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1. Johdanto
"Täällä, jossa me nyt asumme, on siis muinoin ollut pauhaava meri, ja vieläkin löytyy monin
paikoin meriraakun kuoria maasta. Mutta se oli Jumalan tahto, että tämän maan piti
kohiaman ylös merestä niin ihmeellisellä tavalla, kuin harvat muut maat, paitsi PohjoisRuotsia."
– Zacharias Topelius 1876

Rannansiirtyminen on muuttanut suomalaista maisemaa siitä lähtien kun mannerjäätikkö alkoi
sulaa ja kohoava maa pilkisti ensimmäisen kerran Baltian jääjärven hyisestä vedestä. Paitsi
rantaviivaa, maankohoaminen on muokannut myös sisävesistöjä.

Helsingin ja Vantaan rajalla sijaitsevan Mätäjokilaakson tiedetään olleen ajanlaskun alun
tienoille asti Vantaanjoen pääuoma. Vantaanjoen vedet laskivat vuosituhansien ajan
Suomenlahteen Mätäjoen uomaa pitkin kunnes noin 2000 vuotta sitten maankohoamisesta
johtuva kallistuminen sai vesimassat murtautumaan nykyiseen uomaansa (Tikkanen & Ruth
2003).

Joki onkin ennen haarautumistaan ollut nykyiseen Vantaanjokeen verrattavissa oleva
Helsingin seudun merkittävin pääväylä (kuva 1). Tikkasen ja Ruthin (2003) mukaan
muinaisen Vantaanjoen valuma-alue on ollut kooltaan arviolta kolme neljäsosaa nykyisen
Vantaanjoen valuma-alueesta. Jokilaakso on samalla ollut esihistoriallinen asutuskeskittymä,
kun taas Vantaanjoen myöhemmin syntyneen uoman varsilta ei ole löydetty yhtä paljon
muinaisia asuinpaikkoja (Lavento ym. 2007).

Tässä pro gradu -tutkimuksessa tarkastellaan Mätäjokilaakson muutosta Ancylusjärven
saaristosta jokilaaksoksi noin 8000 vuoden kuluessa. Rannansiirtymisen ohella tutkitaan
muuttuvaa ympäristöä ihmisen toiminnan kannalta ja mallinnetaan asutuksen sijaintia eri
ajankohtina. Tutkimustulokset tiivistyvät kahteen karttasarjaan maiseman muutoksesta ja
esihistoriallisen asutuksen sijainnin ennusteista. Niitä taustoitetaan aiemmalla tutkimuksella
alueen vesistö-, ilmasto- ja kasvillisuus sekä asutushistoriasta.

Esihistoriallisen maiseman rekonstruoinnissa moni asia jää arvailujen varaan. Kartat esittävät
saatavilla olevan tiedon valossa, miltä maisema olisi voinut näyttää eri ajankohtina. Aiempaa
huomattavasti tarkemman korkeusmallin avulla paleomaisemaa voidaan visualisoida entistä
!
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tarkemmin. Maanmittauslaitoksen vuonna 2009 valmistuneessa laserkeilausaineistossa
erottuvat jo kymmenien senttien korkeuserot. Tuoretta korkeusmallia soveltamalla saadaan
myös kokonaan uutta tietoa rannansiirtymisestä.

Kivi- ja metallikautisia muinaisia asuinpaikkoja löydetään yleensä silloisen rannan
tuntumasta, joten aikaisempaa tarkemmista kartoista voi olla apua uusien kohteiden
etsimisessä (Hyvärinen 1999). Asuinpaikkojen sijaintia ennustava malli auttaa rajaamaan niitä
alueita, joilla ihmistoiminta olisi voinut olla esihistoriallisella ajalla vilkkainta.

Kiireelliseksi Mätäjokilaakson tutkimisen tekee sinne yhä kohdistuva rakennuspaine, minkä
vuoksi toistaiseksi löytymättömät asuinpaikat voivat jäädä pysyvästi havaitsematta.
Jokilaakson Helsingin puoleisella alueella on tehty suppea arkeologinen inventointi vuonna
2007, mutta alueella on yhä runsaasti tutkimuspotentiaalia (Lavento ym. 2007).

Kuva 1. Mätäjokilaaksossa esihistoriallisella ajalla virrannut joki oli kooltaan nykyisenVantaanjoen luokkaa.
Kuvassa Vantaanjokilaaksoa Haltialan lähellä elokuussa 2009.

#

!

!

1.1. Tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Tutkimuksen tavoitteena on rekonstruoida ja visualisoida jokilaakson maiseman muutosta
geoinformatiikan menetelmin ja taustoittaa rekonstruktioita ilmasto-, kasvillisuus- ja
asutushistorian avulla.

Samalla selvitetään, voiko asutus-, ympäristö- ja rannansiirtymistietoa yhdistelemällä
rakennetun spatiaalisen mallin avulla ennustaa, missä muinaiset asuinpaikat ovat sijainneet.
Tavoitteena on tuottaa arkeologisia inventointeja helpottava ennuste asuinpaikkojen
sijainnista.

Rannansiirtyminen on mallinnettu kummallekin käytössä olevalle korkeusmallille. Myös
asuinpaikkojen sijaintia ennustavan mallin rakentamisessa on hyödynnetty molempia
korkeusmalleja vertailevan tiedon saamiseksi. Laserkeilatusta aineistosta rakennetaan uutta,
valtakunnallista korkeusmallia, mutta se ei vielä tätä tutkimusta kirjoittaessa kattanut LänsiHelsingin aluetta. Käytössä oleva Lidar-aineisto on raakaversio uudesta mallista, mikä asettaa
tutkimuksen teolle omat haasteensa. Niinpä yhtenä tutkimuksen tavoitteista on testata
laserkeilausaineistoa rannansiirtymisen mallintamisessa ensimmäisten joukossa.

Tutkimuksen tavoitteet voidaan tiivistää seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten Mätäjokilaakson maisema on kehittynyt vuosituhansien aikana ja mitkä prosessit
ovat vaikuttaneet siihen?

2. Millainen toimintaympäristö esihistoriallinen Mätäjokilaakso on ollut sen ajan asukkaille?

3. Mitkä ympäristötekijät ovat ohjanneet ihmistoimintaa ja voidaanko niiden pohjalta
rakennetulla spatiaalisella mallilla ennustaa asutuksen sijoittumista?

4. Miten eri korkeusmallit soveltuvat rannansiirtymistutkimukseen ja spatiaaliseen
ennustavaan mallinnukseen?

!
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1.2. Taustaa
Esihistoriallisen ajan ympäristötutkimus maisematutkimuksen näkökulmasta käyttää
ensisijaisesti luonnontieteiden ja arkeologian tuloksia ja menetelmiä (Berglund 1997). Myös
Mätäjokilaakson esihistoriaa selvitetään poikkitieteellisen yhteistyön avulla.

Mätäjokilaakson rannansiirtymistutkimus on osa Helsingin kaupungin rahoittamaa
Mätäjokilaakson menneisyys -tutkimushanketta, jossa selvitetään arkeologian,
luonnonmaantieteen ja maisema-arkkitehtuurin keinoin, miten jokilaakson maisema ja asutus
on muuttunut vuosituhansien saatossa.
Tässä tutkimuksessa käytetään sekä kalibroituja että kalibroimattomia radiohiilivuosia (14Cikiä), joiden ikä ilmaistaan taaksepäin laskennallisesta nollavuodesta 1950. Kalibroimattomat
iät ilmoitetaan lyhenteellä BP (before present). Kalenterivuosia vastaaviin kalibroituihin
vuosiin viitataan lyhenteellä cal BP tai ilmaisulla "vuotta sitten". Pääsääntöisesti
rannansiirtymistutkimuksessa on käytetty kalibroimattomia radiohiilivuosia, stratigrafia- ja
arkeologisissa tutkimuksissa taas kalibroituja vuosia. Tämän tutkimuksen
rannansiirtymiskarttojen ajankohdat on valittu kalibroitujen vuosituhansien taitteista.
Vertailun helpottamiseksi aiemman tutkimuksen kalibroimattomat iät ilmoitetaan suluissa
myös arvioituina kalibroituina radiohiilivuosina (ks. Stuiver ym. 1998).

Tutkimuksessa käytetyt kartat, taulukot ja valokuvat ovat tekijän ellei toisin mainita.

Seuraavissa luvuissa (2 & 3) käsitellään tämän tutkimuksen teoreettista taustaa ja termistöä.
Neljännessä luvussa esitellään tutkimusalue ja kuvaillaan sen luonnonoloja. Luvut 5, 6 ja 7
kuvaavat tutkimusalueella tai sen ympäristössä esihistoriallisella ajalla tapahtuneita
vesistöjen, ilmaston ja kasvillisuuden sekä asutuksen muutoksia. Kahdeksannessa ja
yhdeksännessä luvussa kerrotaan tutkimuksessa käytetyistä aineistoista ja
tutkimusmenetelmistä. Luvussa 10 esitellään tutkimustuloksena syntyneet
rannansiirtymiskartat ja ennusteet asutuksen sijoittumisesta. Tuloksia tarkastellaan luvussa 11
ja johtopäätökset tehdään luvussa 12.
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2. Rannansiirtyminen
Rannansiirtymisellä tarkoitetaan maan ja veden välisen rajaviivan – rannan – siirtymistä
suuntaan tai toiseen. Rannansiirtymisestä puhuttaessa käytetään usein termejä transgressio ja
regressio. Transgressio tarkoittaa että vesi nousee suhteessa maahan ja rantaviiva vetäytyy.
Regressiolla taas tarkoitetaan, että ennen veden pinnan alla ollutta maata paljastuu ja ranta
etenee.

Rannansiirtymiseen vaikuttavat niin maanpinnan korkeusvaihtelut (isostasia) kuin
merenpinnan nousu ja lasku (eustasia). Pidempiaikaiset merenpinnan ja maankuoren
korkeusvaihtelut ovat hitaita prosesseja, mutta rannankorkeudessa voi myös esiintyä
pienipiirteisempää muutosta esimerkiksi tuuliolosuhteista johtuen (ks. Mäkiaho 2003; kuva
2).

Kuva 2. Rannansiirtymiseen vaikuttavat globaalit ja paikalliset tekijät (Mäkiaho 2003: 7).

2.1. Merenpinnan eustaattinen vaihtelu
Eustaattiseen merenpinnan nousuun tai laskuun eli maailman valtamerten määrän ja
tilavuuden pitkän aikavälin muutoksiin vaikuttavat pääasiassa merten pintaosien
lämpölaajeneminen, veden sitoutuminen jäätiköihin ja jäätiköiden sulaminen (Kakkuri 1987;
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Mälkki 1987). Lisäksi maapallon geoidin muutosten on arvioitu vaikuttavan eustasiaan
(Eronen 1987).

Viimeisimmän jääkauden aikana, mannerjäätiköiden ollessa laajimmillaan ja paksuimmillaan
noin 21 000 vuotta sitten, merenpinta oli noin 135 metriä nykyistä alempana, koska
mannerjäätiköt olivat sitoneet itseensä runsaasti vettä (Mix ym. 2001). Mannerjäätiköiden
sulaminen ja ilmaston lämpeneminen nostivat merenpinnan tasoa.

Erosen (1987) mukaan valtamerten pinta saavutti nykyisen tasonsa, kun mannerjäätiköt olivat
sulaneet kokonaan 6000–5000 vuotta sitten. Sen jälkeen valtamerten pinnankorkeudessa
tapahtuneet pienemmät muutokset ovat aiheutuneet maankuoren liikunnoista. Ekmanin (1999)
mukaan viime vuosisadan ajan pinnannousuun on vaikuttanut pääasiassa napajäätiköiden
sulaminen. Arvioiden mukaan merten pinta nousee nykyään 1–1,4 mm vuodessa (Mälkki
1987; Ekman 1996, 1999).

2.2. Maankohoaminen
Maankohoaminen ymmärrettiin rannansiirtymisen syyksi 1700-luvulla Suomessa ja Ruotsissa
yhtäaikaisesti (Eronen 2005). Jääkauden jälkeen tapahtunut maankohoaminen siirtää
rantaviivaa yhä nykyäänkin. Kun mannerjäätikkö Veiksel-jääkauden lopulla noin 12 000
vuotta sitten alkoi vetäytyä, maa oli painunut kilometrien paksuisen jäätikön painosta.
Arvioiden mukaan Itämeren altaan alueella maankamara oli jopa 700 metriä nykyistä
matalammalla (Mörner 1981).

Jäätikön vetäytyessä, sen alta vapautunut maa alkoi kohota isostaattisesti pyrkien
alkuperäiseen tilaansa. Aluksi kohoaminen tapahtui nopeasti, jopa viidentoista sentin
vuosivauhdilla (Eronen ym. 2001), mutta pikkuhiljaa maankohoaminen hidastui. Erosen
(1987) mukaan maankohoamisen samanarvonkäyrät eli isobaasit kulkevat linjassa
Fennoskandian viimeisimmän mannerjäätikön sijainnin ja paksuuden kanssa. Suomen alueella
pisimpään mannerjäätikön alla ollut Perämeren rannikko kohoaa yhä nopeasti, arviolta 9 mm
vuodessa (Ekman 1996). Etelä-Suomessa maa kohoaa 2–3 mm vuodessa, Mätäjokilaaksossa
noin 2,5 mm vuodessa (Mäkinen ja Saaranen 1998: 527). Maankohoaminen jatkuu Suomessa
vielä vuosituhansien ajan (Eronen ym. 2001: 29).
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Myös maankohoamisen nopeudessa voi olla paikallisia eroja. Muun muassa Mätäjokilaakson
luoteispuolelta kulkeva Pirkkalan–Lahden murroslaakso on Jantusen (1990) mukaan
maankohoamisen saranalinja, jonka luoteispuolella maa on kohonnut kaakkoispuolta
nopeammin.

Mörnerin (1981) mukaan Fennoskandian maankohoamiseen vaikuttavat viimeisimmän
jääkauden ohella myös monet muut tekijät, kuten aikaisemmat jääkaudet sekä maapallon
magnetismi, kiertoradan muutokset ja vaipan alaosissa tapahtuvat liikkeet. Kakkurin (1987)
mukaan 10–20 % Baltian kilven pystysuuntaisista liikkeistä on selitettävissä Atlantin
keskiselänteen laajentumisella. Kaiken kaikkiaan kyseessä on varsin monimutkainen prosessi.

