpinta on
satelliittihavaintojen mukaan tällä hetkellä nousus-
sa, joka vastaa 30 cm:ä vuosisadassa. Noin puolet
tästä johtuu meriveden lämpölaajenemisesta. Vuo-
ristojäätiköiden sulamisen osuus on 5–10 cm. Vuo-
ristojäätiköiden sulaminen ja vetäytyminen kor-
keammalle on jo hyvin dokumentoitu asia. Keskei-
nen kysymys on, mitä tapahtuu mannerjäätiköille
Grönlannissa ja Antarktiksella.

Mannerjäätiköiden massatasapainoon vaikutta-
vat ainakin lämpenevän ilmaston aiheuttama sula-
minen, jäätiköiden poikimisvauhti meriin ja li-
sääntyvien sademäärien aiheuttama uuden jään
muodostus jäätiköiden sisäosissa. Nettotuloksena
kaikkien tekijöiden yhteisvaikutus merenpinnan
tasoon kuluvan vuosisadan aikana on tutkimusten
mukaan 18–59 senttimetriä.3 Tähän tulokseen eivät

sisälly nopeat muutokset mannerjäätiköiden dyna-
miikassa. Ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä on
vaikea laittaa suuruusjärjestykseen, mutta puolen-
kin metrin nousu maailman merissä vaikuttaa sato-
jen miljoonien ihmisten elämään ja suureksi osaksi
rannikoille perustetun ihmiskunnan infrastruktuu-
rin toimivuuteen. Mannerjäätiköiden käyttäytymi-
seen saattaa sisältyä lisäksi vielä tuntemattomia
epälineaarisia tekijöitä, ja siksi tämänhetkiset suh-
teellisen maltilliset arviot voivat osoittautua väärik-
si. Tutkimusten mukaan edellisen lämpökauden ai-
kana noin 120 000 vuotta sitten merenpinta olisi ol-
lut 2–6 metriä korkeammalla kuin nyt, mikä on eräs
mitta sille, kuinka paljon mannerjäätiköt voivat po-
tentiaalisesti luovuttaa vettä merenpintaa nostaen.
Jos ilmastonmuutokseen liittyvä lämpötilan muu-
tos onkin ennakoidun epävarmuusvälin yläpäässä,
merenpinnan nousu voi olla tätä suuruusluokkaa.
Vaikka sellaista nousua ei pidetä todennäköisenä
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kuluvan vuosisadan aikana, ei edes pientä riskiä sii-
tä voi hyväksyä.

Toinen esiin nostettu mahdollinen yllätys on
merivirtojen kulun muuttuminen. Pohjois-Euroo-
pan kannalta suotuisan Golf-virran ja sen Jääme-
relle ulottuvan jatkeen herkkyys ilmastonmuutok-
selle on yksi kysymyksistä, jolle ei ole saatu kvan-
titatiivista vastausta. Grönlannin ympärillä kylmä
ja suolainen pintavesi painuu raskaampana syvem-
mälle ja sieltä kohti päiväntasaajaa. Syntyy ns.
termohaliinivirtaus. Grönlannin ympäristössä on
jo havaittu jään sulamisen vuoksi pintaveden ma-
keutumista, ja se jatkuessaan voisi heikentää ter-
mohaliinivirtauksen intensiteettiä. Suolaisuutta
laskisi myös Arktiseen jäämereen virtaavien jokien

virtaaman kasvu. Vastaavasti on havaintoja syvällä
etelään päin tapahtuvan virtauksen hidastumisesta
Etelä-Atlantilta.5 Ajatuskulkua termohaliinivir-
tauksesta ja sen muutoksista ilmastoindikaattorina
tukevat havainnot viime jääkauden jälkeiseltä
lämpenemisjaksolta, jolloin Pohjois-Amerikan
suuri jääjärvi olisi purkautunut St. Lawrence -joen
reittiä viereiselle Atlantille ja aiheuttanut pintave-
den äkillisen makeutumisen myötä termohaliini-
virtauksen heikkenemisen pariksi sadaksi vuodek-
si ja sitä seuraten lämpenemisen keskeytymisen
pohjoisilla leveysasteilla. Tämänhetkisten mallitu-
losten mukaan termohaliinivirtauksen voimakas
heikentyminen ei ole todennäköistä lähivuosikym-
meninä.

Yhteenveto

Kun ihmisen toiminnasta mahdollisesti seuraa-
vat lämpötilan muutosluvut asetetaan jääkausivaih-
telun mukaiseen haarukkaan, olemme lähes sa-
moissa muutosluvuissa – nyt vain kuumempaan
suuntaan. Sellaisista olosuhteista meillä ei ole
konkreettista tai epäsuoraa historiallista tietoa. Ainoa
tietolähteemme ja työkalumme ovat ilmastomallit.
Niin hyvin kuin nämä mallit jo simuloivat nykyisiä

ja menneitä olosuhteita, on muistettava, että niiden
toimivuutta ei ole voitu todentaa olosuhteissa, jois-
sa lämpötila on viisi astetta nykyistä korkeampi.
Ennakoitu muutos on todennäköisesti mallien anta-
man tuloksen mukainen, mutta se voi olla suurem-
pikin. Riski peruuttamattomille ja vakaville muu-
toksille on siis olemassa.
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EURAASIAN MANNERJÄÄTIKÖIDEN HISTORIA VEIKSEL-VAIHEEN AIKANA

Juha Pekka Lunkka
Geotieteiden laitos, Oulun yliopisto

mien ilmastovaiheiden (interglasiaalivaiheiden) ai-
kana ne ovat sulaneet lähes tyystin.

Ilmaston kehitystä kuvaavia tutkimuksia on teh-
ty merisedimenteistä löydettyjen kalkkikuoristen
eliöiden (Foraminifera) happi-isotooppianalyysien
perusteella. Tutkimustuloksista nähdään selvästi
kylmien ilmastovaiheiden syklinen vaihtelu lämpi-
mien interglasiaaliaikojen välillä (kuva 4).4 Happi-
isotooppikäyrä kuvaa ensisijaisesti maapallolla
esiintyvän jäätikköjään määrää, joka on vaihdellut
huomattavasti viimeisen 500 000 vuoden aikana si-
ten, että jäätikköjään määrä on ollut suurimmillaan
mariinisten happi-isotooppivaiheiden MIS 12, MIS
6 ja MIS 2 aikana. Nykyisen lämpimän ilmastovai-
heen eli ns. Holoseenin aikana (MIS 1), joka alkoi
reilut 10 000 vuotta sitten, jäätiköt ovat lähes tul-
koon hävinneet Fennoskandiasta ja Pohjois-Venä-
jältä.

Maapallon jäätiköitymishistoria

Kuva 3. Syvänmeren kairaussarjoista analysoitujen, meren pohjalla eläneiden kalkkikuoristen foraminiferojen happi-isotooppisuhteen (vasen
käyrä) ja hiili-isotooppisuhteen (oikea käyrä) vaihtelu viimeksi kuluneiden n. 66 miljoonan vuoden ajalta. Happi-isotooppikäyrä osoittaa ilmas-
ton selvää kylmenemistä viimeisen 50 miljoonan vuoden aikana. Happi-isotooppikäyrä kuvastaa valtameren pohjalla olevan meriveden lämpö-
tilamuutoksia ja toisaalta mantereilla olevien jäätiköiden määrän muutoksia. Hiili-isotooppikäyrä kuvastaa puolestaan hiilen kiertokulussa ta-
pahtuneita muutoksia 66 miljoonan vuoden ajanjaksolta. (Zachos et al., 2001) (From Zachos et al., 2001, Science 292, 686–693 reprinted with
a permission from AAAS.)

Maapallon ilmasto-olosuhteet ovat muuttuneet
viimeksi kuluneiden noin 55 miljoonan vuoden ai-
kana yhä kylmempään suuntaan (kuva 3). Nykyisen
käsityksen mukaan Etelämantereella on ollut jääti-
köitä viimeiset 34 miljoonaa vuotta.1 Etelämanner
alkoi peittyä kokonaan paksun jäämassan peittoon,
kun Itä-Antarktiksen mannerjäätikkö alkoi kasvaa
voimakkaasti noin 14 miljoonaa vuotta sitten (kuva
3). Pohjoisella pallonpuoliskolla selviä jään kuljet-
tamia mineraali- ja kivipartikkeleja on löydetty
noin 14 miljoonaa vuotta vanhoista merisedimentti-
kerrostumista2, mutta pohjoisen pallonpuoliskon
laajempien jäätiköiden synty on ajoitettu noin 3
miljoonan vuoden takaiseen aikaan.3 Vasta viimei-
sen n. 750 000 vuoden aikana pohjoisen pallonpuo-
liskon mannerjäätiköt ovat kylmien ilmastovaiheiden
(glasiaalikausien) aikana peittäneet laajoja alueita
Pohjois-Amerikasta ja Euraasiasta, kun taas lämpi-

Jääkausiajan muuttuva ilmasto ja ympäristö
Antti E. K. Ojala (toim.)
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Tällä hetkellä pohjoisen pallonpuoliskon ainoa
mannerjäätikkö sijaitsee Grönlannissa. Geologinen
aineisto Euraasian manneralueilta kuitenkin osoit-
taa, että Fennoskandia ja suuri osa Luoteis-Venäjää
ja Britteinsaaria on ollut toistuvasti mannerjäätiköi-
den peitossa useaan otteeseen viimeisen 500 000
vuoden aikana. Mantereisista jäätiköitymistä ja nii-
den kasaamista jäätikkösyntyisistä kerrostumista
parhaiten tunnettuja ja laajimmalle levinneitä ovat
Elster (MIS 12, n. 420 000–480 000 vuotta sitten),
Saale (MIS 6, n. 130 000–190 000 vuotta sitten)
ja Veiksel (MIS 5d–2, n. 115 000–11 000 vuotta
sitten). Jäätiköitymisvaiheiden aikana syntyneet
moreenit ja jäätikköjokimuodostumat osoittavat
mannerjäätiköiden levinneen Manner-Eurooppaan,
Luoteis-Siperiaan ja kauas Venäjän aroille asti
(kuva 5a).

Viimeisintä jäätiköitymisvaihetta ns. Veiksel-
vaihetta edelsi lähes nykyisen kaltainen, tosin hie-
man nykyistä lämpimämpi ilmastovaihe, ns. Eem-
interglasiaali (MIS 5e) n. 130 000–115 000 vuotta
sitten. Laajaan siitepölyaineistoon perustuvat mallit
sekä Grönlannin jäätikkökairauksista saadut todis-
teet osoittavat, että Euroopan keskilämpötila oli
keskimäärin 2–3 °C korkeampi kuin Holoseenin
lämpömaksimin aikana. Eem-interglasiaalin aikai-
sia merellisiä kerrostumia on löydetty laajalti ny-
kyisen merenpinnan yläpuolelta ympäri Fenno-
skandiaa ja Luoteis-Venäjää.5,6 Merellisten kerros-
tumien korkeuden ja levinneisyyden perusteella on
pystytty osoittamaan, että Barentsinmeren ja Itäme-
ren välillä oli salmiyhteys ja että Eem-interglasiaa-
lin aikana Fennoskandia oli tuhansia vuosia ns.
Eem-meren ympäröimänä saarena (kuva 6).7

Kuva 4. Happi-isotooppisuhteen vaihtelu viimeksi kuluneiden 500 000 tuhannen vuoden ajalta kuvastaa ilmastossa tapahtuneita syklisiä muu-
toksia. Mariiniset isotooppivaiheet (marine isotope stages=MIS) on ilmaistu kuvan ylälaidassa. Parittomat isotooppivaiheet ilmaisevat lämpimiä
ilmastovaiheita ja parilliset isotooppivaiheet kylmiä ilmastovaiheita. Jäätikköjen määrä on ollut suurimmillaan mariinisten happi-isotooppivai-
heiden MIS 12, MIS 6 ja MIS 2 aikana. (Imbrie et al., 1984, muokattu.)

Veiksel-jäätiköityminen Euraasiassa

Viimeaikaiset kansainväliset tutkimusprojektit
Quaternary Environments of the Eurasian North

(QUEEN) ja Eurasian Ice Sheets (EIS) selvittivät
Euraasian mannerjäätiköiden levinneisyyttä, jääti-
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Kuva 6. Rekonstruktio Eem-meren laajuudesta Veiksel-jäätiköitymisvaihetta edeltäneeltä Eem-interglasiaaliajalta. (Saarnisto et al., 2002.)

