
E:

t
!

Matemaatti s-luonnontieteellinen
liedoluntt/Osrsto - F!tulleVSaklaon

HELSINGIN YLIOPISTO _ HELSINGFORS UNIVERSITET

Kaarina Weckström
- A.belels t¡tel

Ekologian ja systematiikan laitos
- lñstilulion

Kymenlaakson rannikkoalueen asutushistoria j a kulttuurimaiseman kehitYs

valossa

Ekologis-systemaattinen kasvitiede

Pro gradu- tutkielma toukokuu 1996 44 s.

f'*Ënfãâkio, kulttuurimaisema, siitepölyanalyysi, ihmistoimintaa ilmentävät kasvilajit

Työssä selvitetâän Kymenlaakson rannikkoalueen asutushistoriaa ja kulttuurimaiseman kehitystä

káyçien siitepölyanalyysiä, joka on keskeinen jääkaudenjälkeisen kasvillisuus- ja ilmastonhistorian

tutkimusmeneìelma. Siiteptilyanalyysin avulla on mahdollista havaita ihmistoiminnan aiheuttamat

muutokset alkuperiüsessä kasvillisuudessa silloin kun ihmistoiminta on ollut tarpeeksi voimakasta'

Kivikautiset metsästys-, kalastus- ja keräilykulttuurit eivät juurikaan jättäneet jälkiä ympäristöönsä, joka

muuttui radikaalisti vasta maanviljelyyn siirtymisen myötä. Siitepölydiagrammeissa näkyvät muutokset

metsien puulajisuhteissa ja kulttuuria indikoivien kasvilajien esiintyminen niissä voidaan tulkita

merkiksi ihmistoiminnasta.
Kymen läänissä, Kotkan Hurukselassa sijaitsevalta Vehkovuorensuolta kairattiin

näytepatsas, josta otetut näytteet käsiteltiin kemiallisin menetelmin laboratoriossa siitepölyhiukkasten

rikastamiseksi mikroskopointia varten. Näytteiden siitepölypölykoostumus määritettiin ja sen perusteella

piirrettiin suhreellisten osuuksien siitepölydiagrammi^. Mytii polylaskeuma (kpl/cm2/v) mä¿iritettiin'

iokaisesta näytteestä katsottiin mikroskoãppisten hiilipartikkeleiden määrä runsausasteikolla 0-3 palojen

jäljittämiseksi. Kairatusta turveprofìilista tehtiin Helsingin yliopiston ajoituslaboratoriossa neljä

iuåiofriitiu¡oitusta. Lähimpänä pintaa oleva ajoitus on todennäköisesti liian nuori; syynä saattavat olla

--. u*pu¡"n juuret, jotka voivat kuljettaa nuorta hiiltä syvemmälle turpeeseen.

Vehkovuorensuosta tehdyn siitepölydiagrammin perusteella ensimmäiset, joskin

epävarmat merkit ihmistoiminnasta Kymenlaakson rannikkoalueella ajoittuvat pronssikauden alkuun n'

1450 eK¡. Seuraavat ihmistoiminnan aiheuttamat muutokset diagrammissa näkyvät aivan

esihistoriallisen ajan lopulla n. 900-luvulla. Metsien puulajisuhteet muuttuivat kuusen kärsiessä

alkavasta kaskiviljelysta ja merkittavää ihmistoimintaa indikoivaa lajistoa ilmestyy diagrammiin, mm'

ensimmäinen viljan siitepölyhiukkanen n. 11gg-luvulla. Laidunnuksen indikaattorit keskittyvät

diagrammissa 1500-luvun t,oppupuotetta 1800-luvun loppuun. Rukiin viljely yleistyi 1600-luvun lopulta

alkaen. 1700- ja lgOO-luku olivaì intensiivisen kaskiviljelyn aikaa, jonka seurauksena maisema avautui

ja leppä kaskeámista hyvin kestävänä yleistyi metsissä. Samaan aikaan jalot lehtipuut taantuivat selvâsti'

Kaskiviljelystä luopurninen on tapahtunut viime vuosisadan loppupuolella, jolloin kuusen suhteellinen

osuus diagrammissa kasvaa ja lepän osuus vähenee. Peltoviljelyä indikoivat mm. savikkakasvit ja

suolaheinät. Muiden viljelykasvien kuin viljojen siitepölyhiukkasia ei hamppu/humala-tyypin hiukkasia

lukuunottamatta esiintynyi v"hkouuorensuon diagrammissa' Niita on todennäköisesti viljelry pienillä

peltoaloilla lähellä Ãumutsia, jolloin siitepölyhiukkaset eivät ole kulkeutuneet Vehkovuoren

metsäsoistumalle tai sato on kerätty jo ennen pölytystä'

Vehkovuorensuon tutkimustulokset poikkeavat Etelä-Suomessa tehtyjen asutushistorian

selvitysten tuloksista; rautakautisen kiinteän asutuksen merkit puuttuvat kokonaan' Metallikausilta'

varsinkin rautakaudelta, on Kymenlaakson rannikkoalueella kuitenkin löydetty runsaasti arkeologista

materiaalia. On matr¿oitista, Lttä rannikolla suuren lohijoen suulla ovat kalastus ja hylkeenpyynti

pitkåiän olleet maanviljelyä rnerkittâvämpiä elinkeinoja' Syynä viljelyn vähäisyyteen on voinut olla myös

virolaisten kaukonautinia vanhemmalla rautakaudella sekä viikinkien idäntie' joka on kulkenut

Kymenlaakson rannikkoa pitkin nuoremmalla rautakaudella'
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