2.3. Asutuksen ja rantaviivan yhteys
Arkeologisten havaintojen ja rannansiirtymistiedon yhdistämisen taustaoletuksena on, että
esihistorialliset metsästys- ja kalastuspaikat sijaitsivat välittömästi rantaviivan tuntumassa
(Siiriäinen 1982). Hypoteesille on runsaasti perustaa muun muassa tutkimuksista, joissa on
verrattu paikallisia rannansiirtymistietoja ja asuinpaikkojen ikiä ja korkeuksia toisiinsa (esim.
Hyvärinen 1999; Sirviö 2000; Sirviö & Kajander 2003). Rannan ja asutuksen yhteys näkyy
myös varhaiskivikauden asutuskronologiassa, joka voidaan jakaa Itämeren vaiheiden mukaan,
Lahden alueella esimerkiksi Ancylus-mesoliittiseen ja Litorina-mesoliittiseen (Sirviö &
Kajander 2003).

Vesistöjen tuntumaan hakeutumisen syynä lienee ollut käytännöllisyys. Vesistöt ovat olleet jo
esihistoriallisella ajalla tärkeitä kulkureittejä niin kesällä kuin talvella. Lisäksi ne ovat
tarjonneet elannoksi kalaa ja muita pyyntieläimiä sekä vettä kotitalouksien tarpeisiin (Takala
2002).

Rannansiirtymistutkimus on olennainen työkalu arkeologeille (Siiriäinen 1987).
Rannansiirtymistiedon avulla voidaan muodostaa asutuskronologioita ja lisäksi kenttätyössä
etsiä uusia kohteita niiltä korkeuksilta, joilla rannan tiedetään sijainneen tiettyinä ajankohtina.
Radiohiiliajoitusten yleistyttyä niin arkeologisissa kuin kvartäärigeologisissa tutkimuksissa
tiedon vertaamisesta on tullut vaivatonta.

Siiriäisen (1987) mukaan kivikautiset asukkaat valitsivat elinympäristökseen joko saaren
rannan ulkosaaristossa, sisäsaariston suojaisen rannan (usein mantereen puolelta), rannan joen
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suulla tai lahden pohjukassa tai pienen järven rannan rannikon tuntumasta (kuva 3).
Ulkosaariston ja järvien rantojen asuinpaikat olivat Siiriäisen mukaan usein pienikokoisia
leiriytymispaikkoja kausikalastuksen ja -metsästyksen tarpeisiin kun taas sisäsaariston ja
rannikon asuinpaikat olivat pysyvämpiä asuinsijoja.

Kuva 3. Kivikautisen asutuksen sijoittuminen Siiriäisen (1987) mukaan: 1. Ulkosaaristossa saarien rannalla. 2.
Sisäsaaristossa suojaisilla rannoilla. 3. Joen suulla tai lahden pohjukassa. 4. Pienen järven rannalla rannikon
tuntumassa.

Perniön alueen muinaisasutusta tutkineen Maarasen (2000) mukaan kivikauden asutus
sijoittui pääosin lahtien ja salmien rannoille sisäsaaristossa. Myös Virossa varhais- ja
keskimesoliittinen asutus pysytteli rannan tuntumassa. Toistensa päältä löytyneet eri-ikäiset
asuinpaikat kielivät, että sama ryhmä ihmisiä muutti edestakaisin peräytyvän ja etenevän
rantaviivan mukaan Pärnun alueella (Veski ym. 2005).

Myöhäiskivikaudella asutuksen sijoittumisessa tapahtui muutos. Alkeellista maanviljelystä ja
karjataloutta harjoittaneet nuorakeraamisen kulttuurin edustajat eivät enää hakeutuneetkaan
välittömästi rannan tuntumaan (Cleve 1950). Koko Vantaan nuorakeraamisia kohteita
tarkastelleet Leskinen ja Pesonen (2008: 92–97) ovat päätelleet että ne sijaitsivat
pääsääntöisesti jokilaaksoissa, joen rannalla tai jokirannan läheisyydessä. Perniön alueella
nuorakeraamisen asutuksen sijoittumisessa ei kuitenkaan tapahtunut merkittävää muutosta
suhteessa aikaisempaan (Maaranen 2000).

Maarasen mukaan pronssikauden asutus sijoittui Perniön seudulla osin samoille paikoille kuin
kivikautinen asutus. Jokivarret ja umpeenkasvavien lahtien suuosat olivat suosittuja
asuinpaikkoja. Vanhemman rautakauden asuinpaikat sijaitsivat jokien suilla ja meren
läheisyydessä. Nuoremman rautakauden asutus taas vetäytyi jokien yläjuoksuille ja järvien
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rannoille.

2.4. Rannansiirtymisen tutkiminen paikkatietomenetelmin
Nykyinen rannankorkeus ja topografia toimivat lähtökohtana muinaisten rantojen
rekonstruoinnissa. Koska jäätikön painama maa ei ole noussut tasaisesti, muinainen rantapinta
kallistuu maankohoamisen alueellisten erojen mukaisesti. Rantataso voidaan paikallisesti
mallintaa tasaisena kaltevana pintana, vaikka maankohoaminen on tapahtunut kupolimaisesti
(Donner 1995). Tätä pintaa voidaan sellaisenaan hyödyntää maankohoamisen korjaustasona
(isobase surface tai rebound surface): nykytopografiasta vähennetään tutkittavan ajankohdan
merivaihetta kuvaava rantapinta, jolloin tuloksena on paleotopografiaa kuvaava korkeusmalli
(Leverington ym. 2002). Rantapinta edustaa tällöin nykyhetken ja mallinnettavan ajankohdan
välillä tapahtunutta suhteellista maankohoamista (Mäkiaho 2009).

Mäkiahon (2009) mukaan rannansiirtymisen rekonstruoimiseen tarvitaan nykytopografiaa
edustavan korkeusaineiston lisäksi paikallinen tieto muinaisrannan korkeudesta, joka voidaan
saada selville esimerkiksi empiirisesti alueen järvialtaiden kuroutumistutkimuksella tai
lukemalla halutun ajankohdan rannankorkeus alueelle piirretyltä rannansiirtymiskäyrältä.
Lisäksi tarvitaan tieto rantapinnan kaltevuudesta haluttuna ajankohtana sekä tieto
maankohoamisen maksimisuunnasta.

Kehittynyt tietotekniikka on helpottanut muinaistopografian rekonstruoimista (Tikkanen &
Oksanen 1999). Digitaalinen korkeusmalli esittää maanpinnan korkeusvaihteluita yleistetysti
tietyllä tarkkuudella. Korkeusmalleja tekee muun muassa Maanmittauslaitos. Viime vuosina
aineistot ovat myös tulleet aiempaa paremmin käyttäjien ulottuville erilaisten
paikkatietopalveluiden ansiosta. Vuonna 2009 osasta Suomea oli saatavissa aikaisempia
malleja huomattavasti tarkempi laserkeilaukseen perustuva korkeusaineisto, jossa
korkeusvaihtelut erottuvat 30 sentin tarkkuudella (Maanmittauslaitos 2010b).

Korkeusaineisto voidaan muuntaa rasterimuotoiseksi, jolloin jokainen pikseli saa
korkeusarvon, joka interpoloidaan sitä ympäröivien pisteiden arvoista. Korkeusmallista voi
myös kolmioida vektorimuotoisen TIN-mallin (Triangulated Irregular Network). TIN:in
etuna on sen vaatima pienempi laskentateho (Mäkiaho 2006). Mäkiahon (2007) mukaan TINmallit myös soveltuvat parhaiten pienialaisiin rannansiirtymistutkimuksiin, kun halutaan
saada selville rantaviivan tarkka sijainti.
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Tässä tutkimuksessa käytettyjen rasterimallien etuna ovat niiden monet
sovellusmahdollisuudet topografian analysoinnissa. Rasterimuotoiselle paleotopografiaa
kuvaavalle mallille voidaan tehdä samoja paikkatietoanalyyseja kuin nykytopografiaa
kuvaavalle korkeusmallillekin (Mäkiaho 2009). Rasterimuotoisesta korkeusmallista voidaan
maankohoamisen korjaustason ohella suodattaa pois esimerkiksi soiden paksuuskasvun
määrä, jotta saataisiin aikaan mahdollisimman realistinen paleotopografiaa kuvaava malli
(Rosentau ym. 2007).

Paleomaantieteellisillä kartoilla kuvattu eri ajankohtien välinen muutos voidaan esimerkiksi
animoida (esim. Mäkiaho 2003) tai siitä voidaan tehdä 3D-karttojen sarja (esim. Virkki 2001).
Käyttötarkoituksia on myös ihmisen toiminnan paikallistamisessa, sillä kuten edellisessä
luvussa on todettu, merkkejä kivi- ja pronssikautisesta asutuksesta löydetään yleensä silloisen
rannan tuntumasta.
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3. Spatiaalinen mallinnus asutuksen ennustamisessa
Spatiaalisella mallinnuksella tarkoitetaan tutkittavan alueellisen ilmiön esittämistä
yksinkertaistetussa muodossa geoinformatiikan menetelmin. Ennustava spatiaalinen malli
kuvaa tutkitun ilmiön alueellista esiintymistodennäköisyyttä ja se voidaan esittää kartalla.

Warrenin ja Aschin (2000) mukaan ennustavat mallit ovat työkaluja, joiden avulla
heijastetaan tunnettuja ilmiöitä ja vuorovaikutussuhteita tuntemattomiin ajankohtiin tai
paikkoihin. Spatiaalisia ennustavia malleja käytetään etenkin ekologian alan tutkimuksissa,
kun halutaan tutkia ja ennustaa eliölajien levinneisyyttä. Viime vuosina spatiaalisia malleja on
hyödynnetty muun muassa suomalaisissa kuviomaatutkimuksissa (esim. Hjort ym. 2007;
Hjort & Luoto 2008; Luoto ym. 2009).

Mallinnuksen tyypillinen sovellus on myös esihistoriallisen ihmistoiminnan sijainnin
ennustaminen. Wheatleyn ja Gillingsin (2002) mukaan arkeologiassa mallinnuksen
tavoitteena on usein luoda kohteiden sijainnista hypoteesi, jota voidaan käyttää ennustamaan
toistaiseksi tuntemattomien kohteiden sijaintia. Tavoitteena voi myös olla pelkästään tutkia,
minkä verran tietyt ympäristötekijät vaikuttavat asuinpaikkojen ja muiden arkeologisten
kohteiden sijaintiin (Conolly & Lake 2006).

Ennustava malli helpottaa inventointien kohdistamista, kun tutkimusalueen koko on laaja.
Malli voi tuottaa nopeasti ja helposti hyödyllistä tietoa asuinpaikkojen sijoittumisen
todennäköisyyksistä, kun alueelle esimerkiksi halutaan rakentaa, eikä tiedetä, onko seudulla
tuntemattomia arkeologisia kohteita. Tällöin mallinnuksella ei tavoitella selitystä
asuinpaikkojen sijainnille, vaan kiinnostus kohdistuu mallin tuloksiin – oliko asuinpaikkoja
siellä, minne malli niitä ennusti (Conolly & Lake 2006).

Malli on aina yksinkertaistettu esitys todellisuudesta: täydellisesti ilmiötä kuvaava malli olisi
ilmiö itse. Mallinnuksen käyttöä arkeologisessa tutkimuksessa on kritisoitu siitä ettei mallilla
voida luotettavasti kuvata ihmistoiminnan monimutkaisia vuorovaikutussuhteita. Kriitikkojen
mukaan mallinnus johtaa tietynlaisten asuinpaikkatyyppien korostumiseen löytökohteina, kun
malli ohjaa löytämään vaan ennalta tunnettujen kaltaisia kohteita (Wheatley & Gillings 2002).
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3.1. Ennustavan mallin rakentaminen
Ennustava spatiaalinen eli alueellinen malli rakennetaan neljässä vaiheessa: tiedon
kerääminen, tilastoanalyysi, mallin soveltaminen aineistolle ja mallin toimivuuden arviointi.
Ensin tarvitaan tiedot tutkittavien kohteiden sijainnista sekä mallinnuksen kannalta
olennaisten muuttujien esiintymisestä tutkimusalueella (Conolly & Lake 2006).

Spatiaalisen mallinnuksen kehyksenä toimii ruudukko, jonka ruudut saavat arvoja sen
mukaan, osuvatko tutkittavat muuttujat niiden alueelle. Ruutujen koko määrää samalla mallin
resoluution (Guisan & Zimmermann 2000). Ennustava alueellinen malli ennustaa vasteen eli
selitettävän muuttujan esiintymistodennäköisyyttä alueella. Selittävinä muuttujina käytetään
tyypillisimmin helposti saatavilla tai laskettavissa olevia fyysisen ympäristön
tunnusmerkkejä, esimerkiksi etäisyyttä vesistöstä, maaperän tyyppiä tai korkeutta
merenpinnasta (Wheatley & Gillings 2002).

Tutkimusaineiston keräämisen jälkeen muuttujia tarkastellaan tilastollisesti ja sen jälkeen
malli rakennetaan tilasto-ohjelmiston (esimerkiksi R tai SPSS) avulla. Lopuksi mallin
toimivuutta arvioidaan (Conolly & Lake 2006).

Malli voidaan rakentaa käyttäen kolmea vaihtoehtoista algoritmia: forward-selection eli
eteenpäin askeltava muuttujanvalinta (muuttujat lisätään yksi kerrallaan kunnes malli on
valmis), backward-selection eli taaksepäin askeltava muuttujanvalinta (kaikki muuttujat
lisätään ja poistetaan vähiten merkitsevästä alkaen yksi kerrallaan kunnes malli on valmis) ja
forward-backward-selection eli edestakaisin askeltava muuttujanvalinta (muuttujia lisätään ja
poistetaan vuorotellen sen mukaan, ovatko muuttujat yhä merkitseviä) (Pearce & Ferrier
2000). Pearcen ja Ferrierin tutkimuksen mukaan parhaat mallit syntyvät viimeksimainitulla
tavalla eli lisäämällä muuttujia ja samalla karsimalla pois yli 0,05 (5 %) merkitsevyystasolla
olleet.