Kuva 5. Rekonstruktio a) Myöhäis-Saale-vaiheen (n. 160 000–140 000 v sitten), b) Varhais-Veiksel-vaiheen (n. 90 000–80 000 v sitten), c) Keski-
Veiksel-vaiheen (n. 60 000–50 000 v sitten) ja d) Myöhäis-Veiksel-vaiheen (n. 20 000–15 000 v sitten) mannerjään levinneisyydestä Euraasiassa.
(Svendsen et al., 2004) (From Svendsen et al., 2004, Quaternary Science Reviews 23, 1229–1271reprinted with a permission from Elsevier.)
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tymismaksimissa 90 000–80 000 vuotta sitten.
Myös Keski-Veikselin aikana suuret jääjärvet syn-
tyivät lähinnä Luoteis-Venäjälle, kun jää patosi
suurten jokien virtaaman Jäämereen. Suurimmat
jääjärvet Keski-Veikselin aikana noin 60 000 vuotta
sitten, kuten myös Varhais-Veikselin jäätiköitymis-
maksimin aikana, sijaitsivat Petsoran altaassa ja
Vienanmeren alueella.

Keski-Veikselin jäätiköitymismaksimi päättyi
noin 50 000 vuotta sitten, ja mannerjäätiköt alkoi-
vat sulaa niin Fennoskandian kuin Luoteis-Venäjän
alueilta. Keski-Veikselin aikana noin 50 000–25 000
vuotta sitten mannerjäätiköiden levinneisyys vaih-
teli niin Fennoskandiassa kuin Luoteis-Venäjällä-
kin. Niiden laajuus ei kuitenkaan saavuttanut Var-
hais-Veikselin tai Keski-Veikselin jäätiköitymis-
maksimien (90 000–80 000 vuotta sitten ja noin
60 000 vuotta sitten) aikaista laajuutta. Keski-Veik-
selin lämpimämpien ns. interstadiaalivaiheiden ai-
kana Etelä- ja Itä-Suomi sekä laajat alueet Luoteis-
Venäjää olivat jäättömiä alueita, joilla vallitsi peri-
glasiaalinen ilmasto.

Ilmasto alkoi viiletä jälleen noin 25 000 vuotta
sitten. Myöhäis-Veikselin (25 000–10 000 vuotta
sitten, MIS 2) aikana Skandinavian mannerjäätikkö
saavutti suurimman laajuutensa noin 20 000 vuotta
sitten (kuva 5d). Lännessä Skandinavian manner-
jäätikkö saavutti suurimman laajuutensa ensin noin
22 000 vuotta sitten, kun se oli yhteydessä Brittein-
saarten jäätikköön, mutta idässä ja kaakossa Skan-
dinavian mannerjäätikkö oli laajimmillaan vasta
noin 18 000 vuotta sitten. Myöhäis-Veikselin aika-
na Barentsin ja Karan mannerjäätiköt eivät levittäy-
tyneet yhtä laajalle kuin Varhais- ja Keski-Veikselin
jäätiköitymismaksimien aikana. Kun mallinnettu
jäämassan paksuus Skandinavian mannerjäätikön
keskusalueella oli noin 2,6 kilometriä niin Karame-
ren alueella jään paksuus oli alle kilometri ja Ba-
rentsinmeren alueella alle 1,5 kilometriä.11

Myöhäis-Veikselin jäätiköitymismaksimin jäl-
keen Euraasian mannerjäätiköt sulivat suhteellisen
nopeasti globaalin ilmaston lämpenemisen myötä.
Skandinavian mannerjäätikkö suli maksimiasemas-
taan Luoteis-Venäjältä Perämeren pohjukkaan noin
8 000 vuodessa.12 Jäätikön peräytyminen ei ollut ta-
saista jäätikkökielekkeiden erilaisen dynamiikan ja
lyhyempiaikaisten ilmastomuutosten takia. Merkit-
tävin kylmä vaihe jäätikön sulamisen aikana oli ns.
nuorempi Dryas-kausi, jolloin mm. Salpausselät,
osa Venäjän Karjalan suuret reunamuodostumat,
Kuolan niemimaan Keiva-muodostumat sekä Nor-
jan ja Keski-Ruotsin reunamuodostumat syntyivät
noin 12 500–11 500 vuotta sitten.

köiden historiaa, ympäristön muutosta sekä ilmaston
kehitystä Euraasiassa Veiksel-vaiheen (115 000–
10 000 vuotta sitten) aikana.8,9,10 QUEEN- ja Eura-
sian Ice Sheet -projektit tuottivat aivan uutta tietoa
jäätiköitymishistoriasta ja viimeisen kylmän Veik-
sel-vaiheen ilmastosta Euraasiassa. QUEEN- ja
EIS-projektien tutkimustulosten mukaan Euraasian
mannerjäätiköiden historia oli erittäin monivaihei-
nen, sillä se sisälsi alueellisesti merkittäviä laajoja
jäätiköitymisiä ja pitkiä kylmiä mutta jäättömiä
vaiheita. Projektien tulokset muuttivat näin ollen
aikaisemmin vallalla ollutta käsitystä yhtenäisestä
suuresta mannerjäätiköstä, joka maksimivaihees-
saan noin 20 000 vuotta sitten peitti valtavaa aluetta
Luoteis- ja Pohjois-Venäjältä Fennoskandiaan, Man-
ner-Eurooppaan sekä Britteinsaarille.

Nykyisen käsityksen mukaan ilmasto alkoi vii-
lentyä Eem-interglasiaalikauden lopulla ja jäätiköi-
tä alkoi muodostua asteittain lähinnä Pohjois-Ame-
rikkaan ja Euraasiaan. QUEEN-projektin tulosten
mukaan Pohjois-Euroopassa ja Länsi-Siperiassa si-
jaitsi lukuisia erillisiä jäätiköitymiskeskuksia koko
Veiksel-vaiheen ajan. Näistä jäätiköitymiskeskuk-
sista merkittävimmät sijaitsivat Karameren, Ba-
rentsinmeren, Skandinavian Köli-vuoriston ja Brit-
teinsaarten alueella.

Karan ja Barentsin alueiden mannerjalustat toi-
mivat jäätiköitymiskeskuksina Varhais-Veikselin
aikana ja laajimmillaan Kara- ja Barentsinmerien
alueella sijainneet mannerjäätiköt olivat noin
90 000–80 000 vuotta sitten (kuva 5b). Tämä man-
nerjäätikkö peitti Karan ja Barentsin mannerjalus-
ta-alueet ja yhtyi paljon pienempään Skandinavian
mannerjäätikköön Fennoskandian pohjoisilla alu-
eilla. Tuona aikana Etelä- ja Itä-Suomi oli jäätöntä
aluetta, mutta Pohjois-Suomi oli Skandinavian
mannerjäätikön peittämä. Varhais-Veikselin aikana
n. 90 000–80 000 vuotta sitten Skandinavian, Ba-
rentsin ja Karan alueen mannerjäätiköt estivät suur-
ten Pohjois-Venäjän jokien virtauksen Jäämereen ja
Karan, Barentsin ja Skandinavian mannerjäätikkö-
kompleksin eteläreunalle syntyi valtavia jään pa-
toamia jääjärviä.

Varhais-Veikselin leudomman ilmastovaiheen
eli ns. Odderade-interstadiaalin aikana mannerjääti-
köt Euraasiassa pienenivät, kunnes Keski-Veikselin
alussa noin 74 000 vuotta sitten maapallon ilmasto
kylmeni ratkaisevasti, jolloin varsinkin Skandi-
navian mannerjäätikkö kasvoi valtavaksi jäämas-
saksi peittäen Itämeren altaan, osan Baltiaa ja koko
Suomen (kuva 5c) ja yhtyi Barentsin ja Karan man-
nerjäätiköihin noin 60 000 vuotta sitten. Barentsin
ja Karan mannerjäätiköiden laajuus 60 000 vuotta
sitten oli pienempi kuin Varhais-Veikselin jäätiköi-
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kusalueelta merta kohti, ja niiden dynamiikka vai-
kuttaa voimakkaasti koko mannerjäätikköön. Vai-
kutuksia merenpinnan korkeuteen arvioidaan sa-
malla, kun koetetaan ymmärtää, mikä on aiheutta-
nut voimakkaan muutoksen. Syy on todennäköises-
ti globaali, koska se näkyy samanaikaisena muu-
toksena eri jäätikkövirroissa.

Toinen merkittävä uusi havainto ovat jäänalaiset
järvet: Antarktiksen keskusalueilta jäätikön pohjal-
ta kilometrien syvyydestä on löytynyt ainakin 70
jäätikönalaista eli subglasiaalista järveä.2 Järvet
ovat 3–4 km paksun jääkerroksen alla ja useita kilo-
metrejä pitkiä. Suurin on Vostok-järvi, jonka kai-
rausyritys on jäissä, kunnes kehitetään järven eko-
logiaa saastuttamaton tapa kairata. Tällä hetkellä
Vostokissa on kairattu 3 623 metrin syvyyteen ja on
päästy 420 000 vuotta vanhaan jäähän. Järven pin-
taan on vielä matkaa 220 metriä. Uusien tulosten
mukaan virtausuomat yhdistävät jäänalaisia järviä
toisiinsa, ja suuria määriä vettä virtaa painovoiman
ja paineen ohjaamana jäätikön sisällä tai alla.

Vuoristojäätiköiden, lakijäätiköiden ja manner-
jäätiköiden osuus globaalissa ilmastojärjestelmässä
on saanut yhä enemmän huomiota viime vuosina.
Kiinnostusta ovat herättäneet arviot mannerjääti-
köiden tuottamien sulamisvesien vaikutuksesta
merenpinnan korkeuteen ja merivirtoihin sekä voi-
makkaat takaisinkytkennät ilmastosysteemissä, jot-
ka voivat johtaa mm. nopeaan viilenemiseen. Man-
nerjäätiköistä on lisäksi paljastunut viime aikoina
uusia piirteitä, joista merkittävimpiä ovat jäätikkö-
virtojen suuret nopeudenmuutokset sekä jäänalaiset
järvet.

Uudet havainnot osoittavat Grönlannin ja An-
tarktiksen mannerjäätiköiden menettävän massaan-
sa mereen huomattavasti enemmän kuin aiemmat
mallit ennustavat. Grönlannissa suurten jäätikkö-
virtojen nopeus on kasvanut. Havaintojen perus-
teella useiden jäätikkövirtojen virtausnopeus on
kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana.
Erityisen voimakkaana tämä näkyy Kaakkois-
Grönlannissa.1 Jäätikkövirrat kuljettavat jäätä kes-

Kuva 7. Vatnajökullin purkujäätikkö (Heinabergsjökull) kaakkoon. (Kuva: J-P. Palmu, 1990)

Jääkausiajan muuttuva ilmasto ja ympäristö
Antti E. K. Ojala (toim.)
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Toimivat mannerjäätiköt

matemaattisia malleja, jotka sisältävät differentiaa-
liyhtälöitä. Differentiaaliyhtälöillä voimme kuvata
ilmiöitä, jotka muuttuvat ajan myötä tai ovat liik-
keessä. Tavallisissa differentiaaliyhtälöissä on vain
yksi riippumaton muuttuja. Fysikaaliset ilmiöt ta-
pahtuvat kuitenkin kolmiulotteisessa avaruudessa,
jolloin matemaattiset mallit saattavat sisältää diffe-
rentiaaliyhtälöitä, jotka riippuvat useammasta
muuttujasta. Näitä kutsutaan osittaisdifferentiaali-
yhtälöiksi. Osittaisdifferentiaaliyhtälöitä voidaan
ratkaista sarjojen avulla, separoimalla riippumatto-
mat muuttujat tai numeerisesti. Ratkaisumenetel-
mien kaksi pääluokkaa ovat differenssimenetelmät
ja elementtimenetelmät. Elementtimenetelmää käy-
tetään standardityökaluna monissa lujuuslasken-
taan ja virtausmekaniikkaan kehitetyissä ohjelmis-
toissa, jotka soveltuvat myös useisiin geotieteelli-
siin sovelluksiin.4

Jäämassojen mallinnukseen käytetään niin ana-
lyyttisiä kuin numeerisiakin malleja. Moni numee-
rinen malli on yksinkertaistus voimatasapainon
osalta. Jää on malleissa oleellisesti kokoonpuristu-
maton, lämpöä johtava fluidi, jolla on voimakas ter-
momekaaninen kytkös. Näiden mallien avulla voi-
daan jäätikön laajuudelle, paksuudelle, nopeudelle,
lämpötilalle, vesipitoisuudelle ja iälle laskea kolmi-
ulotteinen kehitys ajassa.