Merkitsevyystason raja-arvona käytetään yleisesti merkitsevyyksiä 0,01–0,05. Jos
merkitsevyyden arvo on 0,05, tarkoittaa se sitä että 5 % merkitsevyydestä selittyy sattumalla.
Pearcen ja Ferrierin mukaan yli 0,05 raja-arvoa käyttämällä riskinä on, että malliin tulee
mukaan liikaa muuttujia, jolloin mallia ylisovitetaan (overfitting) ja sen ennustuskyky laskee.
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Muuttujien valinnan ja karsinnan jälkeen aineistosta rajataan ns. harjoitusotos (training
sample), jonka pohjalta malli rakennetaan. Mallin hyvyyttä tarkastellaan erillisellä
arviointiotoksella (evaluating sample). Aineiston jakamiseen on useita tekniikoita.
Tutkimusalue voidaan jakaa harjoitusosaan ja mallin toimivuuden arviointiin käytettävään
osaan. Tutkimusaineisto voidaan myös jakaa ns. split sample -tekniikalla valitsemalla
satunnaisotannalla harjoitusotokseen esimerkiksi 70 prosenttia tutkittavista ruuduista, jolloin
loput 30 prosenttia jäävät arviointiotokseksi (Guisan & Zimmerman 2000; Siljander 2007).

Spatiaalista riippumattomuutta menetelmä ei kuitenkaan takaa, koska otokset ovat peräisin
samasta aineistosta (Guisan & Zimmerman 2000). Luotettavin tapa arviointiin on tutkia
mallin toimivuutta toisella aineistolla tai aineistosta jaetulla erillisellä alueella, mutta
varsinkin pienten aineistojen kohdalla se ei useinkaan ole mahdollista.

Mallin toimivuutta voidaan tarkastella erilaisilla tilastollisilla testeillä, joista mallin
erottelukykyä mittaava ROC-analyysi (receiver operative characteristic) on yksi
suosituimmista. Analyysin tuottamaa AUC-arvoa (area under the curve) ja käyrää voidaan
tulkita siten, että arvot osoittavat välillä 0,5–0,6 ettei malli toimi, 0,6–0,7 malli toimii
heikosti, 0,7–0,8 malli toimii kohtalaisesti, 0,8–0,9 malli toimii hyvin ja 0,9–1 malli toimii
erinomaisesti (Swets 1988). Jos käyrä on vaakasuora ja AUC-arvo 0,5 ei malli ole arvausta
parempi. Täydellinen malli taas saisi arvokseen 1 ja käyrän, joka ulottuisi neliömäisesti
reunoja myöten ylös ja oikealle (ks. esimerkiksi kuva 27).

3.2. Logistinen regressioanalyysi
Logistinen regressiomalli on sovellus yleistetyistä lineaarisista malleista (GLM, generalized
linear model) (ks. McCullagh & Nelder 1989). Logistinen regressioanalyysi on hyvä
työväline, kun tutkittava muuttuja on dikotominen eli saa arvokseen 0 tai 1 sen mukaan,
sijaitseeko kohde ruudussa vai ei.

Logistista regressioanalyysia on käytetty niin ihmisen toiminnan kuin luonnon prosessien
sijoittumisen ja vuorovaikutussuhteiden ennustamiseen ja tutkimiseen muun muassa
routailmiöiden mallinnuksessa (mm. Hjort & Luoto 2008), esihistoriallisten
muinaisjäännösten ennustamisessa (mm. Vaughn & Crawford 2002; Vanwalleghem ym.
2008) ja eliöiden levinneisyyden mallintamisessa (mm. Guisan & Zimmermann 2000; Guisan
& Thuiller 2005).
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Logistisen regressiomallin selitettävänä muuttujana on tutkittavan tapahtuman riskin
logaritmi. Logistisessa regressioanalyysissa ajatellaan, että kullakin selittävän muuttujan
havainnolla on kiinteä todennäköisyys kuulua jompaankumpaan ryhmään: todennäköisyys on
P, että havainto kuuluu ryhmään 1 ja todennäköisyys on 1 ! P, että havainto kuuluu ryhmään
0. Kun selitettävänä muuttujana on asuinpaikka, joka joko sijaitsee tai ei sijaitse ruudussa,
analyysin tuloksena saatavaa ennustetta voidaan tulkita sellaisenaan asuinpaikkojen
ruutukohtaisina sijaintitodennäköisyyksinä (Wheatley & Gillings 2002).

Logistisen regression etuna on, että analyysissa voidaan yhdistellä useita eri asteikkoja
käyttäviä muuttujia (esimerkiksi nominaalisia, ordinaalisia ja intervalleja). Lisäksi logistinen
regressio pyrkii antamaan tulokseksi S-muotoisen todennäköisyyskäyrän, joka mahdollistaa
todennäköisyyksien nopean vaihtumisen matalasta korkeaksi ja päinvastoin (Conolly & Lake
2006).

"% !

!

4. Tutkimusalue
Mätäjokilaakso sijaitsee Etelä-Suomessa, Helsingin, Vantaan ja Espoon rajalla.
Tutkimusalueen keskikoordinaatit ovat 60° 14' 24'' pohjoista leveyttä ja 24° 51' 51'' itäistä
pituutta. Alue on rajattu siten, että tarkemmalla kartalla näkyy jokilaakso ja lähiympäristö,
laajemmalla kartalla taas ympäröivää seutua sen verran, että jokilaakso esiintyy
maantieteellisessä kontekstissaan (kuva 4).

Mätäjoki, joka on Vantaan puolella nimeltään Mätäoja, saa alkunsa Kaivokselan
pohjoispuoliselta pieneltä suoalueelta. Nimestään huolimatta Mätäjoki on kokonsa puolesta
kaupunkipuro (Ruth 2000). Viimeisimmässä tutkimuksessa Ruth (2004) mittasi kuitenkin
Mätäjoen keskivirtaamaksi 271,2 l/s, mitä voisi jo pitää pienen joen virtaamana. Mätäjoen
suurimpia sivuojia ovat Konalanoja, Lassilanoja, Malminkartanonoja ja Hakuninmaanoja
(Ruth 2004).

Mätäjoen valuma-alueen koko on 24,4 km2, josta noin kolme neljäsosaa on Helsingin alueella
(Ruth 2000). Valuma-alue rajautuu koillisessa Djupbäckin kalliokynnykseen, jonka korkeus
on noin 21 metriä mpy. Pitkälti teiden alle jäänyt kalliokynnys on noin viisi metriä korkeampi
kuin Vantaanjoen pinta kynnyksen itäpuolella ja noin kolme metriä korkeampi länsipuolella
sijaitsevaa soistumaa, josta Mätäjoki saa alkunsa (Tikkanen & Ruth 2003).

Muukan ja Mäkysen (2006) mukaan Mätäojan laakso on ollut avointa maisemaa 1600-luvulta
1930-luvulle. Nykyisin laakson pohja kasvaa tiheää puustoa. Lähiympäristö on kuitenkin
tiiviisti rakennettua. Ruthin (2000) mukaan alueen maankäyttö jakautuu siten, että rakennetun
alueen osuus on hieman yli puolet Mätäjokilaakson valuma-alueen pinta-alasta. Vettä
läpäisemättömän pinnan osuus valuma-alueesta on 25 prosenttia (Ruth 2004). Tutkimusalueen
suurimmat tiet ovat Kehä III, Kehä I ja Valtatiet 1 ja 2. Rautateistä alueen halki kulkevat
Vantaankosken rata sekä Rantarata.

Tutkimusalueen siirtymä maaseudusta taajamaksi tapahtui nopeasti 60–70-luvulla. Tuolloin
rakennettiin Martinlaakson rata (nykyään Vantaankosken rata) sekä kerrostaloalueet
Myyrmäessä ja Kaivokselassa (Muukka 2006), sekä Helsingin puolella Kannelmäessä ja
Pitäjänmäessä. Rakentaminen on jatkunut alueella vilkkaana nykyhetkeen asti.
Mätäjokilaakson valuma-alueella asuu noin 72 000 ihmistä asukastiheyden ollessa vajaat
3000 asukasta neliökilometriä kohden (Ruth 2004).
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Kuva 4. Tutkimusalue sijaitsee Helsingin, Vantaan ja Espoon rajalla. Tutkimusalue on rajattu siten, että
Mätäjokilaakso esiintyy maantieteellisessä kontekstissaan laajemmalla kartalla ja tarkempi tarkastelu kohdistuu
pienemmällä kartalla kuvattuun jokilaakson lähiympäristöön. Mätäjokilaakson muinaismaisemaa tutkittiin
laserkeilausaineistosta johdetun tarkan korkeusmallin avulla (oikeanpuoleinen kartta) sekä laajemmin
epätarkemman Korkeusmalli 25:n avulla. Tarkemman mallin kuvaama alue on rajattu vasemmanpuoleiseen
karttaan. Korkeusmalli- ja tieaineisto ©Maanmittauslaitos.

4.1. Kallio- ja maaperä
Helsingin seudun kallioperä on syntynyt svekofennisessä poimutuksessa noin 1,9 miljardia
vuotta sitten. Vuoristo on kulunut juurilleen eroosiovoimien vaikutuksesta jo 590 miljoonaa
vuotta sitten. Viimeisimpien jääkausien vaikutus kallioperän kulumiseen on vain muutamia
metrejä (Laitala 1991).
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Tutkimusalueen luoteisosassa on laaja rapakivialue, jonka kaakkoisreuna kulkee pitkin
Pirkkalan–Lahden murroslinjaa. Jantusen (1990) mukaan Pirkkalan-Lahden murroslaakso on
useiden kilometrien syvyinen syvämurros, joka toimii maankohoamisen saranavyöhykkeenä.

Mätäjokilaakson pohjois- ja keskiosissa hallitseva kivilaji on kvartsimaasälpägneissi, jota
raidoittaa koillisesta työntyvä graniitti sekä lounaassa granodioriitti. Pitäjänmäeltä etelään on
pienehkö amfiboliitti- ja kiillegneissialue. Kivilajien liuskeisuus on tutkimusalueella
pääsääntöisesti koillinen-luode -suuntaista ja näkyy hyvin myös maisemassa (Suomen
geologinen kartta... 1967).

Etelä-Suomi on lähes kokonaan subakvaattista aluetta, jota rantavoimat ja meri ovat
muokanneet useaan otteeseen mannerjäätikön jälkeen. Paljaaksi huuhtoutuneet
kalliokohoumat ovat tyypillinen näky myös Mätäjokilaaksossa. Korkeimpien kallioiden
ympärille ja matalampien päälle mannerjäätikkö on kasannut moreenipeitettä. Hiekka- ja
hieta-alueita on Malminkartanossa ja Kaivokselassa sekä pienempiä läikkiä muun muassa
Konalassa ja Pitäjänmäen pohjoispuolella. Alavat alueet ovat Litorinamereen kerrostuneita
hienosedimenttitasankoja (kuva 5).

Monin paikoin maaperä ja pinnanmuodot ovat olleet myllerryksessä ihmistoiminnan
vaikutuksesta. Helsingin geomorfologisen kartan laatinut Hintikka (2008) onkin luokitellut
yhdeksi korkokuvatyypiksi antropogeenisen korkokuvan. Malminkartanon noin 90 metriä
korkea täyttömäki ja tutkimusalueen länsilaidalla sijaitseva noin 60 metriä korkea Paloheinän
täyttömäki kuuluvat Helsingin korkeimpiin kohoumiin (Immonen 2001). Malminkartanon
täyttömäki on samalla jokilaakson korkein kohta.
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Kuva 5. Tutkimusalueen maaperätyypit. Karttaa on tarkennettu Mätäjokilaakson alueelle. Korkeusaineisto
©Maanmittauslaitos, maaperäaineisto ©GTK.
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4.2. Jokilaakson geomorfologia
Mätäjoki virtaa etelään kohti Isoa Huopalahtea noin yhdeksän kilometrin pituisena. Virtaus on
hidas, koska puronuoman gradientti on pieni Pitäjänmäen vesiputouksen yläpuolisella
osuudella. Yhteensä maasto putoaa matkalla 17,6 metrin verran, joista 13 metriä viimeisten
kahden kilometrin aikana (Ruth 2000; Tikkanen & Ruth 2003) (kuva 6).

Kuva 6. Mätäjoen uoman profiili pituussuunnassa Djupbäckistä Isoon Huopalahteen. Uoman korkeus
Kaivokselan, Malminkartanon ja Pitäjänmäen kosken kohdalla on ilmoitettu metreinä meren pinnan yläpuolella
(Tikkanen & Ruth 2003).

Mätäjoen laakso on tasapohjainen kulutuslaakso, joka halkoo pääosin
hienosedimenttitasankoa ja rantakerrostumia. Malminkartanossa joki kiertää kartanonmäen
glasifluviaaliset kerrostumat (Hintikka 2008).

Mätäjoki virtaa Ruthin (2004) mukaan pääosin luonnonmukaisessa uomassaan, mutta monin
paikoin virtausta häritsevät tiet, rautatie, tiivis rakentaminen sekä täyttömaat. Pitäjänmäen
teollisuusalueella joki on ohjattu kulkemaan noin sadan metrin matkan betonitunnelissa.

Pitäjänmäellä sijaitsevan Strömbergin kosken ja putouksen paikalla uoman katkaisee kaakkoluode -suuntainen murroslinja (Hintikka 2008). Strömbergin putouksen korkeus on noin 3
metriä (Salla 2004) ja se on ukkossateiden tai kevättulvan aikaan varsin näyttävä (kuva 7).
Alajuoksulla ennen Isoon Huopalahteen laskemistaan joki virtaa Talin urheilupuiston läpi ja
kiertää ennen kaatopaikkana toimineen, nykyään metsittyneen Talinhuipun täyttömaa-alueen.
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Kuva 7. Strömbergin koski Pitäjänmäellä kevättulvan aikaan 2010.

4.3. Ilmasto ja kasvillisuus
Köppenin ilmastoluokituksen mukaan Suomen eteläisin rannikkoalue kuuluu
ilmastoluokitukseltaan lämpimään mantereiseen ilmastovyöhykkeeseen (Dfb) (Strahler &
Strahler 2002). Vuosina 1971–2000 mitattu lämpötilojen 30 vuoden keskiarvo oli Helsingin
Kaisaniemen sääasemalla 5,6 °C. Ilmastotilastojen mukaan keskimäärin kylmin kuukausi oli
helmikuu (-4,9 °C), lämpimin taas heinäkuu (17,2 °C). Keskimääräinen sadanta oli
ajanjaksolla vuodessa 642 mm. Tuulet puhaltavat alueella pääosin lounaasta ja etelästä (Drebs
2002).

Eteläisin Suomi kuuluu hemiboreaaliseen lauhkean sekametsän kasvillisuusvyöhykkeeseen
(Heikkilä & Seppä 2003). Pääosin havupuuvaltaisia metsiä täplittävät paikoin
lehtosaarekkeet. Vantaan alueella metsätyypeistä yleisimmät ovat kuusivaltainen
mustikkatyyppi (MT) sekä käenkaali-mustikkatyyppi (OMT). Karut kankaat hallitsevat
harjujen ja kallioiden rinteitä (Ojala 2005).