Jäätiköt ovat siis luultua dynaamisempia ja mo-
nimutkaisempia vaikuttajia globaalissa ilmastosys-
teemissä. Itse jäätikkökin on moniosainen kokonai-
suus. Yksinkertaistettuna, kaikki suuret jäämassat
koostuvat keskusalueista, joilla lunta kertyy, ja reu-
na-alueista, joilla jäätikkö sulaa ja jäävuoret irtoa-
vat eli poikivat. Jos satanut lumi ei kesällä sula, se
muuttuu vuosien myötä jääksi. Ensin lumijääksi eli
firniksi ja sitten jäätikköjääksi: tiiviiksi ja hyvin
vähän ilmakuplia sisältäväksi. Jää painuu hitaasti
yhä syvemmälle jäätikössä. Pohjalla se voi sulaa ja
jäätyä uudelleen, ja alustasta voi irrota kiviainesta
ja tarttua mukaan jäätikön kuljetukseen. Tietyissä
oloissa jää alkaa virrata voimalla jään viskositeetin
muuttuessa.3 Jäätikkövirrat ovat tärkeä tekijä
mannerjäätiköiden dynamiikassa. Voimakkaiden
jäätikkövirtojen alueilla mereen poikii runsaasti
jäävuoria, jotka kuljettavat irtoainesta valtamereen.
Merenpohjan kerrostumista voidaankin päätellä
jäätikkövirtojen aktiivisuutta eri aikoina.

Jäätiköiden monimutkaisen käyttäytymisen en-
nustamiseksi tarvitaan tietokonemalleja. Kyseessä
on siis numeerinen malli, joka vastaa matemaattista
mallia, joka puolestaan kuvaa itse fysikaalista ilmiö-
tä, kuten jäätikön virtausta.

Tulkittaessa fysikaalisia, kemiallisia, biologisia
ja geotieteellisiä systeemejä tarvitaan useimmiten

Kun kylmenee ja lämpenee

Mannerjäätiköiden kasvun ja virtauksen muu-
toksien ymmärtäminen on tiukasti sidoksissa ym-
märrykseemme ilmastosta ja sen muutoksista. Eri-
tyisen vaikeaa on ilmastotiedon saaminen muinai-
sien jäätiköitymisten ajoilta. Ajallisesti ja paikalli-
sesti kattavaa aineistoa jäätiköitymisajan ilmastosta
ei ole. Joitakin suoria havaintoja on, kuten jäätikön
reunan sijainti tiettynä aikana. Enemmän löytyy ns.
proxyaineistoja, kuten jääkairanäytteiden happi-
isotooppikoostumus. Ilmasto-oloista riippuvat luon-
nonilmiöt sisältävät rakenteessaan suodatetun il-
mastosignaalin.

Monien aineistojen pohjalta voidaan tehdä tul-
kintaa menneistä ilmasto-oloista. Saatua rekonst-

ruktiota voidaan käyttää reunaehtona tai ohjaavana
tekijänä jäätikkömalleille tai ilmastomalleille. Ajal-
lisesti ja paikallisesti harvan paleoaineiston assi-
milointi ilmastomalleihin on tutkimuksellisesti
mielenkiintoinen ja vaikea kysymys.5 Meneillään
on esimerkiksi PMIP2-tutkimusohjelma (PMIP2,
Paleoclimate Modelling Intercomparision Project,
phase 2), jossa selvitetään takaisinkytkentöjä il-
makehän, meren, maanpinnan, merijään ja jääti-
köiden välillä. Tarkoituksena on arvioida, miten
kytketyt mallit kykenevät tuottamaan huomatta-
vasti nykyisistä ilmasto-oloista poikkeavia tiloja,
kuten viimeisen jäätiköitymisen maksimiajan il-
maston.

Toisiinsa kytketyt mallit

Oleellisen tärkeä komponentti jäätikkömalleissa
on kytkös ilmastoon. Jäätikkömallin toimivuuden
ratkaisee sen massabalanssi, joka riippuu sademää-
rästä ja lämpötilasta. Yksinkertaisin toteutus tälle
on lämpötilaindeksimalli. Siinä sulaminen kytke-

tään empiirisen kaavan avulla muutamaan muuttu-
jaan, joista yksi on lämpötila. Jäätikkömalleihin lii-
tettyjä malleja massabalanssille on monenlaisia.
Tyypillisiä ovat energiabalanssimallit, PDD-mallit,
ilmastomallien välillä interpolointi ja kytkös ilma-
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kehä- ja merimalliin. Viimeksi mainittu on täydelli-
sin, mutta sen ongelmana ovat huomattavan eri aika-
skaaloissa tapahtuvat prosessit ja suuri laskentaka-
pasiteetin tarve.6

Tällä hetkellä parhaat työkalut tutkia ja koettaa
ymmärtää luonnonilmiöitä ja varsinkin maapallo-
systeemin vuorovaikutuksia ovat tietokonemallit.
Nousemassa oleva mallipolvi, ns. Earth System
Models, kuvaa ilmakehää, valtameriä, biologisia
prosesseja, veden kiertokulkua, jäätiköitä ja niiden
vuorovaikutusta.

Tulevina vuosina on toivottavasti luvassa mal-
linnusympäristö, jossa IOA (Ice-Ocean-Atmosphe-
re) -systeemin kaikki komponenttimallit kyetään
yhdistämään ja tutkimaan tämän vuorovaikuttavan
systeemin toimintaa. Tämä onkin tarpeen nykyisten
havaittujen muutosten ymmärtämiseksi ja ennen
kaikkea tulevan ennustamiseksi. Näiden ns. kytket-
tyjen mallien käyttö on laajassa mitassa vasta alka-
massa, mutta niiden tulokset ovat todennäköisesti
tärkeimpiä uusia tuloksia maapallosysteemin tutki-
muksessa.7

Jäätikkövirrat tuloksissa

Katsotaan esimerkin vuoksi erään jäätikkömal-
lin tuloksia. Kyseessä on SICOPOLIS-jäätikkömal-
li8, ja sitä sovelletaan tässä Euraasian mannerjäätik-
köön. Tuloksina saadaan tiedot jäätikön laajuudes-
ta, lämpötilasta, vesipitoisuudesta ja virtauksista
läpi jääkausiajan.

Mallinnettuun jäätikköön syntyy nopeamman
sellaisia virtauksen alueita, jotka vastaavat jäätikkö-

virtoja. Tunnettu jäätikkövirta oli esimerkiksi Ska-
gerrakin alueelta Pohjanmerelle virrannut mahtava
Norwegian Channel Ice Stream, NCIS (kuva 8). Se
kuljetti suuret määrät Norjan vuoristoalueilla syn-
tynyttä jäätä Pohjanmereen.

Mallinnustuloksissa kyseiselle alueelle syntyy
nopean virtauksen alue, jossa nopeus on suurim-
millaan 1 500 metriä vuodessa. Se on nelisen metriä

Kuva 8. Jäätikön massabalanssin muutokset vaikuttavat virtaus-
suuntaan. Kuvissa jäätikkövirtauksen loppu NCSI:n alkulähteillä
Oslon vuonossa, josta on seurauksena uusi virtaussuunta. Muutos-
kohdat on merkitty punaisella nuolella.
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päivässä. Jäätikkövirtaus syntyy tuloksissa aivan oi-
keaan kohtaan, ja sen tuottavat voimakkaat topogra-
fiaerot. Jää kulkeutuu nopeasti alaville maille, ja
näin syntyy nopean virtauksen solia, jäätikkövirtoja.

Itämeren ja Baltian alueelle muodostuvat jäätik-
kövirrat ovat mallissa huomattavasti hitaampia, sillä
leviämisvaiheessa niiden nopeudet ovat n. 300 m
vuodessa.9 Mallin tulosten mukaan mannerjäätikön
leviäminen Baltian alueella tapahtui yksinkertaisesti

voimakkaan akkumulaation ja kylmyyden ansiosta:
eräänä vuonna talvella satanut lumi ei enää sulanut-
kaan kesällä. Tuloksissa nähdään myös kielekkeiden
muodostumisia. Tämä tapahtuu seuraavasti: ensin
kasvaa virtausnopeus massabalanssivirtauksen takia,
ja sitten nousee jään lämpötila kitkan takia. Tämä li-
sää edelleen virtausnopeutta. Näin muodostuu läm-
minpohjainen nopeamman virtauksen alue, joka
kuljettaa osan jäämassasta eteenpäin kielekkeeksi.

Tulokset ja todellisuus

Mallit eivät voi täysin kuvata sitä tapahtumaa tai
ilmiötä, jota ne simuloivat. Ilmiöt ovat niin moni-
mutkaisia ja monella tavalla vuorovaikuttavia, että
kuvausta täytyy yksinkertaistaa. Esimerkiksi tässä
Euraasian mannerjäätikön mallissa on yksinkertais-
tettu voimavaikutuksien laskemista, ilmastokytkös-
tä sekä sulamisvesien laskentaa. Yksinkertaistusten
takia simulaatioita täytyy tehdä monilla erilaisilla
oletuksilla ja alkuarvoilla, ja tuloksia täytyy analy-
soida ja tulkita kriittisesti.

Oli käytetty mallityyppi ja ilmastokytkös mikä
tahansa, tällä hetkellä suurimpana epävarmuutena
tuloksissa on tietomme jäätiköitymisen aikaisista
ilmasto-oloista. Epävarmuus johtuu siis harvasta
havaintojoukosta, jonka pohjalta tulkintoja täytyy
tehdä. Tämä epävarmuus ei kenties koskaan poistu.

Jäätikkömallit tuottavat kyllä hyviä tuloksia ja
selityksiä tapahtumille suuressa skaalassa, vaikka
monet jäätiköiden fysikaaliset prosessit ovat vielä
vailla lopullista yhtälöä. Ymmärryksemme on vaja-
vaista esimerkiksi jään reologian, jäätikön pohjalla
tapahtuvien prosessien, maankuoren painumisen ja
kohoamisen vaikutuksien, sulamisvesien ilmasto-
vaikutusten sekä jäävuorten poikimisen osalta. Pal-
jon työtä on siis vielä jäljellä.

Sen tiedämme, että jäätiköt, ilmasto ja meret
ovat jatkuvassa vuoropuhelussa keskenään. Saman-
laisessa vuoropuhelussa täytyy näiden ilmastosys-
teemin eri komponenttien mallittajien olla parhaan
ymmärryksen löytämiseksi tästä moniskaalaisesta,
monimutkaisesti vuorovaikuttavasta kokonaisuu-
desta.
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TURPEEN PITKÄAIKAINEN KERROSTUMISNOPEUS

Markku Mäkilä
Geologian tutkimuskeskus

heikosti vettä pidättävälle maaperälle. Koko maan
turpeen keskimääräinen kerrostumisnopeus on 0,32
mm vuodessa. Yli kaksi metriä syvissä soissa ker-
rostumisnopeus on 0,4 mm vuodessa, kun pohjoi-
set aapa- ja palsa-alueet on poistettu laskelmista.
Viimeksi kuluneiden 1 000 vuoden aikana turpeen
kerrostumisnopeus on ollut keidassoissa 0,8 mm
vuodessa (nuoressa keidassuossa 2,0 mm vuodes-
sa) ja aapasoissa 0,5 mm vuodessa. Geologian tutki-
muskeskuksen löytämä vanhin pohjaturve, iältään
10 720 kalenterivuotta, on Kuhmosta Itä-Suomesta.
Vanhin, 11 140–11 570 kalenterivuoden ikäinen
4 cm paksu turvekerros löytyi liejusta Ilomantsista.

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkennetaan aikaisemmin esitet-
tyjä arvioita turpeen pitkäaikaisesta kerrostumisno-
peudesta. Aineisto käsittää 520 eri puolelta Suomea
tutkittua turvepatsasta, joista on ajoitettu pohjatur-
ve. Sen lisäksi on 39 eri tasoilta ajoitettua turvepat-
sasta, jotka mahdollistavat kerrostumisnopeuden
vaihtelujen tarkastelun viime jääkauden jälkeisenä
aikana. Keskimääräinen kerrostumisnopeus on
vaihdellut huomattavasti ilmastollisten, hydrologis-
ten ja topografisten tekijöiden ja turvekerrostuman
iän mukaan. Korkeimmat kerrostumisnopeudet
ovat 2–3 mm vuodessa nuorissa rannikkosoissa ja
pienimmät, alle 0,1 mm vuodessa, Pohjois- ja Itä-
Suomen soissa, jotka ovat syntyneet kaltevalle,

Johdanto

Aikaisempien tutkimusten mukaan turpeen pit-
käaikaisen kerrostumisnopeuden on arvioitu olevan
0,5 mm vuodessa. Kuitenkin tulokset, joita arvioissa
käytettiin, on saatu suurimmaksi osaksi syvistä altais-
ta, joten matalat suot ovat aliedustettuja. Aikaisemmat
tulokset eivät edusta Suomen geologisten soiden kes-

kisyvyyttä, joka on 1,4 metriä.1 Koko valtakunnan
geologisten soiden (yli 20 ha, yli 0,3 m) turvemäärä
on 69,3 mrd. kuutiometriä in situ.1 Geologian tutki-
muskeskuksen soiden kartoitus- ja ajoitusaineisto tar-
joaa erinomaisen lähtökohdan turpeen kerrostumisno-
peuden tutkimiseen eri puolella Suomea.