Mätäjoen varsilla puusto on pääosin harmaaleppää, tuomea ja haapaa (kuva 8). Vaskivuorella
kasvaa lähes luonnontilaista mäntymetsää sekä vanhaa kuusikkoa. Mätäjokilaakson alueella
on myös harvinaistuneita paju-, koivu- ja tervaleppävaltaisia luhtametsiä ja -pensaikkoja sekä
tulvaniittyjä ja soistumia (Ojala 2005; Savola & Wikholm 2005).
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Mätäjoen laakso on määritelty arvokkaaksi luontokohteeksi Helsingin
luontotietojärjestelmässä (Helsingin kaupungin... 2010). Myös Vantaan puolella jokilaakso ja
Vaskivuori kuuluvat arvokkaisiin luontokohteisiin. Mätäjoki on luonnon monimuotoisuuden
kannalta merkittävä alue, jolta tunnetaan uhanalaista lintu-, kasvi-, ja hyönteislajistoa. Muun
muassa äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu haapasepikkä-kovakuoriainen elää jokilaaksossa
(Ojala 2005). Mätäjoki ja sen ympäristö toimii eliöstölle tärkeänä viherkäytävänä Isosta
Huopalahdesta Vantaanjoelle (Ruth 2000).

Kuva 8. Mätäjoen varren rehevää puustoa ja pensaikkoa kesällä 2009.
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5. Itämeren vaiheet pääkaupunkiseudulla
Itämeren alueen rannansiirtymisen vaiheista ei ole täysin saavutettu tiedeyhteisön
yhteisymmärrystä. Tutkimusmenetelmien epätarkkuudet aiheuttavat eroavia tuloksia, joten
yksityiskohdista kiistellään yhä (Eronen 2005). Pääpiirteissään Itämeren vesistöhistoria
voidaan kuitenkin tiivistää neljään järvi- ja merivaiheeseen: Baltian jääjärvi, Yoldiameri,
Ancylusjärvi ja Litorinameri (kuva 9).

Mätäjokilaakson maiseman syntyprosessissa Itämeren vaiheilla on ollut merkittävä osansa.
Mannerjäätikön painama maa oli ensin meren ja sen jälkeen rantavoimien muokattavana.
Muutos merenlahdesta jokilaaksoksi tapahtui varsin hitaasti, sen sijaan nopeamman käänteen
Mätäjoen historiassa sai aikaan Vantaanjoen vesistön bifurkaatio eli joen haarautuminen, kun
joki puhkaisi itselleen uuden väylän Vanhankaupunginlahteen (Tikkanen & Ruth 2003).

Kuva 9. Itämeren neljä jääkauden jälkeistä vaihetta pinnankorkeuksineen (Eronen 2005).
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5.1. Baltian jääjärvi
Viimeisimmän jääkauden lopulla noin 12 000 BP (n. 13 800 cal BP) kolme kilometriä paksun
mannerjäätikön sulava reuna saavutti Suomenlahden rannikon (Tikkanen & Oksanen 2002).
Jäätikön vetäytyessä rannikolta koilliseen kohti Ensimmäistä Salpausselkää (Aartolahti 1972)
se tuotti valtavat määrät sulamisvettä. Etelä-Suomi jäi sulamisvesistä syntyneen Baltian
jääjärven alle muun maan ollessa vielä jäätikön peitossa (Björk 1995; Tikkanen & Oksanen
2002).

Jäätikköä vasten patoutuneen Baltian jääjärven pinta oli valtamerten pintaa korkeammalla.
Vesi alkoi laskea meriyhteyden avauduttua Keski-Ruotsin Billingenin kautta arviolta 11 200
BP (n. 13 100 cal BP) (Björck 1995). Tätä välivaihetta on kutsuttu g-vaiheeksi (Tikkanen &
Oksanen 1999).

Ilmaston kylmentymisen vuoksi jäätikön reuna eteni uudestaan, Billingenin yhteys katkesi ja
jääjärvi muuttui transgressiiviseksi 10 800 BP (n. 12 700 cal BP). Veden pinta kohosi
uudestaan jopa 25 metriä silloisten valtamerten pintaa korkeammalle.

Noin 600 vuotta myöhemmin ilmaston lämmetessä nopeasti, Billingenin yhteys avautui
uudelleen ja jääjärven pinta laski muutamassa vuodessa valtameren tasolle (Björck 1995).
Baltian jääjärvivaiheen loppupuolella meren syvyys Helsingin nykyisen rantaviivan kohdalla
oli 115 metriä (Tikkanen & Oksanen 2002).

5.2. Yoldiameri
Ilmaston lämpeneminen saatteli jääkauden päätökseen ja Itämeressä alkoi Yoldia-merivaihe
(10 300–9500 BP, noin 11 700–10 700 cal BP). Yoldiameri on saanut nimensä merivaiheen
aikaisesta, suolaisessa ja kylmässä vedessä viihtyneestä Portlandia (Yoldia) arctica simpukkalajista (De Geer 1890 cit. Tikkanen & Oksanen 2002).

Jäänreunan yhä vetäytyessä, Billingen-vuoren pohjoispuolelle avautui n. 10 000 BP (11 500
cal BP) Närken salmi, josta virtasi suolaista vettä altaaseen. Heikosti suolaisen murtoveden
vaihe kesti vain pari sataa vuotta, ja suolainen vesi saavutti Suomen rannikon viiveellä
(Tikkanen & Oksanen 2002). Yoldiameren vesi olikin nykyisen sisämaan kohdalla pääosin
makeaa jäätikön sulamisvesistä johtuen (Tikkanen & Oksanen 1999).
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Maankohoaminen jatkui nopeana ja Suomen maa-ala kasvoi samassa tahdissa (Tikkanen &
Oksanen 1999). Mäkiahon (2003) mukaan pääkaupunkiseudun alueella Nuuksion ylängöt
kohosivat ensimmäisinä saarina pinnan alta, mutta Mätäjokilaakso pysytteli vielä pinnan alla.

5.3. Ancylusjärvi
Kun Keski-Ruotsin paikkeilla sijainneet Yoldiameren lasku-uomat umpeutuivat
maankohoamisen seurauksena, Itämeren allas kuroutui järvialtaaksi noin 9500 BP (n. 10 700
cal BP). Alkoi Ancylus-jääjärvivaiheen transgressio, jolloin Yoldia-vaiheen aikana
paljastuneita alueita jäi uudestaan veden alle (Björck 1995).

Ancylusjärvi on saanut nimensä Ancylus fluviatilis -kotilosta, jota on löydetty järvivaiheen
aikana kerrostuneista sedimenteistä. Järven kapeat ja kallioiset lasku-uomat sijaitsivat
nykyisen Vänern-järven länsipuolella. Kapeudesta johtuen uomiin syntyi patoja ja järven
pinta pääsi nousemaan valtameren pintaa korkeammalle (Tikkanen & Oksanen 1999).

Ancylustransgression maksimi ajoittuu Etelä-Suomessa n. 9500–9000 BP (10 700–10 300 cal
BP) (Eronen & Haila 1982). Transgressiota seurasi nopea regressiivinen vaihe 9000–8000 BP
(n. 10 300–8900 cal BP).

Erosen ja Hailan (1982) mukaan vesi kohosi Ancylustransgression aikana Helsingin seudulla
seitsemällä metrillä, mikä on havaittavissa vaiheen aikana syntyneistä rantamuodostumista.
Ancylusjärven korkein ranta on Helsingissä 60–62 metriä meren pinnan yläpuolella. Lahden
seudulla transgressiolla oli enää vain vähän vaikutusta: merenpinta nousi arviolta 1,5–2 metriä
(Sirviö & Kajander 2003).

Ancylusjärvi sai uuden lasku-uoman, kun vedenpinta nousi yli Tanskan Ison Beltin tienoilla
sijaitsevan kynnyksen 9200 BP (n. 10 200 cal BP). Lasku-uomana toiminut Danajoki oli pitkä
ja kapea, joten Ancylusjärven pinta laski verraten hitaasti, eikä uoman kautta virrannut
suolaista vettä altaaseen järven pinnan saavutettua merenpinnan tason (Björck 1995; Tikkanen
& Oksanen 2002).

Ancylus-vaiheen aikana Helsinki pysytteli vielä pinnan alla, vaikka ennen transgressiota
kohoumia saattoikin jo pilkistää esiin (Mäkiaho 2003: 40). Etelä-Suomen rannikko ulottui
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paikoin aina Ensimmäiselle Salpausselälle asti rikkonaisena saaristona (Tikkanen & Oksanen
2002).

5.4. Litorinameri
Seuraava siirtymävaihe järvestä mereksi alkoi Itämeren altaassa, kun Tanskan salmien kautta
alkoi virrata suolaista vettä arviolta jo 8500 BP (n. 9500 cal BP). Mastogloiamereksi kutsuttu
vähänsuolaisen murtoveden aika päättyi 7500 BP (n. 8300 cal BP) ja Litorina littorea -kotilon
mukaan nimetty Litorina-merivaihe alkoi (Tikkanen & Oksanen 1999, 2002).

Suurin osa etelärannikon nykyisestä maa-alasta vapautui vasta Litorina-merivaiheen aikana.
Rannansiirtyminen kuitenkin hidastui ja jopa pysähtyi 7500–6500 BP (n. 8300–7400 cal BP),
kun valtamerten pinta nousi eustaattisesti. Litorinameren pinta nousi etelärannikolla
nopeammin kuin maa ehti kohota ja rantaviiva vetäytyi todennäköisesti koko Helsingin
alueella (Seppä ym. 2000).

Täyttä konsensusta Litorinatransgression vaikutuksesta Helsingin seudulla ei kuitenkaan ole.
Pääkaupunkiseudun itäpuolella meren pinnannousu ylitti maankohoamisen nopeuden, mutta
länsipuolella rannansiirtyminen jatkui regressiivisenä (Hyvärinen 1982; Mäkiaho 2003).
Korholan (1995) mukaan transgressio nosti Litorinameren pintaa Helsingin seudulla
vaikuttaen voimakkaasti rannikon olosuhteisiin, Hyvärisen (1999) mukaan taas vesi on
noussut tuolloin korkeintaan alle metrin. Sepän ynnä muiden (2000) mukaan
Litorinatransgressio oli etelärannikolla merkittävämpi kuin Ancylustransgressio.

Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että rannansiirtyminen on jatkunut tasaisen regressiivisenä
Litorinatransgression päättymisestä noin 6500 BP (n. 7400 cal BP) lähtien, eikä
etelärannikolta ole löydetty merkkejä myöhäisemmästä meren pinnan kohoamisesta (Seppä
ym. 2000; Eronen ym. 2001; Tikkanen & Oksanen 2002).

5.5. Vantaanjoen bifurkaatio
Maankohoamisen vuoksi Suomen sisämaan suuret vesistöjärjestelmät ovat muuttaneet
virtaussuuntaansa jääkauden jälkeen (Tikkanen 2002; Tikkanen & Ruth 2003). Näin on
tapahtunut myös Suomenlahteen laskevalle Vantaanjoelle.
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Mätäjoen toimimisesta Vantaanjoen vanhana lasku-uomana esitti ensimmäisenä arvelunsa jo
Hyyppä (1935). Tarkemmin Mätäjoen kehitystä tutkineiden Tikkasen ja Ruthin (2003)
mukaan Vantaanjoki alkoi virrata Djupbäckin uoman kautta Mätäjokilaaksoon, joka vielä
tuolloin, noin 5100 vuotta sitten oli merenlahti. Nykyistä huomattavasti voimakkaammista
fluviaalisista prosesseista kielii muun muassa Djupbäckin kynnyksen alapuolelta löydetty
painanne.

Stratigrafiatutkimusten perusteella Tikkanen ja Ruth päättelivät muinaisen Vantaanjoen
uoman leveydeksi 50–70 metriä, syvyydeksi 5–8 metriä ja pituudeksi 8 kilometriä. Kooltaan
se vastasi kutakuinkin nykyisen Vantaanjoen uomaa.

Tikkasen ja Ruthin (2003) mukaan Mätäjoen kehityksessä tapahtui reilun 3000 vuoden aikana
seuraavaa:

Djupbäckin kynnyksen alapuolelle muodostui sarja koskia noin 5000 vuotta sitten.
Malminkartanon kynnyksen taakse muodostunut järvi esti jonkin aikaa vesiallasta syntymästä
koskien alle. Pitäjänmäen kynnyksen takaiset sedimenttitasangot paljastuivat veden alta
4500–3800 cal BP. Matala järvi muodostui Pitäjänmäen kynnyksen taakse hidastaen uoman
syventymistä joen keski- ja alajuoksulla.

Nykyinen Vantaanjoen uoma avautui noin 2200 vuotta sitten, kun tulviva vesi mursi
glasifluviaalisen harjanteen Djupbäckistä itään. Vanha uoma alkoi nopeasti täyttyä
sedimentillä. Yhteys jokiuomien välillä katkesi noin 1900 vuotta sitten, minkä jälkeen
Mätäjoki alkoi täyttyä sedimentillä ja kasvillisuudella.
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6. Postglasiaaliajan ilmasto- ja kasvillisuus Etelä-Suomessa
Veiksel-jääkauden jälkeen alkaneella holoseeniajalla Suomen paleoympäristö oli epävakaa ja
muuttui rajusti muun muassa ilmaston lämpenemisen, maankohoamisen, Itämeren
rannansiirtymisen ja kasvillisuuden muutosten seurauksena (Sirviö & Kajander 2003).

Kasvillisuusvyöhykkeiden rajat muuttuivat lämpötilan ja kosteuden mukaan (Huntley 1990).
Aluksi kasvien leviäminen uusiin elinympäristöihin on tapahtunut muodostamalla tukikohtia
parhaille kasvupaikoille, esimerkiksi mikroilmastoltaan suotuisiin laaksoihin (Alho 1990;
Nunez 1987). Heikkilän (2010) mukaan nykytiedon perusteella ilmaston pitkän linjan
muutokset ja kasvillisuuden hitaat muutokset ovat tasapainossa keskenään. Ainoan
poikkeuksen tekee idästä levinneen kuusen (Picea abies) myötä kehittynyt boreaalinen
ekosysteemi, jonka syntymistä ei voida selittää ilmaston vaihteluilla.