Aineisto ja metodit

Turpeen pitkäaikainen kerrostumisnopeus las-
kettiin 520 ajoitetun turvepatsaan avulla, joiden
pohjaturpeen ikä ja paksuus tunnettiin.2 Eri suoyh-
distelmien syvyysvyöhykkeiden (0,30–0,99, 1–1,99,
2,00–2,99 m jne.) pinta-aloina tutkimuksessa käy-
tettiin Geologian tutkimuskeskuksen kartoitus-
aineiston perusteella saatuja osuuksia. Pohjaturpei-
den ajoitustulokset ryhmiteltiin syvyysvyöhykkei-
den mukaan ja niiden keskiarvoja käytettiin lasket-
taessa turpeen kerrostumisnopeuksia suoyhdisty-
mätyyppien eri syvyysvyöhykkeissä. Koko maan
keskiarvo laskettiin painottamalla turpeen kerrostu-
misnopeus suoyhdistymätyyppien syvyysvyöhyk-

keiden pinta-aloilla. Pohjaturvenäytteet otettiin mi-
neraalimaan tai liejun päältä. 14C-näytteet edustavat
3–6 cm:n vertikaalipaksuutta. Ajoitetut suot on
merkitty pisteellä kuvaan 9. Joiltakin soilta on otet-
tu useita ajoituksia eri syvyysvyöhykkeiltä.2,3,4

Turpeen kerrostumisnopeus eri aikoina määri-
tettiin tasoilta ajoitetusta 39 turvepatsaasta, jotka
yleensä edustivat soiden paksuturpeisimpia alueita.
Näytteet otettiin pääosin luonnontilaisilta soilta.
Radiohiili-iät määritettiin Geologian tutkimuskes-
kuksen 14C-laboratoriossa (Su) ja ne kalibroitiin
Stuiverin & Reimerin5 mukaan.

Tulokset

Viimeisen mannerjäätiköitymisen päättyminen
ja sitä joillakin alueilla seuranneet vesivaiheet ovat
määränneet Suomen soiden maksimi-iän. Geolo-

gian tutkimuskeskuksen tähän mennessä löytämä
vanhin pohjaturve, iältään 10 720 kalenterivuot-
ta, on Kuhmosta Itä-Suomesta. Vanhin, iältään
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Kuva 9. Suoyhdistymävyöhykkeet Ruuhijärven & Hosiaisluoman17 mukaan ja soiden ajoituspisteet.
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11 140–11 570 kalenterivuotta, noin 4 cm paksu
turvekerros löytyi liejusta Ilomantsista.6 Suo sijait-
see alueella, joka Suomessa ensimmäisenä vapautui
lopullisesti mannerjäästä, joten turpeen ikä ei ole
yllätys. Muista vanhoista pohjaturpeista mainitta-
koon Janakkalan Piilonsuon turve noin neljän met-
rin syvyydessä. Siitä otetun näytteen iäksi on mää-
ritetty 10 640 kalenterivuotta.7 Turvetta on alkanut
kerrostua muinaisen Itämeren Ancylusjärvi-vai-
heen aikana (10 800–9000 kalenterivuotta sitten),
jolloin Janakkalan seudulla on ollut kuivaa maata.
Paksuin turvekerros, 12,3 m on löydetty Tammelan
ylänkömailta Etelä-Suomesta, jossa pohjaturpeen
ikä on 10 530 kalenterivuotta.8

Suurimmat kerrostumisnopeudet ovat 2–3 mm
vuodessa nuorissa rannikkosoissa ja pienimmät alle
0,1 mm vuodessa Pohjois- ja Itä-Suomen soissa,
jotka ovat syntyneet kaltevalle, heikosti vettä pidät-
tävälle maaperälle.9 Koko maan keskimääräinen

kerrostumisarvo on 0,32 mm vuodessa. Keidassuo-
alueen soissa kerrostumisnopeus on 0,59 mm vuo-
dessa ja aapasuoalueen soissa 0,25 mm vuodessa.
Yli kaksi metriä syvissä soissa arvo on 0,40 mm
vuodessa, kun pohjoiset aapa- ja palsa-alueet on
poistettu laskelmista.

Turpeen vertikaalinen kerrostumisnopeus 39 tur-
vepatsaan eri tasoilta saatujen ajoitustulosten mu-
kaan väheni aikajaksolla 10 000–5 000 cal. BP. Vii-
meksi kuluneiden 5 000 vuoden aikana kerrostu-
misnopeus on voimistunut selvemmin keidassoissa
kuin aapasoissa (kuva 10). Keidassoiden kerrostu-
misnopeuksien voimakas kasvu ei osoita ainoastaan
kehitystä kohti rahkavaltaisempaa kasviyhdyskuntaa
vaan myös muutosta kohti kosteampaa ja viileämpää
ilmastoa. Viimeksi kuluneiden 1 000 vuoden aikana
turpeen kerrostumisnopeus on ollut keidassoissa 0,8
mm vuodessa (2,0 mm vuodessa nuoressa keidas-
suossa) ja aapasoissa 0,5 mm vuodessa (kuva 11).

Kuva 10. Keidas- ja aapasuoalueiden turpeen kerrostumisnopeudet pohjaturpeen iän mukaan eri aikoina. Kuvasta näkyy myös aineiston perus-
teella sovitetut käyrät keidas- ja aapasuoalueille.

Johtopäätökset

Turpeen kerrostumisnopeus johtuu monesta eri
tekijästä: soistumistavasta, maaperän veden pidät-
tyvyydestä, ravinteisuudesta, alueen topografiasta,
joka määrää valuntaolot, kasvillisuusekologiasta
(lajien koostumuksesta ja moninaisuudesta), suon

vesitalouden muutoksista, tulipalojen määrästä, tur-
vekerrostumien iästä, kasvilajien hajoamisominai-
suuksista ja ilmastosta.3,4,10,11,12,13,14 Korkeimmat ker-
rostumisnopeudet ovat suurimman maankohoamis-
alueen rannikkosoissa. Merellinen kostea ilmasto ja
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pitkä kasvukausi suosivat hapanta heikosti hajoa-
van rahkaturpeen kerrostumista. Korkeita kerrostu-
misnopeuksia on myös paikoissa, jotka ovat soistu-
neet vesistön umpeenkasvun seurauksena, ja soistu-
neissa vettä hyvin pidättävissä maaperän painan-
teissa, joissa hajotus rajoittuu ohueen pintakerrok-
seen. Turpeen kerrostumisnopeus on yleensä sitä
suurempi, mitä kosteampi sen syntypaikka on. Pie-
nimmät kerrostumisnopeudet ovat Pohjois- ja Itä-
Suomen soissa, jotka ovat syntyneet kaltevalle, hei-
kosti vettä pidättävälle maaperälle. Pohjois-Suomen

lyhyt kasvukausi ja ankarat talvet voimakkaan rou-
timisen myötä ovat johtaneet vähäisempään kerros-
tumisnopeuteen ja turpeen suurempaan kokoon pu-
ristuneisuuteen verrattuna Etelä-Suomen keidassoi-
hin. Tulipalot ovat myös hidastaneet turpeen kerros-
tumisnopeutta varsinkin Itä-Suomessa.3,15 Turpeen
kerrostumisnopeus on suurempi keidassoissa kuin
aapasoissa, koska hajotus on tehokkaampaa minerot-
rofisissa soissa, sillä ne saavat hapekasta ravinteista
vettä ympäröiviltä mineraalimailta.16 Ombrotrofisia
rahkasoita sitä vastoin ruokkii vain sadevesi.

Kuva 11. Turpeen keskimääräinen pitkäaikainen kerrostumisnopeus 39 eri tasoilta ajoitetussa turvepatsaassa Etelä-Suomen keidassuoalueella,
Pohjois-Suomen aapasuoalueella ja nuoressa rannikkoalueen keidassuossa. Alemmassa kuvassa nähdään tarkemmin vaihtelut viimeiseltä 1 000
vuodelta.
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Kuva 12. Turpeen pitkäaikaisen kerrostumisnopeuden vaihtelevuus eri osissa Suomea.
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Yhteenveto

jääkauden jälkeisenä aikana (kuva 11). Turpeen ker-
rostumisnopeuden vaihtelut voidaan pääasiassa se-
littää kasvilajikoostumuksen ja hajoamisasteen
avulla, jotka johtuvat suon luontaisesta kehitykses-
tä ja paikallisista tekijöistä (hydrologiasta, ravintei-
suudesta ja topografiasta), mutta ilmaston roolia ei
myöskään pidä väheksyä.

Turpeen pitkäaikainen kerrostumisnopeus vaih-
telee Suomen soissa huomattavasti monen tekijän
mukaan. Esimerkiksi kertymisnopeus on suurempi
geologisesti nuorilla soilla kuin vanhoilla soilla
(kuvat 11 ja 12) ja suurempi ombrotrofisilla rahka-
soilla kuin minerotrofisilla sarasoilla (kuva 12).
Kerrostumisnopeus on vaihdellut suuresti viime
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JÄRVILUSTOT JÄÄKAUDEN JÄLKEISEN AJANJAKSON KRONOLOGIAN JA
NOPEIDEN ILMASTONMUUTOSTEN KUVASTAJINA

Antti E. K. Ojala
Geologian tutkimuskeskus

muksissa. Niihin kerrostuneet sedimentit (savi, lie-
ju, muta) muodostavat erinomaisen geologisen ar-
kiston, joista on kerättävissä tietoa mm. mannerjää-
tikön perääntymisestä viimeisimmän eli Veiksel-
jääkauden loppuvaiheessa, maankohoamisen voi-
makkuudesta sekä Itämeren vaiheista, vesistöjen
hydrologisista muutoksista sekä järvialtaiden kehi-
tyksestä, metsä- ja kasvillisuushistoriasta, asutuk-
sen ja maankäytön leviämisestä esihistoriallisella
ajalla, vesistöjen luonnollisesta happamoitumisesta
ja ravinnekehityksestä sekä ilmaston perustekijöis-
tä, kuten sadannasta ja lämpötilasta jääkauden jäl-
keisellä ajanjaksolla. Sedimentteihin on siis ikäjär-
jestyksessä tallentunut tietoa menneistä ympäristön
muutoksista, joita voidaan tutkia erilaisin fysikaali-
sin, kemiallisin ja biologisin tutkimusmenetelmin.

Kerrostumisympäristönä järvet eroavat joki- ja
meriympäristöistä siten, että niissä on pienemmän
kokonsa, muotonsa ja sijaintinsa takia usein vähäi-
sempi aallokkotoiminnan vaikutus, olematon tai lä-
hes olematon vuorovesi-ilmiö sekä yleensäkin huo-
mattavasti alhaisemmat veden virtausnopeudet. Tä-
män takia järviin valuma-alueelta kulkeutuva ja jär-
vissä itsessään perustuotannon kautta syntyvä kiinto-
aines poistuu tavallisesti suureksi osaksi kierrosta eli
sedimentoituu järvien pohjalle ja muodostaa ns. se-
dimenttikerrostuman (kuva 13). Sedimenttikerrostu-
mia voidaan luokitella usealla eri tavalla, esimerkiksi
niiden kemiallisten ominaisuuksien, sedimentaatio-
ympäristön, syntytavan tai rakenteen perusteella.1

Kun järvisedimentin ainesosat luokitellaan synty-
tavan mukaan, ne jaetaan karkeasti litogeeniseen,
biogeeniseen ja autigeeniseen komponentteihin.

Litogeeninen eli klastinen komponetti koostuu
yksittäisistä epäorgaanisista rakeista, kuten mine-
raaliaineksesta ja vulkaanisesta tuhkasta, jotka ovat
kulkeutuneet ja kerrostuneet järviin fysikaalisen
prosessin vaikutuksesta esimerkiksi jokien muka-
na. Litogeenisen komponentin ilmenemiseen sedi-
mentissä vaikuttaa keskeisesti järvien valuma-
alueella tapahtuvat rapautumis- ja eroosioprosessit
sekä sedimentaatiota ohjaava aineksen kulkeutu-
misprosessi. Biogeeninen komponentti koostuu niin
ikään järviin valuma-alueelta huuhtoutuvasta or-
gaanisesta aineksesta (alloktoninen) sekä itse jär-
vessä perustuotannon kautta syntyvästä orgaanises-
ta aineksesta ja eliöiden jäänteistä. Pääsääntöisesti

Järvet kerrostumisympäristönä

Suomen pinta-alasta noin 9,4 % on sisävesien
peitossa. Maamme järvet ovat monin paikoin yh-
distyneet jokien ja purojen välityksellä reiteiksi ja
edelleen isommiksi vesistöiksi. Järvi-Suomessa,
Mikkelin–Lappeenrannan–Savonlinnan alueella,
jopa yli 35 % maa-alasta on vesistöjen peitossa,
kun taas Inarin Lapin alueella järviä esiintyy luku-
määräisesti eniten pinta-alaan suhteutettuna, lähes
1 500 järveä 100 km2:n aluetta kohden. Kaiken
kaikkiaan Suomessa voidaan laskea olevan noin
188 000 järveä, mikäli järviksi lasketaan kaikki sel-
laiset vesialtaat, joiden pinta-ala on yli 500 m2 ja
joilla on itsenäisesti vaihteleva vedenpinnan korkeus-
taso. Suomen järvien syvyys- ja kokosuhteissa on
suurta alueellista ja paikallista vaihtelua, pitkälti
maankamaran moninaisten kallio- ja maaperägeo-
logisten rakenteiden vuoksi. Esimerkiksi useat Län-
si- ja Lounais-Suomen järvet sijaitsevat sellaisilla
alueilla, joissa hienosedimentit (savi, hiesu) muo-
dostavat valtaosan maapeitteestä, ja siksi järvet ovat
usein matalia ja laakeita muodoiltaan. Toisaalta taas
järvet ovat monin paikoin syntyneet kallioperän
ruhjevyöhykkeisiin ja ovat topografialtaan sekä sy-
vyyssuhteiltaan jyrkkäpiirteisiä ja rikkonaisia. Eri-
koisimpia muodoltaan ja syntyhistorialtaan ovat
vanhoihin meteoriittikraattereihin syntyneet järvet,
kuten Lappajärvi. Vaikka useiden isojen järviemme
suurimmat syvyydet lähestyvät 100 metrin rajaa
(mm. Päijänteen Ristinselkä 95 m, Inarin Vasikka-
selkä 92 m), voidaan Suomen järviä pitää keski-
määräisesti hyvin matalina niiden keskisyvyyden
ollessa vain noin 7 metriä.

Geologisten syiden takia Suomessa on siis hyvin
erikokoisia, -muotoisia ja -ikäisiä järviä, joista van-
himmat ovat muodostuneet supra-akvaattiselle eli
veden koskemattomalle alueelle heti jäätikön reunan
perääntyessä noin 13 000 vuotta sitten. Nuorimmat
puolestaan ovat vasta kuroutuneet Itämeren alta
maankohoamisen seurauksena. Järvien lukumäärän
ja moninaisen ilmenemisen takia ei liene ihme, että
vesistöillä on ollut vuosisatojen ajan suuri merkitys
ihmisten ravinnonsaantia ja asumista ohjaavana te-
kijänä Suomessa. Sittemmin järviä ja vesistöjä on
hyödynnetty myös teollistumisen yhteydessä mm.
kuljetusreitteinä sekä vesivoiman tuotannossa.

Järvet ovat myös merkittävässä roolissa jääkau-
den jälkeisen ajan luonnon kehityshistorian tutki-

Jääkausiajan muuttuva ilmasto ja ympäristö
Antti E. K. Ojala (toim.)
Geologian tutkimuskeskus, Opas 52 – Geological Survey of Finland, Guide 52, 2007



30

ravinneköyhissä oligotrofisissa järvissä alloktoni-
sen orgaanisen aineksen osuus on suhteessa autok-
tonista suurempi, kun taas ravinnerikkaissa eutrofi-
sissa järvissä tilanne on toisinpäin. Suomessa useat
soistuneilla ja kalliovaltaisilla alueilla sijaitsevat
järvet kerrostavat suurelta osin biogeenisia sedi-
menttejä. Sedimenttien autigeeninen kemiallinen
komponentti puolestaan syntyy järvessä liukoisessa
muodossa esiintyvistä yhdisteistä. Ne voidaan ja-
kaa edelleen evaporiitteihin eli pelkistyssediment-
teihin, kuten järvikalkki, pelkistyssedimentteihin,
kuten vivianiitti, sekä hapettumissedimentteihin,
kuten limoniitti. Esimerkiksi limoniittia eli järvi-
malmia syntyy järvien, jokien, soiden ja lähteiden
reuna-alueille sellaisiin paikkoihin, joissa hapeton
pohjavesi purkautuu ja niissä liuenneena oleva Fe2+

hapettuu Fe3+:na ja saostuu ferrihydroksina.

On kuitenkin hyvä tiedostaa, että järvisedimen-
tit ovat todellisuudessa lähes aina sekoitus näistä
kolmesta yleistetystä sedimentin pääkomponentista
erilaisissa suhteissa. Kerrostuvan sedimentin koos-
tumus vaihtelee ajan ja paikan suhteen jo yksittäis-
ten järvialtaiden sedimenttikerroksissa ja on riippu-
vainen sedimentaatiota ohjaavista tekijöistä, kuten
valuma-alueen maaperästä, altaan muodosta, tai il-
maston vähittäisestä muutoksesta. Sedimenttitutki-
mukset perustuvatkin näiden muutosten ymmärtä-
miseen ja kytkemiseen muutosta ohjaavaan pakot-
teeseen. Ja yksi tutkimuksellinen haaste onkin ym-
märtää, miten erilaisissa sedimentaatioympäristöis-
sä kerrostuneet ainesosat kuvastavat eri tavalla,
jopa täysin erilaisia asioita ympäröivän luonnon
muutoksista.

Kuva 13. Järviin kerrostuvat sedimentit tallentavat tietoa ympäristön muutoksesta, sillä ne poistavat kierrosta eli sedimentoivat epäorgaanista ja
orgaanista ainesta, joka on peräisin itse altaan prosesseista tai kulkeutunut järveen pintavalunnan tai ilmavirtausten kuljettamana. Sedimenttiker-
rostumia voidaan tutkia monin eri menetelmin, joista kuvassa esimerkkinä magneettinen suskeptibiliteetti, hehkutushäviö (LOI) sekä kuusen
siitepölyjen ilmeneminen.

Järvilustot – sedimenttitutkimuksia vuosien ja vuodenaikojen tarkkuudella

Lustosedimentit ovat sedimenttikerrostumien
erikoistapaus. Niiden rakenteesta on erotettavissa
vuodenaikojen kierrosta johtuva kerrallinen (”rai-
tainen”) ulkoasu, aivan kuten puiden vuosirenkais-
ta. Lustosedimenttien kerrallinen ulkoasu on seu-
rausta eri vuodenaikoina järveen kulkeutuvan ja sen
pohjalle laskeutuvan aineksen koostumuksen ryt-
millisestä vaihtelusta. Esimerkiksi klastis-orgaani-
nen lustorakenne muodostuu, kun keväällä lumien
sulamisesta aiheutuvan tulvan vaikutuksesta jär-
veen kulkeutuu valuma-alueelta mineraaliainesta,
joka laskeutuu tavallisesti hyvin nopeasti järven

pohjalle. Tämän päälle kasautuu kesän ja syksyn ai-
kana perustuotannon kautta järvessä syntynyt or-
gaaninen aines, joka sedimentoituu viimeistään tal-
ven jääpeitteen alla virtauksen täysin vaimentuessa
useaksi kuukaudeksi. Tämänkaltainen lustorakenne
on siis kaksiosainen ja koostuu vaaleammasta mi-
neraaliaineksen ja tummemmasta orgaanisen ainek-
sen kerroksesta (kuva 14), ja ne yhdessä muodosta-
vat yhden vuosikerran eli luston. Tämä on kuiten-
kin vain yksi esimerkki lustorakenteisista sedimen-
teistä, joiden koostumusta ja ominaispiirteitä oh-
jaavat useat erilaiset hydrologiset, limnologiset, ke-
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mialliset ja biologiset tekijät. Tavallisesti lustora-
kenne muodostuu 2–4 visuaalisesti erotettavissa
olevasta vaakasuorasta laminaatiosta eli kerrokses-
ta, joiden olemus vaihtelee ympäristötekijöiden
mukaan. Tutkimuksellisesti on äärimmäisen tärkeä-
tä ymmärtää, mitä vuodenaikaa ja prosessia kukin
laminaatio edustaa, jotta lustojen vuodenaikainen
luonne voidaan todistaa.

De Geerin2 Ruotsissa ja Sauramon3 Suomessa
tutkimat mannerjäätikön perääntymiseen liittyvät
savilustot ovat klassinen esimerkki vuosikerrallises-
ta sedimenttirakenteesta. Savilustoja muodostui
jäätikön perääntymisvaiheessa sen sulavesien kul-
jettaman karkeamman mineraaliaineksen (vaalea
kesäkerros) ja hienorakeisen savesaineksen (tumma
talvikerros) rytmillisen sedimentoitumisen seu-
rauksena. Vuosikerrallisten lustosedimenttien lus-
tonpaksuun paksuus vaihtelee kerrostumisympäris-
tön ja lustojen rakenteen mukaan. Esimerkiksi savi-
lustot saattavat olla kymmeniä senttimetrejä paksu-
ja, mikäli ne ovat kerrostuneet lähellä perääntyneen
jäätikön reunaa, kun taas jääkauden jälkeisellä ajal-
la kerrostuneiden järvilustojen paksuus vaihtelee
tavallisesti 0,3 ja 1,0 mm:n välillä.

Järvilustojen kerrostumisympäristö ja siten myös
kerrostumisprosessit vaihtelevat suuresti. Suomen
ilmasto-olosuhteissa sedimentaation vuodenaikais-
rytmi on tavallisesti hyvin selvä. Talvinen jääpeite,
sulamisvesien mukana kulkeutuva aines, vesipat-
saan täyskierrot sekä avovesikauteen rajautuva pe-
rustuotanto aiheuttavat merkittävän vaihtelun sedi-
mentoituvaan ainekseen.4,5 Lustorakenteisten sedi-
menttien säilyminen järvien pohjalla edellyttää kui-
tenkin myös sedimentaation jälkeisiä häiriintymät-
tömiä olosuhteita sedimentti-vesirajapinnalla. Mer-
kittävimpiä sedimenttejä sekoittavia tekijöitä ovat
bioturbaatio eli sedimenttiin kaivautuvien pohja-
eläinten liikehdintä sekä veden virtaukset aallokon
tai jokien vaikutuksesta. Pintasedimentin sekoittu-
minen vaimenee, mikäli vesipatsas on pysyvästi
(meromiktinen) tai väliaikaisesti (mm. dimiktinen)
termisesti tai/ja kemiallisesti kerrostunut. Hapetto-
mat olosuhteet poistavat kokonaan bioturbaation
vaikutuksen sedimentin sekoittajana. Järven morfo-
logialla ja termisellä tyypillä onkin ratkaiseva ase-
ma sedimentin häiriintymättömän kerrostumisen ja
lustorakenteisen sedimentin muodostumisen kan-
nalta. Ideaalinen järvi lustosedimenttien muodostu-
miselle on syvä suhteessa pinta-alaan ja sijaitsee
tuulilta suojaisessa paikassa. Suomen olosuhteissa
lustosedimenttejä löytyy todennäköisimmin joko
pienehköjen (< 40 ha) järvien syvimmistä kohdista
tai isompien järvien huomattavista syvänteistä.
Lustorakenteisten sedimenttien muodostumista
edesauttaa se, mikäli syvänteet muodostavat selvän
sedimentin fokuspisteen, johon kertyy tehokkaasti

myös altaan ulkopuolelta esim. jokieroosion muka-
na kulkeutuvaa ainesta.6

Lustosedimenttejä esiintyy ja niitä on tutkittu
järvistä maailmanlaajuisesti, mm. Green Lake7 ja
Hector Lake8 Pohjois-Amerikassa, Lake Malawi9

Afrikassa, Lake Fukami10 Aasiassa ja Holzmaar11,
Kassjön12 sekä Soppensee13 Euroopassa. Suomesta
löydettyjä lustoja kerrostavia järviä ovat mm. Lam-
min Lovojärvi4 ja Pääjärvi14, Ruoveden Valkiajär-
vi15, Oriveden Alimmainen Savijärvi6, Jyväskylän
Korttajärvi16 sekä Längelmäen Nautajärvi17. Näistä
viimeksi mainitut kerrostavat edelleen ja ovat ker-
rostaneet koko jääkauden jälkeisen kehityshistorian
ajan eli noin 10 000 vuotta aiemmin kuvattua klas-
tis-orgaanista lustoa.