Tässä luvussa kerrotaan Etelä-Suomen ilmasto- ja kasvillisuushistoriasta aiemman
tutkimuksen valossa. Kasvillisuuden kehitystä tarkennetaan tutkimusalueelle Niina
Kuosmasen Espoon Suurpellon alueelta tekemän siitepölytutkimuksen avulla (Kuosmanen
2008, 2010). Suurpellon alue sijaitsee vain reilun viiden kilometrin päässä Mätäjoen suulta,
joten tutkimustulokset ovat varsin hyvin sovellettavissa myös Mätäjokilaaksoon.

6.1. Mereinen varhaisholoseeni
Jään sulamisen jälkeen ilmasto lämpeni nopeasti. Varhaisen holoseenikauden aikana 10 700–
8000 vuotta sitten lämpötilat nousivat tasaisesti. Kauden alussa, noin 10 000 cal BP vuoden
keskilämpötila pysytteli vielä nollan alapuolella. Tuhat vuotta myöhemmin lämpötilat
saavuttivat jo nykyisen tason (Heikkilä & Seppä 2003).

Niin kutsuttu 8200 cal BP -tapaus keskeytti nousujohteisen trendin. Tuolloin ilmasto kylmeni
äkillisesti muutamaksi sadaksi vuodeksi. Viilentyminen aiheutti samalla myrskyisyyttä
Pohjois-Atlantilla (Alley ym. 1997). Myrskyt ulottuivat mahdollisesti Itämerelle asti.
Epäillään, että Viron rannikon hiekkakerrostumat olisivat myrskyaaltojen synnyttämät (Veski
ym. 2005).

Huntleyn (1990) mukaan ensin Fennoskandiaan tulivat tundrakasvit, sen jälkeen
ensimmäisenä puulajina koivu (Betula) ja lopulta mänty (Pinus). Marunan (Artemisia)
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tyypittämä tundrakasvillisuus koostui valoa tarvitsevista lajeista: ruohoista ja heinistä, sekä
varvuista ja matalista pensaista, jotka kestivät väliin ankariakin olosuhteita. Pikkuhiljaa tundra
vaihettui koivunummeksi ja lopulta metsäksi (Alho 1990). Niihin koivua seurasivat mänty,
pähkinäpensas (Corylus avellana), jalava (Ulmus) ja leppä (Alnus) (Heikkilä & Seppä 2003).
Mänty oli valtapuuna Etelä-Suomen metsissä noin tuhannen vuoden ajan, kunnes noin 8000
BP (n. 8800 cal BP) leppä yleistyi ja havumetsät muuttuivat sekametsiksi (Alho 1990).

Heikkilän (2010) mukaan varhaisholoseenin ilmasto oli kostea, viileä ja merellinen. Kesät
olivat viileitä ja talvet leutoja ja sateisia. Sepän (2001) Lapissa tekemien
paleoilmastorekonstruktioiden mukaan varhaisholoseenikauden sademäärät olivat ainakin
Pohjois-Suomessa huomattavasti nykyistä suurempia.

6.2. Holoseenin lämpömaksimi
Holoseenikauden lämpimin jakso oli 8000–4500 vuotta sitten. Rekonstruoidut keskilämpötilat
ovat olleet yli 5 °C eli keskimäärin 1,5–2 °C korkeammat kuin nykyään. Kesät olivat tuolloin
kuivia ja järvien pinta matalalla. Korkeimmat keskilämpötilat osuivat jaksolle 8000–5800
vuotta sitten, mutta samalle aikavälille sattui myös kylmempi jakso 7000–6700 vuotta sitten
(Seppä & Heikkilä 2003).

Lahden Pennalassa on löydetty todisteita korkeamman vedenpinnan jaksosta 7000–6500 BP
(7800–7400 cal BP). Kostea ilmasto on tuolloin saattanut nostaa järvien vedenpintaa (Sirviö
& Kajander 2003).

Etelä-Suomen sekametsien valtapuina olivat koivu, mänty ja leppä (Alho 1990; Korhola
1990). Jalot lehtipuut pähkinäpensas ja jalava kasvattivat osuuttaan, lehmus (Tilia) ja tammi
(Quercus) seurasivat perässä hieman myöhemmin, noin 7500 vuotta sitten. Kuusi alkoi levitä
Suomeen idästä 6000 vuotta sitten (Huntley 1990; Seppä & Heikkilä 2003). Sekametsien
valtakaudella Etelä-Suomeen tuli ilmaston lämpenemisen myötä eteläisiä lajeja, muun muassa
ihmisravinnoksi kelpaava vesipähkinä (Trapa natans) (Korhola 1990).

Merestä kohonneen Espoon Suurpellon merenrantaniityille saapui pioneeripuulajeina leppää
ja koivua, sekä rantakallioille mäntyä. Mäntyä kasvavien kallioiden välissä on kasvanut
todennäköisesti rehevää jalopuuvaltaista lehtometsää. Noin 5000 BP (n. 5800 cal BP)
Suurpellon alueella tapahtui lyhytaikainen muutos kohti havupuuvaltaisempaa kasvillisuutta,
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mutta kuusen esiintyminen taantui nopeasti ja lehtipuut jatkoivat metsien valtalajeina.
Kenttäkerroksen saniais- ja heinäkasvit osoittavat että alueella vallitsi yhä lauhkea ilmasto
(Kuosmanen 2010).

6.3. Myöhäisholoseeni viileni
Myöhäisholoseenikaudella 4500 cal BP alkaen ilmasto on viilentynyt nykypäivää kohti
todennäköisesti auringon säteilymäärän laskusta johtuen (Heikkilä & Seppä 2003). Arvioiden
mukaan keskilämpötila on pudonnut ajanjaksolla puolellatoista asteella. Laskevasta trendistä
poikkeava, erityisen kylmä jakso osui Sepän (2009) mukaan 3800–3000 cal BP, minkä
jälkeen seurasi roomalaisena lämpökautena tunnettu lämmin jakso. Viimeiset tuhat vuotta
ovat olleet varsin kylmiä, ja niin kutsuttu pieni jääkausi 500–100 vuotta sitten on ollut kylmin
kymmeneen tuhanteen vuoteen (Seppä 2001, 2009).

Myöhäisholoseenin alussa tammisekametsien valtakausi tuli päätökseen ja jalojen lehtipuiden
osuus puustosta laski vaiheittain (Korhola 1990). Lehtipuumetsät vetäytyivät lounaisrannikon
tuntumaan kuusen vallatessa alaa (Heikkilä & Seppä 2003). Kuusen valtakausi oli EteläSuomessa noin 4000–3000 BP (n. 4500–3200 cal BP), minkä jälkeen kuusen osuus on
vähitellen laskenut (Alho 1990).

Suurpellon alueella kuusen esiintyminen vakiintui 3800 BP (n. 4100 cal BP) eli noin 1500
vuotta ensiesiintymisen jälkeen. Kuusen vakiintumiseen liitetty jalopuiden taantuminen näkyy
Kuosmasen mukaan myös Suurpellon ympäristössä. 2500 BP (n. 2600 cal BP) Suurpellon
alueella oli yhä lehtipuuvaltaisia sekametsiä. Mänty jatkoi valtapuuna, mutta purojen varsilla
ja hienosedimenttimailla oli lehtosaarekkeita.

Viimeisen kahden vuosituhannen aikana Suurpellon alueen kasvillisuudessa tapahtui
huomattava muutos kohti avoimempaa maisemaa. Tuhat vuotta sitten havupuut saavuttivat
lopulta valta-aseman Suurpellon ympäristön metsäkasvillisuudessa (Kuosmanen 2010).

6.4. Ihmistoiminnan merkit kasvillisuudessa
Vuorelan (1995) mukaan viljanviljely alkoi Etelä-Suomessa aikaisintaan 3800 BP (n. 4200 cal
BP). Kuosmanen (2010) on havainnut ensimmäiset merkit ihmisen viljelytoiminnasta
Suurpellon alueella 3000 BP (n. 3200 cal BP), minkä jälkeen kaskeamisesta on satunnaisia
!
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merkkejä 2500 BP (n. 2600 cal BP) alkaen. Varsinaisen kaskikulttuurin Kuosmanen määrittää
alkaneen 2000–1600 vuotta sitten. Ihmistoiminnasta alueella kertovat myös asutuksen lähellä
viihtyvän lajiston siitepölyt sekä vähitellen lisääntyvät merkit maiseman avartumisesta.

Avoimia kasvupaikkoja suosivien lajien yleistyminen tukee Kuosmasen mukaan samalla
oletusta, että alueen asukkaat harjoittivat karjataloutta. Sananjalka, kataja ja kanerva
yleistyivät, kun karja jätti lajit rauhaan. Lisäksi laidunnus edesauttoi avoimien maiden
pysymistä avoimina.

Samankaltaisia havaintoja on tehnyt Tuominen (2008) Vantaan Odilammelta tehdyssä
siitepölytutkimuksessaan. Tuomisen mukaan laidunnuksesta kertovien kulttuuriindikaattorilajien määrä kuitenkin vähenee nuorakeraamisen ajan jälkeen, mistä voidaan
päätellä että Odilammen esihistoriallinen asutus on ollut runsainta kivikaudella.
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7. Mätäjokilaakson asutushistoria
Mätäjokilaaksossa on ollut vilkasta ihmistoimintaa esihistorialliselta ajalta nykypäivään.
Alueelta tunnetaan Helsingin suurin esihistoriallisten asuinpaikkojen keskittymä. Uusimpien
löytöjen valossa asutus on jatkunut katkeamattomana myös pronssi- ja rautakaudelta
keskiajalle (Lavento ym. 2007). Asuinpaikat painottuvat vahvasti joen ylä- ja keskijuoksulle
Myyrmäen ja Malminkartanon ympäristöön (kuva 10).

Suomen asutushistorian jaksotus perustuu arkeologisiin löytöihin, joiden mukaan on tehty
keramiikkatypologia (taulukko 1). Keramiikkatyyppien mukaan rakennettu kronologia on
liitetty ajanlaskuun muun muassa mikrofossiilitutkimusten, rannansiirtymistiedon ja löytöjen
radiohiiliajoituksien avulla.
Taulukko 1. Tässä tutkimuksessa käytetty arkeologinen kronologia keramiikkatyypeittäin kivikaudelta
varhaisrautakaudelle. Vuosiluvut on pyöristetty lähimpään sataan vuoteen (Leskinen & Pesonen 2008;
Museovirasto 2010).

Mätäjokilaakson asutushistoriaa tarkastellaan tässä tutkimuksessa painottaen esihistoriallista
aikaa 10 000–2000 vuotta sitten. Tutkimuksessa mukana olleet kohteet on merkitty kartalle
tyypin ja karkean iän mukaan (kuva 10). Kohteet on numeroitu ja numeroihin viittaavat
selitykset kustakin kohteesta löytyvät taulukosta 2.

Mätäjokilaakson muinaisjäännöksistä iso osa on tuhoutunut asutusrakenteen tiivistymisen
myötä, eikä jokilaaksossa ole koskaan tehty nykyaikaista, kattavaa inventointia. Osa
kohteiden tyypittelyistä perustuu 1960-luvulla amatöörivoimin tehtyihin inventointeihin
(Lavento ym. 2007).
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Kuva 10. Mätäjokilaakson muinaisjäännöskohteet tyypin ja iän mukaan luokiteltuna. Numerointi vastaa taulukon
N numerointia kohteista. Karttaan on rajattu myös Mätäjoen valuma-alue. Muinaisjäännöstiedot: Museovirasto
2010 ja Lavento ym. 2007. Korkeusmalli: ©Maanmittauslaitos.
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Taulukko 2. Mätäjokilaakson ja lähiympäristön muinaisjäännöskohteet. Kohdenumerot vastaavat edellisen sivun
kartan sekä luvun 10 karttojen numerointia. Muokattu Museoviraston ja Arkeologian laitoksen rekisterin
pohjalta (ks. Lavento ym. 2007; Museovirasto 2010).
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7.1. Mesoliittinen kivikausi
Ihminen tuli Etelä-Suomeen noin 10 600 vuotta sitten Ancylustransgression aikoihin.
Tulokkaat vaelsivat idästä ja kaakosta, todennäköisesti lähtöalueiden elinympäristön
muuttumisen seurauksena (Nunez 1987). Ihmisen tuloa edelsi koivumetsän eteneminen
muuttoalueille. Arvellaan, että vasta metsäluonto tarjosi riittävästi ravintoa ensimmäisille
asukkaille (Carpelan 1999).

Kivikauden ihmisten asuinpaikat vaihtelivat kausittain, mutta asumukset saattoivat tästä
huolimatta olla varsin kiinteitä. Pyyntikunta valitsi vakiintuneista asuin- tai leiripaikoistaan
sopivan saaliseläinten mukaan. Kaikkein suotuisimmilla asuinpaikoilla saattoi asua vuoden
ympäri (Huurre 1998: 65). Rannikot vetivät asukkaita puoleensa muun muassa tärkeimmän
saaliseläimen perässä – eri hyljelajien luita on löytynyt Vantaalla lähes jokaisen asuinpaikan
yhteydestä (Leskinen & Pesonen 2008: 103). Kun ilmasto lämpeni, asukkaat alkoivat käyttää
ravinnoksi myös pähkinöitä ja muita syötäviä kasveja (Nunez 1987).

Maarasen (2000) mukaan kivikauden asutus keskittyi glasifluviaalisten muodostumien eteläja länsirannoille. Nomadisen kansan asumuksissa ei yleensä ollut kiinteitä rakenteita, mutta
maahan kaivettu ja kivillä täytetty liesi on kuulunut varustukseen (Huurre 1998: 76). Kvartsiiskokset, kiviesineet, palaneet kivet ja luun sirut, sekä piikivi kielivät muinaisten ihmisten
asuinsijasta, saviastiantekotaitoa ei vielä tunnettu (Erä-Esko 1980; Seitsonen 2005).

Vanhimmat Mätäjokilaakson ihmistoiminnan merkit on määritelty Suomusjärven kulttuurin
aikaisiksi. Radiohiiliajoitusten mukaan Vantaan Jönsaksen asuinpaikalla (19) on saattanut olla
asutusta jo 9000 vuotta sitten (Leskinen & Pesonen 2008: 73–74).

Mesoliittistä asutusta on ollut Jönsaksen lisäksi Kilterin, Kauppaoppilaitoksen tontin ja
Gröndalin asuinpaikoilla (28, 26 ja 29). Myös alueella sijaitsevat Helsingin seudun
vanhimmat haudat (Jönsas ja Kilteri) ovat Suomusjärven kulttuurin aikaisia (Lavento ym.
2007).