Jääkauden jälkeinen lustokronologia

Lustorakenteisten sedimenttien merkittävin tut-
kimuksellinen etuus on se, että ne tarjoavat puu-
lustojen tavoin tutkimuksille vankan kronologisen

Kuva 14. Längelmäen Nautajärven klastis-orgaaninen lustorakenne
on kaksiosainen ja koostuu vaaleammasta mineraaliaineksen ja tum-
memmasta orgaanisen aineksen kerroksesta. Digitaalisen kuva-ana-
lyysin avulla (keltainen käyrä) voidaan laskea lustojen määrää sekä
tutkia lustojen ja vuodenaikaisten kerrosten paksuusvaihteluja.
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perustan. Kun lustoja lasketaan sedimentin pinnas-
ta (nykypäivä) alaspäin, voidaan niiden avulla ajoit-
taa koko järven pohjakerrostumat periaatteessa
vuoden, jopa vuodenajan tarkkuudella useiden tu-
hansien vuosien ajanjaksolta. Pisimmät Suomesta
dokumentoidut yhtenäiset lustokronologiset sarjat
kattavat ajallisesti yli 10 000 vuotta pitkän sarjan
luonnon kehityshistoriasta. Tutkimuksissa on ha-
vaittu, että niiden lustokronologinen virhemargi-
naali on parhaimmillaan alle ± 1 % Nautajärven,
Korttajärven ja Alimmaisen Savijärven sedimen-
teistä tehtyjen, toistettujen lustoanalyysien perus-
teella.18 Niiden lustokronologisissa tutkimuksissa
hyödynnettiin tosin modernia digitaalista kuva-ana-
lyysia, jonka avulla lustojen määrää ja lustopak-
suuksia analysoitiin. Jo aiemmin Ojala ja Saarnis-
to19 vertailivat, kuinka hyvin lustokronologinen
analyysi on toistettavissa Ruoveden Valkiajärven
sedimenttisarjassa, jonka keskimääräinen luston-
paksuus on vain noin 0,3 mm. Tulosten perusteella
kahden toisistaan riippumattoman lustolaskun ero
pysyi lähes koko sedimenttistratigrafian matkalta
(n. 8 400 vuotta) ± 2 %:n virhemarginaalissa, joka
on hyvä osoitus lustokronologian objektiivisuudes-
ta näinkin ohuesta lustorakenteesta. Monilla muilla
sedimenttien ajoitusmenetelmillä on mahdotonta
päästä tämänkaltaisiin tarkkuuksiin. Lisäksi lusto-
kronologia mahdollistaa jatkuvan ikä-syvyysseu-
raannon, kun esimerkiksi sedimenttien radiohiili-
ajoittaminen perustuu muutamaan ajoitettuun sy-
vyystasoon ja niiden väliltä tehtyyn laskennalliseen
malliin. Ojala ja Saarnisto19 hyödynsivät Valkia-
järven lustokronologiaa edelleen mm. siitepölyistä
tehdyn kasvillisuuden kehityshistorian tutkimuk-
sissa Ruoveden alueella.

Toisena esimerkkinä lustokronologisia sedimetti-
sarjoja on käytetty maankohoamis- ja rannansiirty-
mishistorian tutkimuksissa Keski-Suomen alueel-
la.20 Alimmainen Savijärvi (115,8 metriä nykyisen
merenpinnan yläpuolella = mpy), Nautajärvi (103,7
m mpy) sekä Korttajärvi (94,4 m mpy) sijaitsevat
suurin piirtein samalla maankohoamisen isobaasil-
la ja omaavat noin 10 metrin korkeuserot toisiinsa
nähden, joten ne muodostavat erinomaisen kohteen
kuroutumisen aikaisille rannansiirtymistutkimuk-
sille. Jääkauden jälkeen nämä kolme järveä olivat
Itämeren historiassa ns. Ancylusjärven vaikutuspii-
rissä noin 10 500 vuotta sitten. Vedenpinta Muinai-
sen Itämeren piirissä alkoi kuitenkin nopeasti las-
kea, ja kun maankohoaminen jatkui voimakkaana,
Ancylusjärven tulviva vesi ylitti Tanskan salmien
kynnykset, joissa maa ei enää juurikaan kohonnut.
Tutkituista altaista yksi toisensa jälkeen kuroutui it-
senäiseksi järveksi muinaisesta Ancylusjärvestä,
ensiksi Alimmainen Savijärvi noin 10 300 vuotta
sitten, toiseksi Nautajärvi noin 9 700 vuotta sitten

ja viimein Korttajärvi noin 9 450 vuotta sitten.
Tämä kuroutuminen on kyetty tutkimuksissa osoit-
tamaan pienten piikuoristen levien avulla, jotka
muuttuvat Anculysjärven murtoveden lajistosta
makeavetisen pienen järven lajistoksi kuroutu-
mishorisontissa. Kuroutumishorisontit on ajoitet-
tu kunkin järven lustokronologisten tutkimusten
mukaisesti. Tutkimusten perusteella suhteellinen
rannansiirtyminen eli Muinaisen Itämeren veden-
pinnan aleneminen Keski-Suomen alueella oli tuol-
loin noin 3 cm vuodessa, mikä on noin 5–6 kertaa
nopeampaa kuin nykyinen maankohoaminen Kes-
ki-Suomessa.21

Lustokronologian avulla ajoittamisen
vertailuaineistoa

Lustokronologisia sedimenttisarjoja voidaan
käyttää myös tutkittaessa ja kalibroitaessa muita se-
dimenttien ajoitusmenetelmiä. Esimerkiksi radio-
hiiliajoitukseen tarvittavaa ilmakehän 14C/12C-iso-
tooppisuhteen pitoisuuksien kalibrointikäyrän
muotoa on pyritty tuottamaan Keski-Euroopassa
vuosikerrallisten sedimenttien sisältämästä or-
gaanisesta aineksesta ja sitomaan tulokset sitten
lustojen avulla tuotettuihin kronologisiin aikasar-
joihin.22,23 Niin ikään Suomessa ja Ruotsissa on vii-
me vuosina tuotettu aineistoa maan magneettiken-
tän sekulaarivaihteluista viimeksi kuluneiden noin
10 000 vuoden ajalta klastis-orgaanisten lustojen
perusteella.18,24 Geologisten aineistojen perusteella
on havaittu, että maapallon magneettikentän voi-
makkuus (F) ja sille määritetyt kulmamuuttujat
deklinaatio (D) ja inklinaatio (I) ovat jatkuvan muu-
toksen alla ajan ja paikan suhteen. Sen lyhytaikaiset
muutokset, ns. sekulaarimuutokset, joiden kestoksi
määritellään usein ajanjakso vuosikymmenistä
vuosituhansiin, ovat tallentuneet mm. järvi- ja me-
risedimenttikerrostumiin siten, että vesipatsaan läpi
vajoavat tai vesi–sedimenttirajapinnassa muodostu-
vat hienorakeiset magneettiset partikkelit (mm.
magnetiitti, hematiitti ja greigiitti) suuntautuvat se-
dimentoituessaan sillä hetkellä vallitsevan mag-
neettikentän mukaisesti. Ajan kuluessa ne hautau-
tuvat yhä syvemmälle sedimenttiin mutta säilyttä-
vät kuitenkin kerrostumisen aikaisen luonnollisen
remanentin magnetoitumansa (Natural Remanent
magnetization, NRM).

Sedimenttien NRM on mitattavissa herkällä
suprajohtavalla SQUID–magnetometrillä, jolloin
tulokseksi saadaan deklinaation ja inklinaation se-
kulaarivaihtelukäyriä ajan suhteen. Sedimenttien
paleomagneettisessa tutkimuksessa tunnetut ja
ajoitetut käyrien maksimi- ja minimikohdat, kään-
nökset, vaihtelun amplitudi ja muutoksen nopeus
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muodostavat alueellisen vertailuaineiston, ns. mas-
ter-käyrästön, johon ajoitettavia sedimenttisarjoja
voidaan rinnastaa erilaisten visuaalisten ja lasken-
nallisten menetelmien avulla (kuva 15). Suomessa
ajoittamismenetelmän vertailuaineisto koostuu kol-
mesta Keski-Suomen lustojärvestä: Alimmainen
Savijärvi, Korttajärvi ja Nautajärvi, joiden lusto-
kronologisiin ajoituksiin perustuu myös NRM:n
muutosten sitominen kalenterivuosiin.18 On selvää,
että olemassa olevan vertailuaineiston kronologinen
luotettavuus on siis keskeinen osa sedimenttien pa-
leomagneettista ajoittamista. Lustosarjoista tuotettua
vertailukäyrästöä on viime vuosina hyödynnetty
ajoitettaessa sedimenttisarjoja mm. Mikkelin Ori-
järven asutushistoriaa selvittelevässä sedimenttitut-
kimuksessa25, ”Suomen järvet hiilen nieluna” -pro-
jektissa26,27, Lammin–Hauhon alueen NUTRIBA-
projektissa28 sekä useissa Saaristomeren ja Selkä-
meren tutkimuksissa29. Näiden kokemusten perus-
teella paleomagneettista ajoittamista voidaan pitää
toimivana ja luotettavana menetelmänä Holoseenin
aikana kerrostuneiden sedimenttien tutkimuksessa.

Lustosarjat kuvastavat muuttuvaa
ympäristöä

Vankka kronologinen perusta sekä mahdollisuus
ottaa häiriintymättömästä sedimentistä osanäytteitä
kemiallisiin, fysikaalisiin ja biologiseen analyysei-

hin jopa vuodenaikaisella tarkkuudella tekevät lus-
tosedimenteistä erityisen houkuttelevia kohteita
menneiden ympäristönmuutosten tutkimiseen. Nor-
maali homogeeninen järvikerrostuma, joka on pa-
hasti biologisen toiminnan tai veden liikkeiden se-
koittama, edustaa eräänlaista liukuvaa keskiarvoa
kerrostumaseurannossa. Vuotuisen sedimentaatio-
nopeuden (lustonpaksuus) tarkka tunteminen mah-
dollistaa myös hiukkasten ja pitoisuuksien netto-
kertymien määrittämisen. Lustosedimenttisarjoista
voidaan laskea esimerkiksi koivun siitepölyjen to-
dellinen laskeuma neliömetrin suuruiselle alueelle
vuodessa tai lyijyn kertymänopeuden vaihtelu g m-2

a-1. Näin kyetään seuraamaan hyvin tarkasti sedi-
mentaation laadullisia ja määrällisiä vaihteluita
vuosien tai vuosituhansien ajanjaksoilla, jotka voi-
daan sitten tulkita erilaisiksi ympäristön muutok-
sista aiheutuviksi signaaleiksi sedimenttisarjassa.17

Lisäksi itse lustot sisältävät rakenteessaan tietoa
ilmaston perusmuuttujista, esimerkiksi kasvukau-
den lämpötilasta tai talven lumipeitteen paksuudes-
ta. Ilmastonmuutokset vaikuttavat lustosediment-
teihin ja niiden eri laminaatioihin hyvin eri tavalla
erilaisissa sedimentaatioympäristöissä. Pääosin au-
toktonisesta materiaalista koostuvat biogeeniset
sekä rauta- ja kalkkipitoiset lustot heijastavat ilmas-
tonmuutoksia järven sisäisten tapahtumien, kuten
veden lämpötilan muutosten kautta. Klastisissa
lustoissa tai luston osissa taasen muutokset ovat
seurausta valuma-alueella tapahtuvista eroosio- ja

Kuva 15. Periaatekaavio sedimenttien paleomagneettisesta ajoittamisesta lustosedimenttien kronologian ja NRM:n sekulaarivaihtelun signaalin
avulla. Oikealla on esitetty Inklinaation rekonstruktiokäyrä (ns. Master-käyrä) Keski-Suomesta viimeksi kuluneiden noin 10 000 vuoden ajan-
jaksolta Alimmaisen Savijärven, Nautajärven ja Korttajärven NRM–aineistojen perusteella Ojalan & Tiljanderin18 mukaan. Käyrän tunnetuim-
man piirteet on merkattu kreikkalaisin kirjaimin?.
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kulkeutumisprosessien vaihteluista. Esimerkiksi
vuoristojäätiköiden etumaastossa esiintyvien ns.
proglasiaalisten järvien klastisten lustojen paksuus-
vaihtelua kontrolloivat lähes ainoastaan lämpötila
ja sadanta lyhyen, vain muutaman kuukauden mit-
taisen avovesikauden aikana.8 Saarnisto ja muut4

puolestaan havaitsivat, että Lammin Lovojärven
biogeenisten lustojen paksuusvaihtelu kuvastaa
kasvukauden lämpötilavaihteluita ja on siten kyt-
kettävissä mm. Pohjois-Ruotsin mantereellisten
laaksojäätiköiden liikkeisiin.