7.2. Neoliittinen kivikausi
Noin 7000 vuotta sitten alkoi kampakeramiikan aika, jolloin saviastiantekotaito tuli Suomeen.
Nunezin (1987) mukaan olosuhteiden muuttuminen suotuisiksi ja turvattu ravinnonsaanti
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saattoivat johtaa vaurastumiseen ja väestönkasvuun. Kampakeramiikan kulttuuripiiri ulottui
havumetsävyöhykkeellä Itämereltä Uralille asti ja sen aikana asutus tiivistyi ja levisi. Vesillä
liikkuminen luonnistui asukkailta, joten ihmistoimintaa oli myös saaristoisessa EteläSuomessa (Erä-Esko 1980).

Kampakeramiikka jaetaan kolmeen, osittain samanaikaiseen tyylivaiheeseen:
varhaiskampakeramiikkaan (7000–6000 cal BP), tyypilliseen kampakeramiikkaan (5900–
5400 cal BP) ja myöhäiskampakeramiikkaan (5600–5200 cal BP) (Museovirasto 2010).

Myös Mätäjoen alueella asutus kukoisti kampakeraamisella kaudella.
Varhaiskampakeraaminen asutus keskittyi löytöjen perusteella jokilaakson pohjoisosiin (nro.
17, 20 ja 30). Kun noin 5900 vuotta sitten alkoi tyypillisen kampakeramiikan aika,
Mätäjokilaakson ihmistoiminta vilkastui. Tyypilliseen ja myöhäiseen kampakeramiikkaan
kuuluvia löytöjä alueella on useita (3, 4, 7, 8, 10, 12, 23 ja 35).

Tallavaaran ynnä muiden (2010) mukaan suotuisten ympäristötekijöiden vuoksi ympäristön
tuotantokyky lisääntyi 6000 vuotta sitten, oli huipussaan 5000–4000 vuotta sitten ja alkoi
laskea 3000 vuotta sitten. Huipputuotannon aikaan, kun resursseja oli eniten käytössä, myös
kivikautisten asukkaiden määrä kasvoi.

7.3. Kivikauden loppuvaihe
Noin 5200 vuotta sitten joukko ihmisiä saapui Etelä-Suomen savialueille etelästä. Tulokkaat
edustivat nuorakeraamista kulttuuria, jonka piirteitä ovat tasapohjaiset nuorapainanteilla
koristellut astiat ja reiälliset kivikirveet. Kirveidensä mukaan myös vasarakirveskansaksi
kutsuttavat asukkaat harjoittivat luultavasti karjanhoitoa, ehkä jopa alkeellista maanviljelystä,
mutta pohjolan ankarat olot vaikeuttivat näitä elinkeinoja, ja muutamassa sadassa vuodessa
nuorakeraaminen kulttuuri sulautui kampakeraamiseen valtaväestöön (Erä-Esko 1980; Adel
2002: 50; Poutiainen 2002: 49).

Nuorakeraaminen kulttuuri ei enää välttämättä asettunut asumaan välittömästi rannikon
tuntumaan (Maaranen 2000; Cleve 1950). Karjankasvatus suuntasi asuinpaikat
karjankasvatukseen soveltuville kukkuloille niittyjen ja makean veden läheisyyteen
(Poutiainen 2002: 56; Leskinen & Pesonen 2008: 93). Maarasen (2000) mukaan nuoremman

!

$&

!

kivikauden asutus keskittyi hienojakoisten maalajien alueelle. Maisemassa näkyivät jo
ensimmäiset merkit maanviljelyksen aloittamisesta.

Mätäjokilaaksossa nuorakeramiikkaa on löydetty usein sieltä, missä asutusta on ollut jo
aiemmin. Kohteita on varsin runsaasti (1, 8, 10, 14, 17, 19, 23, 26, 30 ja 35). Lisäksi
Jönsaksesta (19) on löydetty nuorakeramiikan aikaisia hautoja. Vantaan Odilammelta ja
Espoon Suurpellosta tehdyissä siitepölytutkimuksissa ei ole havaittu merkkejä
nuorakeramiikan aikaisesta maanviljelystä (Kuosmanen 2008; Tuominen 2008).

Kivikauden loppuvaiheen eli nuorakeraamisen kulttuurin ja myöhäiskampakeraamisen
kulttuurin yhteensulautumisena syntyneen Kiukaisen kulttuurin keramiikkaa on löytynyt
Espoon Finnsistä (Erä-Esko 1980). Kiukaisten kulttuuripiirin asuinpaikat ja elintavat olivat
Nunezin (1987) mukaan samankaltaiset kuin myöhäiskampakeraamisen kulttuurin edustajilla.

7.4. Pronssikausi ja varhainen rautakausi
Kivikautinen elämäntapa jatkui varhaismetallikaudella, jolla tarkoitetaan pronssikautta ja
varhaisrautakautta. Pääelinkeinona oli pyynti, mutta lisäksi harjoitettiin maanviljelystä ja
karjanhoitoa. Varhaismetallikauden esineistö oli hyvin samantapaista kuin kivikaudella mutta
saviastioiden tyyli muuttui (Erä-Esko 1980).

Maanviljelys ja karjankasvatus vakiinnuttivat samalla asuinpaikkoja. Varhaiseen
maatalouteen on kuulunut kaskiviljely ja peltojen siirtäminen maan tuottavuuden mukaan.
Maarasen (2002) mukaan karjankasvatus on todennäköisesti ollut pitkään tärkein elinkeino,
vaikka ohessa onkin harjoitettu kaskiviljelyä. Pronssikauden alkaessa noin 3500 vuotta sitten
Etelä-Suomesta muodostui yksi Suomen tärkeimmistä kulttuurialueista. Aikakaudelta peräisin
olevat kiviröykkiöt olivat hautoja, mutta niiden on arveltu liittyvän myös maatalouden
hedelmällisyysriitteihin (Huurre 1995).

Pronssikauden asutus sijoittui osin samoille paikoille kuin kivikautinen asutus. Jokien varret
ja umpeenkasvavien lahtien suuosat olivat suotuisimpia asuinpaikkoja. Asuinpaikkojen
ympäristön maaperä oli maatalouteen soveltuvaa. Pronssikauden maisemaa täplittivät jo niityt
ja peltotilkut (Maaranen 2000).
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Helsingin seutu kuului sekä maantieteellisesti että kulttuuriltaan pronssikauden läntiseen
kulttuurialueeseen (Cleve 1950). Pääkaupunkiseudulta tunnetaan kymmeniä pronssikautisia
hautaröykkiöitä. Ne sijaitsivat yleensä korkealla kallion laella, josta on hyvä näkyvyys
merelle. Röykkiöistä on löydetty yleensä vain palaneita luita, mutta ei metalliesineitä.
Irtolöydöt kuitenkin todistavat että metalli tunnettiin tuolloin myös Suomessa (Erä-Esko
1980).

Mätäjokilaaksossa arkeologiset löydöt alkavat vähentyä varhaismetallikaudelle tultaessa.
Laaksosta tunnetaan joitakin kohteita, joista on löydetty varhaismetallikautista esineistöä (nro.
1, 7, 11, 14, 17, 19 ja 20; Lavento ym. 2007). Hautaröykkiö Kannelmäen Aurinkokalliolla
(52) on peräisin pronssikaudelta. Lisäksi Kilterinmäessä on mahdollisesti sijainnut pronssi- tai
rautakautisia hautaröykkiöitä, jotka ovat tuhoutuneet rakentamisen yhteydessä (Museovirasto
2010). Leskisen ja Pesosen (2008) mukaan varhaisrautakautista Morbyn keramiikkaa on
löydetty Mätäjokilaaksosta Jönsaksen (19) ja Etelä-Vantaa 1–2:n (17) asuinpaikoilta.

Onkin epäselvää, onko asutuksen painopiste siirtynyt kivikauden päätyttyä pikkuhiljaa pois
Mätäjokilaaksosta vai onko harventuneisiin löytöihin syynä se, etteivät metallikauden
asukkaat jättäneet selvästi havaittavia jälkiä maastoon. Tästäkin huolimatta Lavennon ynnä
muiden (2007) mukaan alue on Helsingin seudulla potentiaalisin paikka löytää merkkejä
asutuksesta varhaismetallikauden ja keskiajan väliseltä jaksolta.

Varsinaisia rautakautisia löytöjä tunnetaan koko maasta varsin vähän. Cleve (1950) epäili,
että pronssikauden jälkeen on tapahtunut suuri maastamuutto, jota ilmaston huononeminen on
jouduttanut. On myös oletettu että metallinpuutteen vuoksi kulttuuri taantui puukaudeksi,
josta ei ole jäänyt kiinteitä merkkejä kivenkäsittelyn taidon jäätyä unohduksiin.
Nykykäsityksen mukaan asutus on kuitenkin jatkunut katkeamatta (Nunez 1987).
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8. Aineistot
8.1. Korkeusmallit
Tutkimusta varten saatiin käyttöön Maanmittauslaitoksen Korkeusmalli 25 sekä tuore
laserkeilausaineisto, josta Maanmittauslaitos on valmistamassa uutta, tarkkaa korkeusmallia.
Tätä tutkimusta tehdessä laserkeilauskorkeusmalli ei ollut vielä valmistunut tutkimusalueelta.
Näin ollen 25 metrin korkeusmallia käytettiin tutkimuksessa sellaisenaan, mutta
laserkeilausaineistosta interpoloitiin korkeusmalli (kuva 11).

Korkeusaineistoille ei päädytty tekemään korjauksia, esimerkiksi ihmistoiminnan merkkien
poistoja, koska aineistot haluttiin hyödyntää sellaisenaan ja tutkia, miten ne soveltuvat
paleomaantieteelliseen tutkimukseen rakennetulla alueella.

Kuva 11. Yksityiskohta Malminkartanosta 5000 vuotta sitten -rantavaihetta kuvaavilta kartoilta paljastaa
käytettyjen korkeusmallien tarkkuuseron. Vasemalla Korkeusmalli 25, oikealla Lidar-malli. Merialueella
näkyvät rakennusten jättämät aukot. Korkeusmallit: ©Maanmittauslaitos.

8.1.1. Korkeusmalli 25
Maanmittauslaitoksen Korkeusmalli 25 kuvaa maanpinnan korkeutta 25 metrin ruutukoossa.
Digitaalisen mallin lähtöaineistona on käytetty 1:10 000 peruskartoilta digitoituja
korkeuskäyriä sekä 1:20 000 peruskarttojen digitoituja järvien rantaviivoja, joista malli on
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laskettu kolmioverkkointerpoloinnilla. Koska malli perustuu peruskarttojen korkeuskäyriin,
sen korkeustarkkuus on tarkimmillaan 2,5 metriä (Maamittauslaitos 2010a).

Maanmittauslaitoksen tarkkuusanalyysin mukaan korkeusmallin keskivirhe on paikoin alle
1,76 metriä tutkimusalueella, mutta osissa ruutuja korkeustarkkuus saattaa heitellä jopa 5
metriä (Maanmittauslaitos 2010a).

25-metrin korkeusmallista puuttuu viime vuosikymmenien maaston muokkauksen merkkejä.
Muun muassa jotkin moottoriteistä, Malminkartanon täyttömäki ja muutamat muut modernit
rakenteet eivät näy korkeusmallissa. Syynä lienee mallin perustuminen osin ennen 70-luvun
rakennusbuumia laadituille peruskartoille.

8.1.2. Laserpisteaineisto
Vuonna 2008 Maanmittauslaitos aloitti uuden valtakunnallisen korkeusmallin rakentamisen
laserkeilausmenetelmällä. Lidar (light detection and ranging) on optinen
kaukokartoitusmenetelmä, jossa lentokoneesta lähetetty laserpulssi heijastuu maanpinnasta
takaisin koneessa olevaan sensoriin mitaten välimatkan pituuden. Laserpisteaineisto on
saatavilla jo koko maasta, mutta valmis korkeusmalli on rakennettu vasta muutamilta alueilta
(Maanmittauslaitos 2010b).

Laserpisteaineisto on huomattavasti tarkempi kuin mikään aiemmista käytössä olleista
korkeusaineistoista. Maanmittauslaitoksen (2010c) mukaan laserpisteet sijoittuvat
keskimäärin 1,4 metrin päähän toisistaan, jolloin pistetiheys on vähintään 0,5 pistettä
neliömetrillä. Pistepilvi yltää 15 cm korkeustarkkuuteen rakenteeltaan selkeillä pinnoilla ja 60
cm tasotarkkuuteen. Maanmittauslaitoksen mukaan valmisteilla olevan kahden metrin
ruutukokoon interpoloitavan korkeusmallin tarkkuus on 30 cm.

Automaattisesti luokitellusta laserpistepilvestä luotettavin luokka on maanpintaa kuvaava
luokka 2. Muut luokat jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska niissä oli selvästi havaittavia
virheitä. Maanpintaa kuvaavasta luokasta puuttuivat rakennukset ja suurimmat tiet, joten
pistepilven interpoloinnin jälkeen rasterimuotoiseen korkeusmalliin jäi aukkoja näille kohdin
(ks. kuva 11). Tämä aiheutti hankaluutta muun muassa aineistoille tehdyissä
paikkatietoanalyyseissa sekä visualisoinnissa. Haitta oli kuitenkin vähäisempi kuin jos
korkeustieto olisi ollut epäluotettavaa.
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8.2. Rannankorkeudet ja rantapintojen kaltevuudet
8.2.1. Rannansiirtymiskäyrä
Rannansiirtymiskäyrä kuvaa rantapinnan korkeuden ajallisia muutoksia alueellisesti suhteessa
tiettyyn rannansiirtymisen isobaasiin (Mäkiaho 2009). Rannansiirtymiskäyrä on siis
paikkansapitävä vain sillä alueella, jolle se on laskettu, tietyn isobaasin kohdalla.

Tässä tutkimuksessa käytetty Litorina 32 -isobaasi kertoo, että Litorinameren ranta sijaitsee
nykytopografiassa 32 metrin korkeudella isobaasin kohdalla. Kyseinen isobaasi kulkee
tutkimusalueen halki, joten sille piirretty rannansiirtymiskäyrä soveltuu parhaiten
lähtötiedoksi rantapintojen korkeudesta. Litorina 32:n rannansiirtymiskäyrän on piirtänyt
Matti Tikkanen (kuva 12).

Kuva 12. Litorina 32 -isobaasille piirretty rannansiirtymiskäyrä Tikkasen (2009) mukaan. L32-isobaasi kulkee
tutkimusalueen halki (ks. esim. kuva 14).

8.2.2. Gradientti/aika-käyrä
Tiedot rantapintojen kaltevuudesta saatiin Mäkiahon (2009) piirtämältä gradientti/aikakäyrältä (kuva 13). Gradientti/aika-käyrä kuvaa rantapinnan kaltevuuden muutosta tietyssä
paikassa suhteessa rannankohoamisen maksimisuuntaan (Mäkiaho 2009).

Mäkiahon gradientti/aika-käyrä on lähtöaineistosta johtuen laskettu kalibroimattomina
radiohiilivuosina, joten sen käyttäminen yhdessä kalibroituina vuosina lasketun
rannansiirtymiskäyrän kanssa ei ole ongelmatonta. Gradientti/aika-käyrän kalibrointi ei olisi
olennaisesti parantanut tulosten luotettavuutta, sillä käyrän laskemiseen on käytetty paikoin
epätarkkoja, jopa vuosikymmeniä vanhoja kenttähavaintoja muinaisrantojen korkeuksista.

Kuva 13. Gradientti/aika käyrältä nähdään, kuinka paljon rantapinnat ovat maan kohotessa kallistuneet. Mitä
vanhempia rantapinnat ovat, sen kaltevampia ne ovat (Mäkiaho 2009).

8.3. Esihistorialliset asuinpaikat ja muut kohteet
Perustiedot Mätäjokilaakson arkeologisista kohteista saatiin Helsingin yliopiston arkeologian
laitokselta. Kohteiden koordinaattien ja korkeuksien lisäksi käytettävissä oli tieto kunkin
kohteen iästä ja kohteen tyypistä (ks. taulukko 2). Suurin osa kohteista on luetteloitu
Museoviraston muinaismuistorekisteriin.

Kaikkien kohteiden kohdalla ei ole tietoa tarkasta iästä. Myöskään sijainti- ja korkeustiedot
eivät ole kaikissa tapauksissa luotettavia, muun muassa koska monet muinaisjäännöksistä
ovat jääneet rakentamisen alle ennen kuin niiden ympäristössä on ehditty tehdä laajempia
tutkimuksia. Kohteiden koordinaatit ovat löytöjen keskipisteestä. Näistä syistä kohteille
digitoitiin paikkatieto-ohjelmistoon 100 metrin bufferit eli puskurivyöhykkeet kattamaan
kunkin kohteen ympäristössä tapahtunut ihmistoiminta.
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8.4. Maaperä
Tutkimusta varten saatiin käyttöön Geologian tutkimuslaitoksen digitaalinen maaperäkartta.
Vektoreiksi digitoidut maaperäluokat on pelkistetty luokkiin kallio, moreeni, hiekka ja karkea
hieta, hienosedimentit ja orgaaniset maalajit.

Digitaalisen maaperäkartan aukkoja täydennettiin maataloudellisen maaperäkartan avulla.
Paikoin maaperätietoa ei ollut saatavilla muun muassa maantäytön ja muiden maaperää
muokanneiden toimien vuoksi.
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9. Tutkimusmenetelmät
Korkeusmallien pohjalta tehtiin paleomaantieteellinen karttasarja, joka kuvaa
rannansiirtymistä ja asutusta tutkimusalueella 10 000–2000 vuotta sitten. Korkeusmallien,
maaperätiedon ja asuinpaikkatiedon avulla rakennettiin ennustavat spatiaaliset mallit
esihistoriallisen asutuksen ydinalueelta. Sekä rannansiirtymisrekonstruktioissa että
ennustavissa malleissa käytettiin molempia korkeusmalleja, jotta mallien toimivuutta
kyseisissä tutkimuksissa voitaisiin vertailla keskenään.

9.1. Rannansiirtymisen rekonstruointi
Paleomaantieteelliset rannansiirtymiskartat tehtiin pääosin ESRI:n ArcMap-ohjelmistolla ja
viimeisteltiin Corelin CorelDRAW ja Paint Shop Pro -ohjelmistoilla.

Rannansiirtyminen mallinnettiin Korkeusmalli 25:lla yleisemmin koko valuma-alueelta, sekä
laserkeilausaineistolla tarkemmin jokilaakson välittömästä ympäristöstä, jonne suuri osa
tunnetuista asuinpaikoista on keskittynyt. Laserkeilausaineiston suuresta koosta ja
käytettävissä olevien tietokoneiden rajallisesta laskentatehosta johtuen alue jouduttiin
rajaamaan mahdollisimman pieneksi.

Lidar-aineisto interpoloitiin rasterimuotoiseksi korkeusmalliksi 3 metrin ruutukokoon.
Kyseinen tarkkuus valikoitui, koska aineiston testausvaiheessa havaittiin siinä olleiden
aukkojen korostuvan 2 metrin ruutukoossa.

Rekonstruoitavat ajankohdat valittiin tuhannen vuoden välein alkaen 10 000 vuotta sitten,
jolloin alueen korkeimmat kohdat ovat paljastuneet vedenpinnan alta. Ajankohdat laskettiin
kalibroituina radiohiilivuosina, jotta rannansiirtymiskäyrää voitaisiin soveltaa sellaisenaan.
Kuten aiemmin on todettu, kalibroimattomille radiohiilivuosille lasketun gradientti/aikakäyrän kohdalla oli tyydyttävä vertaamaan kalibroimattomia ja kalibroituja vuosia toisiinsa.
Koska rantapinnat ovat sitä kaltevampia, mitä vanhempia ne ovat, virhemarginaali on suurin
vanhimpia ajankohtia mallintavissa rekonstruktioissa karttojen reuna-alueilla.

Rantapintojen kaltevuudet mallinnettiin Mäkiahon (2003) kehittämän menetelmän mukaisesti.
Tutkimusalueen halki kulkevalle Litorinameren 32 metrin isobaasille piirrettiin kaksi
apuisobaasia, joiden väliin tutkimusalue mahtui. Kunkin ajankohdan lukema luettiin
rannansiirtymiskäyrältä ja sitä verrattiin gradientti/aika-käyrän vastaavaan lukemaan.
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Apuisobaasien rannankorkeudet kunakin ajankohtana saatiin selville seuraavan laskukaavan
avulla:

rannankorkeus apuisobaasilla =
L32-isobaasin korkeus tutkittavana ajankohtana (m mpy) +/! apuisobaasin etäisyys isobaasista (km)
" rantapinnan kaltevuus tutkittavana ajankohtana (cm/km)

Laskettujen rannankorkeuksien perusteella apuisobaasien väliin interpoloitiin kunkin
ajankohdan rantapinta, joka suodatettiin nykytopografiaa kuvaavasta korkeusmallista.
Lopputuloksena saatiin rekonstruktio halutun ajankohdan paleomaisemasta. Rantaviivan
sijainti saatiin selville jakamalla malli nollan yläpuolisiin ja alapuolisiin arvoihin eli
maanpintaan ja mereen (ks. Leverington ym. 2002; Mäkiaho 2009).

Rekonstruktiot visualisoitiin väriskaaloilla ja luokittelemalla korkeusarvot. Samoja värejä ja
luokkia sovellettiin niin 25 metrin kuin 3 metrin ruutukoon rekonstruktioille. Tarkemman
aineiston visualisoinnissa hyödynnettiin lisäksi 25 metrin korkeusmallia avaamalla se
tarkemman aineiston taustalle. Näin saatiin tilkittyä rakennusten laserkeilausaineistoon
jättämät aukot mahdollisimman luotettavasti (vrt. kuva 11).

Muinaisjäännöksistä rannansiirtymiskartoille valittiin ne kohteet joiden ikä, korkeus ja sijainti
vastasivat mallinnettavan tilanteen ikää ja rantaviivan korkeutta sekä sijaintia. Joidenkin
kohteiden kohdalla tulkittiin, että ne yläkorkeutensa puolesta olisivat voineet olla olemassa jo
tutkittavana ajankohtana, vaikka alakorkeus viittasikin sijaintiin veden pinnan alla (ks.
taulukko 2, esim. kohde 19). Usean kohteen puutteellisesta iänmäärityksestä johtuen myös
kivikausi-luokkaan kuuluvat asuinpaikat otettiin mukaan, jos ne korkeutensa ja sijaintinsa
puolesta näyttivät sopivan paikalleen. Kartalle jätettiin myös kuvattua tilannetta vanhemmat
kohteet. Karttasarjan viimeisellä, 2000 vuotta sitten -tilannetta kuvaavalla kartalla ovat siis
mukana kaikki tutkimusalueen esihistorialliset kohteet.

9.2. Ennustavan mallin rakentaminen
Spatiaalista mallinnusta varten tarvittava ruudukko luotiin ArcMap-ohjelmalla ja tilastolliset
analyysit, mallin testaaminen ja arviointi tehtiin tilasto-ohjelmalla SPSS. Guisan ja
Zimmerman (2000) ovat kuvanneet tarkemmin ennustavan mallinnuksen vaiheet ja Hosmer ja
Lemeshow (2000) logistisen regressioanalyysin sovellusmenetelmät.
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Ennustavan mallin rakentaminen alkoi rajaamalla tutkimusalueesta sopiva osa mallinnusta
varten. Laserkeilausmallin kattavuuden lisäksi rajaukseen vaikutti asuinpaikkojen sijainti.
Jokilaakson alajuoksu ja siellä sijaitsevat kaksi asuinpaikkaa jäivät mallin ulkopuolelle.

Mallinnuksen ajankohdiksi valikoituivat mielenkiintoisimmat tilanteet 5000 ja 3000 vuotta
sitten. 5000 vuotta sitten kivikauden asutus on ollut vilkkaimmillaan ja jokilaakso
asuinpaikkana oletettavasti ihmistoiminnan kannalta suotuisimmillaan. 3000 vuotta sitten oli
siirrytty kivikaudelta pronssikaudelle ja joki virtasi yhä laaksoon. Alkeellinen
maataloustoiminta on jo saattanut tuolloin alkaa Mätäjokilaaksossa. Varhaismetallikaudelta ei
kuitenkaan tunneta runsaasti kohteita, joten asutuksen kannalta suotuisien alueiden
löytäminen saattaisi tuottaa arvokasta lisätietoa arkeologeille tulevaisuuden inventointeja
varten.

Mallinnettavan alueen päälle rakennettiin 50 metrin ruutukoossa koordinaattien mukaan
asettuva ruudukko. Versiot molempien korkeusmallien 5000 ja 3000 vuotta sitten -tilanteille
tehtiin leikkaamalla ruudukosta irti vesistöalueiden muotoiset osat, joiden kohdalla asutusta ei
ole voinut sijaita. Seuraavaksi ruudukkoihin liitettiin mallinnusta varten tarvittavat
ominaisuustiedot selitettävästä ja selittävistä muuttujista. Muuttujia liitettiin enemmän kuin
lopullisessa mallissa käytettiin, sillä muuttujien soveltuvuutta haluttiin testata tilastollisesti.

Korkeusmalleille tehtiin seuraavat paikkatietoanalyysit tutkittavina ajankohtina: rinteen
kaltevuus, rinteen suunta, auringon säteilyn määrä ja etäisyys vesistöstä. Näiden lisäksi
ruudukkoihin liitettiin maaperätyypeistä hiekka-hieta, moreeni ja hienosedimentti
ruutukohtaisiksi pinta-aloiksi muunnettuna.

Selitettäväksi muuttujaksi ruudukkoihin liitettiin muinaisjäännöskohteista asuinpaikkoja ja
niiden ympäristöä kuvastavat 100 metrin bufferivyöhykkeet. Asuinpaikka on mallinnuksen
kannalta luotettavin ihmistoiminnasta kertova muinaisjäännös, koska niissä ihmistoiminnan
voidaan olettaa olleen intensiivisempää ja siten ympäristöstä riippuvaisempaa kuin
esimerkiksi hautapaikoilla, joita tutkimusalueelta tunnetaan vain vähän. Irtolöytöpaikoille taas
löydöt ovat saattaneet kulkeutua muualta. Asuinpaikkoja on myös kohteista ylivoimaisesti
eniten.

Asuinpaikoista malliin valittiin ne, jotka kyseisenä ajankohtana olisivat voineet olla olemassa
sijaintinsa, korkeutensa ja ikänsä puolesta. Lisäksi 3000 vuotta sitten -tilanteeseen lisättiin
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uusina muuttujina pelkästään varhaismetallikautista ihmistoimintaa kuvastavat kohteet –
asuinpaikkojen lisäksi muun muassa hautapaikkoja. Valmiit ruudukot vietiin taulukkomuodossa tilasto-ohjelmistoon.

9.2.1. Muuttujien valinta, mallien testaaminen ja arviointi
Mallinnuksen menetelmänä päätettiin käyttää logistista regressioanalyysia, joka soveltuu
tutkimuksiin, jossa selitettävä muuttuja voi saada vain kaksi arvoa. Tässä tapauksessa
asuinpaikka siis joka sijaitsee (1) tai ei sijaitse ruudussa (0). Logistinen regressioanalyysi on
yksinkertainen toteuttaa SPSS-ohjelmistolla ja se antaa tuloksena kullekin ruudukon ruudulle
ennusteen todennäköisyyksiksi muunnettuna.

Mallin rakentamiseen valittiin aineiston pienen koon vuoksi ns. split sample -menetelmä,
jossa aineiston ruuduista valittiin satunnaisotannalla 70 prosenttia harjoitusaineistoksi (ks.
Guisan & Zimmerman 2000). Muuttujia testattiin ja lopulliset muuttujat valittiin
laserkeilausaineistosta rakennetuilla aineistoilla. Muuttujien korrelaatioiden tarkastelun
jälkeen edestakaisin askeltavalla valintamenetelmällä malliin nostettiin muuttujia pikkuhiljaa
välillä poistaen sellaisia muuttujia, joiden merkitsevyystaso oli noussut yli viiden prosentin
riskirajan.

5000 vuotta sitten -malliin valittiin selittäviksi muuttujiksi rinteen suunta, etäisyys vesistöstä
sekä hiekka-hietamaan, moreenimaan ja hienosedimenttimaan ruutukohtaiset pinta-alat. 3000
vuotta sitten -tilanteen malliin valikoituivat rinteen kaltevuus, rinteen suunta, etäisyys
vesistöstä ja hiekka-hietamaan sekä moreenimaan pinta-alat. Lisäksi pelkkiä metallikautisia
kohteita selittävään malliin valittiin muuttujiksi rinteen kaltevuus, etäisyys vesistöstä ja
moreeni- sekä hiekka-hietamaan pinta-ala.