Keski-Suomessa sijaitsevien Korttajärven, Nau-
tajärven ja Alimmaisen Savijärven klastis-orgaani-
sen lustorakenteen omaavat sedimenttisarjat sisältä-
vät niin ikään tarkkaa tietoa ympäristön ja ilmas-
tonmuutoksista viimeksi kuluneiden noin 10 000
vuoden ajanjaksolta.16,17 Yksinkertaistettuna: mitä
voimakkaampi ja pitkäkestoisempi kevään pintava-
lunta on, sitä enemmän ja sitä karkeampaa mineraa-
liainesta valuma-alueelta näihin järviin huuhtoutuu
ja kerrostuu. Pintavalunnan voimakkuus riippuu
edelleen kevään lämpenemisestä ja lumen vesiar-
vosta, joka taas on seurausta lumen nettokertymästä
talvella. Esimerkiksi kylminä talvina lumen netto-
kertymä ja lumen määrä keväällä on huomattavasti
suurempi kuin leutoina talvina, jolloin keväinen va-
luma-alueelta lumen sulamisvesien mukana huuh-
toutuva mineraaliaineksen pulssi on huomattavam-
pi. Vastaavasti taas leutoina talvina osaksi vetenä
tuleva sadanta sulattaa olemassa olevaa lumipeitet-
tä, ja kevätvalunta jää siksi usein heikoksi. Mine-
raaliaineksen kertymä näissä järvissä heijastaa siis
pitkälti talven lämpötilaa ja lumen nettokertymää
valuma-alueprosessin kautta. Tosin äkilliset muu-
toksen järven valuma-alueella, kuten metsäpalot ja
viljelytoiminta, aikaansaavat eroosion voimistu-
mista, ja siten järviin kulkeutuu keväisin mineraali-
ainesta helpommin ja runsaammin, vaikka ilmasto
ei muuttuisikaan. Ihmisen toiminta ja paikalliset
luonnolliset häiriöt järven välittömällä valuma-
alueella siis sekoittavat lustoista saatavaa alueelli-
sempaa ilmastosignaalia.

Kyseisten klastis-orgaanisten lustosarjojen or-
gaaninen kerros sisältää myös tietoa ilmastonmuu-
toksesta vuosituhansien ajanjaksolta. Tutkimuksis-
sa on havaittu, että sedimenttikerrostumien or-
gaaninen aines on suurelta osin peräisin järvien
omasta perustuotannosta (autoktoninen hiili), aina-
kin siltä ajanjaksolta kun ne heijastavat ympäristön
luonnollista kehityshistoriaa ilman ihmistoiminnan
vaikutusta. Siksi orgaanisen aineksen vuotuinen
kertymävaihtelu sisältää tietoa kasvukauden olo-
suhteista, pituudesta ja lämpötilasta.17,30 Monessa
lustojärvessä kuitenkin myös luston orgaaninen osa
on mineraalipitoisen osan tavoin menettänyt omi-
naisuutensa kuvastaa luonnollista ilmastonmuutos-

ta tultaessa kohti nykyaikaa. Esimerkiksi Nautajär-
ven sedimenttisarjassa ensimmäiset merkit ihmisen
toiminnasta havaitaan siitepölyanalyysin keinoin
noin 300 jKr. heinäkasvien ja suolaheinän lisään-
tyessä järven valuma-alueella.17 Toiminnan seu-
rauksena järveen huuhtoutuvan alloktonisen hiilen
osuus kasvaa merkittävästi. Myöhemmin, alkaen
noin 1400 jKr., sedimentistä löytyvien rukiin siite-
pölyjen runsaus kuvastaa merkittävää maanviljelyn
lisääntymistä alueella, jolloin myös mineraaliainek-
sen eroosio ja kulkeutuminen Nautajärveen kasvaa
huomattavasti. Lopulta 1800- ja 1900-luvulla ihmi-
sen maata muokkaavan toiminnan vaikutus Nauta-
järven valuma-alueella peittää alleen hyvinkin te-
hokkaasti todelliset ilmastosignaalit, joita kyseinen
lustosedimenttisarja voisi luonnontilaisena tarjota.
Tutkimuksissa on havaittu, että tämänkaltainen ti-
lanne on valitettavasti hyvin tyypillinen myös muual-
la Suomessa ja erityisesti Keski-Euroopassa, jossa
ilmiö itse asiassa ulottuu ajallisesti vieläkin pidem-
mälle taaksepäin.31 Tämän takia esimerkiksi Nauta-
järven lustoaineistoa ei ole mielekästä verrata pai-
kallisiin mitattuihin lämpötilan ja sadannan muu-
toksiin, jotka kattavat vain noin viimeksi kuluneet
100 vuotta.

Minkälaisia asioita sitten voimme sanoa ilmas-
tonmuutoksesta jääkauden jälkeiseltä ajanjaksolta
Nautajärven lustosedimenttitutkimusten perusteel-
la (kuva 16)? Ensinnäkin Nautajärven orgaanisen ja
mineraaliaineksen vuodenaikaisissa kertymissä on
huomattavia ja huomattavan nopeasti tapahtuvia
muutoksia, jotka kuvastavat ilmaston merkittävää
lyhyen aikavälin muutosherkkyyttä. Lisäksi useilla
ilmastonmuutoksilla on selkeä vuodenaikainen
luonne, sillä monin paikoin vain joko mineraali-
aineksen (talven muuttuja) tai orgaanisen aineksen
(kesän muuttuja) kertymässä tapahtuu muutosta
toisen pysyessä vakiona tai jopa muuttuessa päin-
vastaiseen suuntaan. Orgaanisen aineksen kerty-
mään ja sedimenttisarjasta tehdyn siitepölystrati-
grafiaan perustuvalla vuoden keskilämpötilan re-
konstruktiolla on myös erittäin hyvä korrelaatio. 32

Niiden mukaan Holoseenin lämpimin ajanjakso
Keski-Suomessa sijoittuu ajanjaksolle noin 5000–
2000 eKr., jolloin alueella vallitsi noin 2 ºC nykyis-
tä lämpimämpi ilmasto. Tämän jälkeen ilmasto ja
erityisesti talvet viilenivät, mikä näkyy voimak-
kaampana jaksona mineraaliaineksen vuotuisissa
kertymissä ajanjaksolla 1500 eKr.–500 jKr. Saman-
aikaisesti vuotuisessa mineraaliaineksen kertymäs-
sä on havaittavissa voimakasta 87, 126 ja 160–190
vuoden syklisyyttä.17 Tämän on voimakkainta jak-
sollisuutta, mitä Nautajärven lustosarjassa on kyet-
ty identifioimaan, sillä normaalisti jaksollisuudet
ilmestyvät ja häipyvät sedimentaatiosignaalista hy-
vin epäsäännöllisesti. Erityisesti 87 ja 126 vuoden
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jaksollisuudet sopivat hyvin yhteen kosmogeenisis-
tä isotoopeista (D14C) havaittujen syklisyyksien
kanssa. Niiden on tulkittu johtuvan auringon aktii-
visuuden vaihteluista.33

Katsottaessa Nautajärven lustoaineistosta vielä
hivenen tarkemmin muutamia Pohjois-Euroopasta
tunnettuja ilmastollisia jaksoja voidaan sedimentti-
sarjan tulosten sanoa tukevan ja tuovan oman lisän-
sä olemassa oleviin havaintoihin ilmaston muutok-
sesta Holoseeni-aikana. Esimerkiksi noin 8 200
vuotta sitten Pohjois-Amerikan viimeisten manner-
jäätikön sulamisesta aiheutuneiden makean ja kyl-
män veden pulssin purkautumisen Pohjois-Atlantil-
le oletetaan aiheuttaneen hetkellisen häiriön Atlan-

tin termohaliiniseen kiertoon ja Golf-virran lämpöä
siirtävään vaikutukseen. Tämä ilmastollinen häiriö
on havaittavissa lukuisissa erilaisissa tutkimus-
aineistoissa ympäri Pohjois- ja Keski-Eurooppaa,
mm. Nautajärven lustosedimenttisarjassa.34,35 Lus-
tokerrostumien perusteella talvet olivat Keski-Suo-
messa pidempikestoisia ja runsaslumisempia
6200–6050 eKr. ja kesän kasvukausi jäi selvästi ta-
vallista lyhyemmäksi. Kylmempi jakso näkyy myös
järvessä elävien piikuoristen levien lajistollisena
muutoksena sekä vähäisempänä orgaanisena perus-
tuotantona. Tosin ilmaston nopea ja suhteellisen ly-
hytkestoinen kylmeneminen ei näyttäisi häirin-
neen ympäröivän Boreaalisen havumetsän kasvu-

Kuva 16. Mineraali- ja orgaanisen aineksen vuotuinen kertymävaihtelu Längelmäen Nautajärven lustosedimenttisarjassa viimeksi kuluneiden
noin 10 000 vuoden ajalta. Alempaan kuvaan on laskettu aineiston spektri vuosilta 1500 eKr.–1 jKr., ja siitä ilmenee voimakasta syklisyyttä mi-
neraaliaineksen kertymissä 87, 126 ja 160–190 vuoden jaksoissa.
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olosuhteita merkittävissä määrin, mistä on todistee-
na Nautajärven muuttumaton siitepölystratigrafia.17

Keskiajan lämpökausi (Medieval Climate Ano-
maly, MCA) on ehkä parhaiten tunnettu ja doku-
mentoitu ilmastollisesti lämmin kausi Euroopassa
ja Pohjois-Amerikassa, ja sen katsotaan alkaneen
noin 1 000 vuotta sitten. Esimerkiksi Islanti ja Grön-
lanti asutettiin tuona ajanjaksona. On hyvin todennä-
köistä, että erityisesti talvet olivat silloin hyvin lau-
hoja ja lumettomia jopa Keski-Suomen alueella.
Kuvassa 17 näkyy Nautajärven mineraaliaineksen
kertymä viimeksi kuluneiden noin 2 000 vuoden
ajalta, ja se osoittaa, että lauhojen ja vähälumisten
talvien vuoksi kevättulvat olivat vähäisiä tai ole-
mattomia erityisesti jaksolla noin 1000–1200 jKr.30

Samankaltainen vähäisen kevättulvan aiheuttama
olematon eroosio on havaittavissa myös Alimmai-
sen Savijärven ja Korttajärven sedimenttisarjoissa
sekä muutamissa muissa tarkasti tutkituissa lusto-

järvissä Itäisessä Keski-Suomessa.16 Eräs tämän-
kaltaista ilmastollista vaihtelua pohjoisella pallon-
puoliskolla aiheuttava ilmastoilmiö on nimeltään
Pohjois-Atlantin oskillaatio (North Atlantic Oscil-
lation, NAO), joka määritetään ilmanpaine-erona
Islannin ja Azorien välillä. Positiivinen NAO+ oh-
jaa Pohjois-Atlantilta liikkuvia matalapaineita poh-
joisimpaan Eurooppaan ja tuo samalla sinne lauhaa
ja kosteata ilmamassaa erityisesti talvisin. Negatii-
vinen NAO- taasen ohjaa kosteat ilmamassat Väli-
meren alueelle ja tuo kylmää ilmaa Pohjois-Eu-
rooppaan. Ojala ja muut36 onkin havainnut kohtalai-
sen hyvän korrelaation Nautajärven lustokertymien,
erityisesti mineraaliaineksen eroosion ja Pohjois-
Atlantin oskillaation välillä. Tutkimusten perusteel-
la NAO:n tyyppiset ilmiöt näyttäisivätkin olevan
yksi keskeisimmistä tekijöistä, jotka ovat vaikutta-
neet Skandinavian ilmasto-olosuhteisiin jo useiden
satojen ellei tuhansien vuosien ajanjaksolla.
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JÄRVIEN HIILTÄ JA HISTORIAA

Hannu Pajunen
Geologian tutkimuskeskus

menttimäärästä keskimääräisen tiheyden ja hiili-
pitoisuuden perusteella. Järvikohtaisten kertymä-
nopeuksien laskemiseksi kunkin järven ikä arvioi-
tiin kehityshistorian perusteella.2 Kertymänopeuk-
sien vaihtelua selvitettiin sedimenttikerroksista,
joista oli ajoitettu useita tasoja radiohiilimenetel-
mällä tai paleomagneettisella menetelmällä tai jois-
sa oli iältään tunnettuja purkauskerroksia. Hank-
keen loppuraportti valmistui vuonna 2004.3 Järvien
hiilivarastoa selvitettäessä tuli esille muutamia uu-
sia järvien kehityshistoriaan liittyviä yksityiskoh-
tia. Käsittelen tässä yhteydessä kahta kohdetta –
Ala-Saimaata ja Juojärveä – lyhyesti. Kohteet on
kuvattu tarkemmin toisaalla.4,5

Valtakunnallisia hiilitaseita selvitettäessä nousi
viime vuosikymmenellä esille kysymys järven poh-
jaan kertyneiden sedimenttien hiilivarastosta. Järvien
tiedettiin käsittävän noin kymmenesosan Suomen
pinta-alasta ja sedimenttien sisältävän vaihtelevan
määrän eloperäistä ainesta, mutta luotettavaa arvio-
ta järvisedimenttien hiilivaraston koosta ei ollut
olemassa.1 Asiaa alettiin selvittää professori Matti
Saarniston aloitteesta Geologian tutkimuskeskuk-
sen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Vuosina 1998–2003 toteutetun hankkeen aikana
tutkittiin 140 järveä eri puolilta maata. Kunkin jär-
ven sedimenttimäärä arvioitiin kaikuluotausten ja
kairausten perusteella ja hiilivarasto laskettiin sedi-

Järvisedimenttien hiilivarasto

Suomen järvisedimenttien hiilivarasto on noin
640 miljoonaa tonnia. Se on samaa suuruusluokkaa
metsien puustoon sitoutuneen hiilimäärän kanssa.6

Suuremmat varastot löytyvät metsämaasta ja sois-
ta.7,8 Pitkällä aikavälillä Suomen järvien sediment-
teihin on varastoitunut hiiltä keskimäärin 64 000
tonnia vuodessa.

Järvisedimenttien keskimääräiseksi hiilivaras-
toksi saatiin 19 kiloa neliömetrille (kg m-2) ja keski-
määräiseksi hiilen varastoitumisnopeudeksi 2,0
grammaa neliömetrille vuodessa (g m-2 a-1). Varas-
tot ja varastoitumisnopeudet vaihtelevat järvittäin:
hiilivarastot 2–80 kg m-2 ja hiilen varastoitumis-
nopeudet 0,2–8,0 g m-2 a-1.

Keskimääräiset hiilivarastot kasvavat järven
koon pienentyessä lukuun ottamatta pienintä koko-
luokkaa (kuva 18). Suurten järvien keskimääräinen
varasto on vajaat 10 kg m-2, mutta varasto kasvaa
siitä nelinkertaiseksi vajaan neliökilometrin järviin
mentäessä. Pienimpään kokoluokkaan kuuluu eri-
tyyppisiä altaita, kuten harjualueiden syviä suppa-
lampia ja Lapin matalia pikku lampia. Edellisiin
kertyy runsaasti eloperäistä ainesta mutta jälkim-
mäisiin tuskin lainkaan. On hyvin mahdollista, ettei
aineisto ole riittävän edustava pienimmän kokoluo-
kan osalta.

Keskimääräisen hiilivaraston pieneneminen ko-
koluokan kasvaessa johtuu järvien esiintymisestä
vesireitteinä. Huomattava osa valuma-alueen vesis-
tä kerääntyy aluksi pieniin latvavesien altaisiin.
Niistä vedet virtaavat jokiverkostoa pitkin vähitellen
suureneviin alajuoksun altaisiin. Valuma-alueelta

peräisin oleva eloperäinen aines kulkeutuu veden
mukana ja kerrostuu ensimmäiseen mahdolliseen
altaaseen, yleensä jo latvavesillä. Osa veden muka-
na kulkevasta eloperäisestä aineksesta hajoaa mat-
kallaan alajuoksun suuremmille järville.

Merkittävimmät alueelliset erot havaitaan Poh-
jois-Suomen ja Etelä-Suomen suurten valuma-aluei-
den välillä. Pohjoisessa (Oulujoki, Kemijoki) keski-
määräiset hiilivarastot ovat kaksinkertaisia etelään
(Vuoksi, Kymijoki) verrattuna (kuva 18).

Syitä pohjoisen suurempiin hiilivarastoihin voi
olla useita. Yleistäen vesistöalueen kuivilla mailla
vallitsee eroosio ja järvialtaissa kerrostuminen.
Eroosio- ja kerrostumisalueiden suhde voi vaikut-
taa valuma-alueelta järviin kulkeutuvan aineksen
kerrostumisnopeuteen ja muodostuvan varaston
suuruuteen. Pohjoisen vesistöalueilla järvisyys on
huomattavasti pienempi (Oulujoki 11 %, Kemijoki
4 %) kuin etelässä (Vuoksi 20 %, Kymijoki 18 %),
mikä osaltaan selittää pohjoisen suurempia hiili-
varastoja.9 Toinen mahdollinen selittäjä on vesistö-
alueiden soistuneisuuden ero. Pohjoisessa soiden
osuus (Oulujoki 24 %, Kemijoki 24 %) on yli kak-
sinkertainen etelään (Vuoksi 9 %, Kymijoki 8 %)
verrattuna.10 Mitä enemmän valuma-alueella on
suota, sitä enemmän sieltä voidaan olettaa kulkeu-
tuvan eloperäistä ainesta vesistöihin. Kolmas mah-
dollinen syy liittyy ilmastoeroihin. Pohjoisen vedet
ovat kesäisin viileämpiä, mikä hidastaa eloperäistä
ainesta hajottavien eliöiden toimintaa. Hitaamman
hajoamisen takia suurempi osa pohjaan vajoavasta
aineksesta varastoituu pysyvästi. Vesien hiilipitoi-
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suuden on todettu olevan pohjoisessa pienempi
kuin etelässä11, mikä viittaa hajoamisnopeuden
merkitykseen. Hitaasti toimiva hajotus voi veden
alhaisesta hiilipitoisuudesta huolimatta johtaa suu-
reen hiilen varastoitumisnopeuteen ja suureen hiili-
varastoon.

Hiilen varastoituminen on jatkunut keskeytyk-
settä järven synnystä nykyaikaan saakka. Yksittäi-

Kuva 18. Järvisedimenttien keskimääräinen hiilivarasto kokoluokittain ja vesistöalueittain (Pajunen, 2005).

sessä järvessä hiilen varastoitumisnopeus on vaih-
dellut, mutta samanaikaisia nopean tai hitaan varas-
toitumisen jaksoja ei havaittu. Samanaikaiset varas-
toitumisnopeuden muutokset viittaisivat laajalla
alueella tapahtuneisiin, esimerkiksi suurilmaston
aiheuttamiin muutoksiin. Hiilen varastoitumis-
nopeutta kontrolloivat lähinnä järvessä ja sen valu-
ma-alueella tapahtuneet muutokset.

Ala-Saimaan tulva

Maankuoren kallistuminen on vaikuttanut suur-
ten järvien jääkauden jälkeiseen kehitykseen. Ala-
Saimaan vedenpinnan on päätelty olleen huomatta-
vasti nykyistä alempana, vaikka suorat todisteet sii-
tä ovatkin puuttuneet. Ala-Saimaan kenttätöiden
yhteydessä löydettiin Joutsenon edustalta turveker-
ros, jonka pohja oli 19,5 m nykyisen keskimääräi-
sen vedenpinnan alapuolella. Vedenpinnan on siten
täytynyt kohota parikymmentä metriä suon synty-
ajoista. Alueelta löytyi muitakin hautautuneita tur-
vekerroksia. Niitä ajoittamalla voitiin seurata ve-
denpinnan kohoamista ja järven laajenemista.

Ala-Saimaa kuroutui itsenäiseksi altaaksi noin
11 000 vuotta sitten (kuva 19). Sen ensimmäinen
laskukynnys sijaitsi Kyläniemen kohdalla. Veden-
pinta oli Kyläniemen puoleisella reunalla kymme-
nen ja kaakkoispäässä kaksikymmentä metriä ny-
kyistä alempana. Järven pinta-ala oli noin 66 km2 ja
Salpausselkien välisellä alueella olleen valuma-
alueen pinta-ala noin 1 600 km2. Noin 10 000 vuot-
ta sitten Pihlajaveden tulva tavoitti Ala-Saimaan ja
sen vedenpinta alkoi kohota Kyrönsalmen kynnyk-
sen nopeudella. Vedenpinnan kohoaminen nopeutui
vajaat 8 000 vuotta sitten laskukynnyksen siirryttyä
Kyrönsalmelta Pielavedelle. Ala-Saimaan tulva ta-
voitti idässä Haapaveden ja lännessä Taipalsaaren
ympäristöön ylemmälle tasolle jääneen järven.

Noin 6 300 vuotta sitten alueen lounaisosaan avau-
tui Lappeenrannan lasku-uoma. Vuoksen puhkea-
misajankohtaan, noin 5 700 vuotta sitten, mennessä
Ala-Saimaa oli laajentunut 730 km2:iin – alkuperäi-
seen nähden yksitoistakertaiseksi. Vuoksen puhkea-
misen yhteydessä vedenpinta laski nopeasti noin
kolme metriä, Lappeenrannan lasku-uoma kuivui ja
vesijättömaita paljastui Salpausselkien väliselle
alueelle runsaat 100 km2. Lasku-uoman vaihdosten
seurauksena Ala-Saimaan valuma-alue laajeni alku-
peräiseen nähden 38-kertaiseksi. Ala-Saimaa muut-
tui latvajärvestä laajan vesistöalueen alaosan jär-
veksi.

Tulvan kohotessa rantavoimat (aallokko ja jään-
työntö) pääsivät kuluttamaan rantavyöhykkeeseen
syntyneitä turvekerroksia. Tulvan kohotessa ranta-
voimien ulottuville tuli aina uusia turvekerroksia,
samalla kun aiemmin vesirajassa olleet turveker-
rokset jäivät pysyvän tulvan alle. Myrskyjen aikaan
rantasoista irronnutta eloperäistä ainesta kulkeutui
laajoille alueille. Aines kerrostui lopulta suojaisiin
syvänteisiin ja kohotti muodostuvan sedimentin
hiilipitoisuuden tavanomaista korkeammaksi. Ve-
denpinnan kohoaminen päättyi Vuoksen puhkeami-
seen, ja sen jälkeen muodostuvan sedimentin hiili-
pitoisuus palasi vähitellen järven kokoon nähden
tavanomaiselle tasolle.
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Juojärven vaiheita

mahdollisesti toinen hieman matalampi Tuusnie-
men länsipuolelta Suurijärven kautta Kallaveteen
johtava uoma. Järvikokonaisuuden luoteis- ja poh-
joisosassa vedenpinta pysyi kauan vakaana mutta
kohosi muualla maankuoren kallistumisen takia.
Kohoaminen oli nopeinta kaakkoisosassa, jossa
rantasoita jäi kohoavan tulvan alle ja suurimmat
saaret, Luutsalo ja Jäätsalo, menettivät yhteyden
mantereeseen. Lopulta Heinäveden Palokkiin puh-
kesi uusi lasku-uoma. Koska uusi laskukynnys on
kulutusta kestävää moreenimaata, todennäköisesti
Juojärvellä oli jonkin aikaa kaksi lasku-uomaa.
Mustin sedimenteistä tehtyjen ajoitusten perusteel-
la uomanvaihdos tapahtui 7 000–8 000 vuotta sit-
ten. Sen jälkeen vedenpinta alkoi laskea suurim-
massa osassa järveä. Merkittävimmät muutokset ta-
pahtuivat Kaavin itäpuolella, jonne muodostui Kaa-
vinjärveen laskeva järvireitti. Vähitellen järvikoko-
naisuus sai nykyisen muotonsa.

Juojärven sedimenttejä kairattaessa tavattiin ny-
kyisen lasku-uoman kohdalta hautautunut turve-
kerros, mikä osoitti vedenpinnan olleen aikoinaan
huomattavasti nykyistä alempana. Järvellä on siksi
täytynyt olla lasku-uoma jossain muualla – maan-
kuoren kallistuminen huomioiden nykyisen uoman
luoteispuolella.

Muinainen Juojärvi kuroutui Itämerestä noin
10 200 vuotta sitten, ja se käsitti Juojärven lisäksi
Rikkaveden, Kaavinjärven ja sen koillispuolella
olevan järviketjun Riihijärvelle saakka. Sitä vastoin
kaakossa järvi oli nykyistä pienempi ja ulottui Vala-
mon luostarin kohdalle (kuva 20). Kaavin kirkon-
kylän kohdalla vedenpinta oli kahdeksan metriä ny-
kyistä ylempänä mutta Valamon luostarin kohdalla
kymmenen metriä nykyistä alempana.

Järvi laski Tuusniemen pohjoisosassa olevan
Mustin kautta Tuusjärveen ja sieltä edelleen mui-
naiseen Kallaveteen. Mustin uoman rinnalla oli

Lopuksi

Järvisedimenttien hiilivarastoa selvittävän hank-
keen tuloksena saatiin puuttuvat luvut valtakunnan
hiilitaseita esittäviin taulukoihin. Muualta tehdyt
arviot ovat yleensä suurempia.12,13,14 Kyseiset arviot
perustuvat pitkälti kirjallisuudesta poimittuihin tie-
toihin eivätkä ole välttämättä alueellisesti edustavia.

Ala-Saimaan matala vaihe oli pääteltävissä jo
professori Saarniston uransa alkuvaiheessa tekemi-
en tutkimusten perusteella.15,16 Samoin vedenpin-
nan kohoamisen historia sopii hyvin yhteen Saar-
niston tulosten kanssa. Tässä yhteydessä saatiin uu-

sia, aiemmin esitettyjen tulosten kanssa yhteen-
sopivia todisteita alhaalla olleesta vedenpinnasta ja
sen kohoamisen historiasta.

Suurten järvien kehitystä on menneinä aikoina
tutkittu paljon, ja ilmiönä maankuoren kallistumi-
sen vaikutus vesistöihin on tunnettu jo runsaat sata
vuotta. Vuosien myötä järvitutkijoiden käyttöön on
tullut jatkuvasti tarkentuneita ajoitusmenetelmiä.
Uudet kuvankäsittelymenetelmät helpottavat järvien
eri kehitysvaiheiden tarkastelua ja mahdollistavat
niitä kuvaavien karttojen laadinnan.
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