Syntyneitä malleja testattiin jäljelle jääneillä 30 prosentilla ruuduista sekä viemällä aineistot
välillä ArcMap-ohjelmaan tarkasteltavaksi. Mallien erottelukykyä arvioitiin ROC-analyysilla,
joka laski malleille ROC-käyrät ja AUC-arvot (ks. Fawcett 2006).

9.2.2. Ennusteiden visualisointi
Valmiit ennusteet liitettiin ArcMap-ohjelmassa olemassa oleviin ruudukkoihin, jolloin
jokainen ruutu sai ennusteen asuinpaikan sijaintitodennäköisyydestä.
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Todennäköisyysarvot luokiteltiin ja visualisoitiin sopivalla väriasteikolla. Ennustekartat
viimeisteltiin mallinnuksessa mukana olleilla asuinpaikoilla, joita ympäröivät
bufferivyöhykkeet. Ilman buffereita mukaan otettiin myös muut kohteet, jotta niiden sijaintia
voitaisiin verrata mallin laskemiin todennäköisyyksiin. Korkeuskäyrästö ja vesistöt piirrettiin
ennustekartoille alueellisen kontekstin selkeyttämiseksi. Karttojen viimeistely tehtiin
CorelDRAW ja Paint Shop Pro -ohjelmistoilla.

9.3. Kenttätyöt
Mätäjokilaakson ensimmäinen arkeologinen inventointi toteutettiin lokakuussa 2006, mutta
sen tulokset jäivät laihoiksi tutkimusryhmän yllättäneen lumimyrskyn vuoksi (ks. Lavento
ym. 2007). Kenttätyöskentely arkeologien kanssa auttoi ymmärtämään, millaista tietoa
inventoinnissa tarvitaan ja millaisilla paikoilla ja missä kontekstissa muinaiset asuinpaikat
sijaitsevat.

Kesällä 2009 toteutettiin itsenäinen tutkimusretki Mätäjoen vartta pitkin. Rehevä kasvillisuus
esti monin paikoin näkymän joelle ja peitti arkeologiset kohteet alleen. Retken antina olivat
useat valokuvat maiseman tärkeimmistä kohteista. Muutama täydentävä kuva saatiin lisäksi
Strömbergin putouksesta Pitäjänmäellä vuoden 2010 kevättulvan aikaan (kuvat 1, 7 ja 8).
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10. Tutkimustulokset
10.1. Maisemarekonstruktiot
Tässä alaluvussa esitellään karttasarja Mätäjokilaakson rannansiirtymisestä ajalta 10 000–
2000 vuotta sitten. Paleomaiseman muutos esitetään sekä laserkeilaus-korkeusmalliin
perustuvilla kartoilla että jokilaakson lähialueita kuvaavilla laajemmilla kartoilla. Lidarkartoilla näkyy tarkimmin, miten Mätäjokilaakson rantaviiva on muuttunut.

Karttojen vesialueet kuvaavat nykyisten maa-alueiden ja Itämeren pinnan suhdetta
rekonstruoituun rantaviivaan kunakin ajankohtana. Kartoilla näkyvät myös kyseiseen
ajankohtaan tai sitä ennen ajoitetut muinaisjäännökset, joiden korkeus vastaa karttavaiheen
rannankorkeuksia.

Kunakin ajankohtana tarkastellaan lisäksi alueella vallinneita elinolosuhteita ihmistoiminnan
kannalta. Kuvaukset perustuvat tietoihin alueen ihmistoiminnasta (ks. luku 7, kuva 10 ja
taulukko 2), sekä alueen ilmasto- ja kasvillisuushistoriasta (luku 6).

Ajankohdat on ilmoitettu vertailun helpottamiseksi myös kalibroituina radiohiilivuosina. Iät
ovat arvioita ja ne on pyöristetty lähimpään sataan vuoteen
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Kuva 14. Mätäjokilaakso 10 000 vuotta sitten. Ancylusjärven pohjoisesta ulkosaaristosta on jo alkanut kohota
paljaaksi huuhtoutuneita kalliosaaria. Laserkeilausaineistosta johdetun Lidar-korkeusmallin kattama alue on
rajattu vasemmanpuoleiseen karttaan. Korkeusmallit: ©Maanmittauslaitos.
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10.1.1. Ulkosaaristoa jääjärvessä – 10 000 vuotta sitten (noin 9100 BP)
Ancylusjärvi on peittänyt vielä 10 000 vuotta sitten Mätäjokilaakson lähes kokonaan (kuva
14). Transgression vuoksi jo aiemmin paljastuneita alueita on uudelleen peittynyt jääjärven
vesien alle. Tutkimusalueen pohjoisosissa on kuitenkin jo saaristoa, jonka korkeimmat
kohoumat yltävät 17 metriin Ancylusjärven pinnan yläpuolella.

10 000 vuotta sitten rantaviiva on sijainnut nykytopografiaan verrattuna 51 metrin korkeudella
Litorina 32 -isobaasin (L32) kohdalla. Isobaasilta kaakkoon ja luoteeseen mentäessä, kartan
ulkoreunoilla, alueet saattavat olla kooltaan ja korkeudeltaan todellisesta tilanteesta
poikkeavia, koska maankohoamisen aiheuttamaa kaltevuutta ei voitu täysin luotettavasti
laskea kaikkein vanhimmille rantavaiheille. Verrattuna Mäkiahon (2003)
pääkaupunkiseudulta laatimaan 9000 BP -rantavaihetta (n. 10 300 cal BP) kuvaavaan karttaan,
muun muassa Kivistön ja Myllykylän alueet ovat tässä kartassa paljon laajemmat. Toisaalta
Mäkiahon kartta kuvaa 300 vuotta vanhempaa tilannetta, jolloin Ancylustransgressio oli vielä
korkeimmillaan.

Tarkempi rannansiirtymiskartta osoittaa että Mätäjokilaaksossa pinnan yläpuolelle on
kohonnut Laajavuori Myyrmäen pohjoispuolella. Malminkartanon keinotekoinen täyttömäki
on visualisoitu pois tarkemmasta kartasta. Samoin muutamissa kohdin on poistettu muita
ihmistoiminnan merkkejä, kuten teitä ja rautatiepenkkoja sekä rakennuksia. Muutokset on
tehty kaikkiin aikasarjan Lidar-karttoihin.

Mätäjokilaakson ympäristössä Ancylusjärvestä ovat nousseet suurimpana saarena
Piispankylän ja Kivistön korkeimmat kalliot sekä Nummimäki luoteessa, Sotilaskorpi
pohjoisessa sekä Keimolan kalliot lännempänä. Koillisessa meren pinnan alta ovat kohonneet
Myllykylän alueella Siltaniitunmäki, Huhtarinmäki, Kratinkallio sekä Rydybacka.
Viinikkalan kukkulat ovat rikkonaista saaristoa. Käpylän taivaskallio oli 10 000 vuotta sitten
vain pieni luoto kaukana ulkosaaristossa. Virhe paleomaisemassa, 60-luvulla luonnonmäestä
korotettu Paloheinän täyttömäki, näkyy kartan keskiosassa.
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Aika ennen ihmistä

Ilmasto-olosuhteet ovat olleet väistyneen jääkauden jälkeen vielä varsin ankarat.
Keskilämpötilat olivat 10 000 vuotta sitten nollan alapuolella ja kylmät tuulet puhalsivat
ulapalta. Sitä mukaa kun veden paljaaksi huuhtomia kallioita kohosi veden alta, varvuista,
heinistä ja pensaista koostuva tundrakasvillisuus juurtui niiden pintaan raivaten tietä koivulle.
Ensimmäiset metsät olivat koivu- ja mäntyvaltaisia.

Pysyvää asutusta yksinäisille kallioluodoille ei todennäköisesti vielä voinut asettua.
Sisämaassa päin, Itä-Vantaalla Keravanjoen laaksossa, Porvoonjokilaaksossa sekä Lahden
Ristolassa ihmistoimintaa on saattanut olla jo 10 000 vuotta sitten (Rikkinen ym. 1999;
Leskinen & Pesonen 2008).
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Kuva 15. Mätäjokilaakso 9000 vuotta sitten. Rannansiirtyminen on edennyt nopeasti ja paljastanut pohjoisessa
kokonaisia maa alueita. Ensimmäiset asukkaat ovat mahdollisesti jo asettuneet alueelle. Jönsaksen (19), Kilterin
(28) ja Kauppaoppilaitoksen tontin (26) asuinpaikoilta tunnetaan alueen vanhimmat asutuslöydöt. Korkeusmallit:
©Maanmittauslaitos.
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10.1.2. Rannansiirtyminen nopeutuu – 9000 vuotta sitten (noin 8100 BP)
Ancylusjärven pinta on laskenut ja suolaista vettä on alkanut virrata Tanskan salmien kautta
Itämeren altaaseen (kuva 15). 9000 vuotta sitten Itämeren altaan täyttänyt Mastogloiameri –
Ancylusjärven siirtymävaihe Litorinamereksi – on jopa 25 metriä Ancylusjärven pintaa
matalampi.

Tuhannessa vuodessa nopeasti laskeneen jääjärven sylistä on paljastunut kokonaisia maaalueita, joilla on yhteys pohjoiseen. Mäkiahon (2003) tuloksiin verrattaessa nähdään, että
jokilaakson pohjoispuoliset maa-alueet ovat jo manneryhteydessä. L32-isobaasilla
rannankorkeus on enää 32 metriä ja alueen korkeimmat kohoumat pohjoisessa nousevat 37
metrin korkeuteen Mastogloiameren pinnasta.

Mätäjoen länsipuolella Myyrmäen alue on kohonnut saarina vedestä. Malminkartanon kallio
on kohonnut pinnan yläpuolelle, samoin Kaivoksela ja sen eteläpuolella Vaskivuori. Etelässä
Konalan, Pitajänmäen ja Kannelmäen korkeimmat kalliot ovat paljastuneet.

Laajempaa aluetta kuvaavasta kartasta nähdään, että Laajavuori on liittynyt pohjoisesta
kurottavaan maa-alueeseen. Vapaalasta taas alkaa Hämevaaran kautta Lintuvaaran
eteläpuolelle koukistuva suuri saari. Idässä Oulunkylän–Patolan alueelle on kohonnut
suurehko saari ja alueen keskiosissa Pirkkola on kohonnut saarena. Lupauksenvuori lounaassa
ja Linnanmäki kaakossa ovat ulkosaariston korkeimmat kohoumat. Vantaanjokilaakso ulottuu
pitkälle pohjoiseen merenlahtena. Moreeni- ja kalliokohoumasta louhittu Silvolan tekoallas
erottuu tasaisena pintana kartan keskiosassa niemen kärjessä.

Muun muassa Vantaanjoen salmikohdassa Piispankylän eteläpuolella näkyy modernin ajan
rakenteen, Kehä III -tien, aiheuttama virhe korkeusmallissa. 1900-luvun alun peruskartan
korkeuskäyriin verratessa kuitenkin huomataan, että moottoritiestä huolimatta Laajavuori on
todennäköisesti ollut yhteydessä pohjoiseen 9000 vuotta sitten.

Ensimmäiset asukkaat

Tuhannessa vuodessa keskilämpötilat ovat kohonneet nykypäivän tasolle. 9000 vuotta sitten
vallinnut ilmasto on silti eronnut nykyisestä: meri-ilmaston talvet ovat olleet leutoja, kesät
taas viileitä ja vettä on satanut vuoden ympäri kuten Brittein saarilla nykyään. Kohonneiden
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lämpötilojen ja runsaan sadannan turvin mänty- ja koivuvaltaista metsää on juurtunut
kalliosaarten alarinteille, jossa maaperä on ollut paksuin.

Suotuisamman ilmaston ja maankohoamisen myötä pysyvää tai kausiluontoista asutusta on
saattanut tulla Mätäjokilaaksoon jo 9000 vuotta sitten. Myyrmäen Jönsaksesta (19), Kilteristä
(28) ja Kauppaoppilaitoksen tontilta (26) tunnetaan alueen vanhimmat asuinpaikat, joista
saadut vanhimmat radiohiiliajoitukset ovat noin 9000 vuoden ikäisiä. Lisäksi
irtolöytökohteiden alueella on voinut olla ihmistoimintaa.

Jönsas on ollut pieni saari suojaisella paikalla sisäsaaristossa, Kilterin asuinpaikka taas on
sijainnut Jönsaksen eteläpuoleisen saaren mantereen puoleisella rannalla ja
Kauppaoppilaitoksen tontin asuinpaikka Myyrmäen saaren suojassa meren rannassa.
Saariston asukkaat ovat hyödyntäneet vesistön runsasta antia. Tärkein pyydyseläin on ollut
hylje, jonka perässä vuodenaikojen vaihtelun mukaan asutus on siirtynyt paikasta toiseen.
Luulöytöjen valossa näyttäisi kuitenkin siltä, että Kauppaoppilaitoksen tontin
muinaisasukkaat ovat saalistaneet eniten hirveä (Leskinen & Pesonen 2008: 101).
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Kuva 16. Mätäjokilaakso 8000 vuotta sitten. Litorinatransgressio on hidastanut rannansiirtymistä. Rantaviiva on
vetäytynyt hienoisesti, ja muun muassa Piispankylän ja Laajavuoren väliin on syntynyt salmi. Korkeusmallit:
©Maanmittauslaitos.
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10.1.3. Nouseva merenpinta vs. maankohoaminen – 8000 vuotta sitten (n.
7200 BP)
Transgressiivinen Litorinameri on hidastanut rannansiirtymistä Mätäjokilaakson alueella
(kuva 16). Monin paikoin rantaviiva on vetäytynyt ja meri on päässyt valtaamaan uudestaan
menettämäänsä maata. Pääkaupunkiseudulla transgressio on alkanut arviolta 300 vuotta
aiemmin (n. 8300 cal BP) ja jatkuu kartassa kuvatun tilanteen jälkeen vielä 600 vuotta.

Rantaviivan vetäytymisen näkee myös L32-isobaasilta, joka on noussut 33,5 metriin eli
puolitoista metriä tuhannen vuoden takaisesta. Alueen korkeimmat kohoumat pohjoisessa ja
luoteessa ovat kuitenkin yhä 37 metrissä. Näyttäisi siltä, että maankohoaminen on jo
tutkimusalueen luoteisreunalla ollut merenpinnan nousua nopeampaa, eikä transgressiota ole
tapahtunut. Samankaltaisia havaintoja ovat tehneet muun muassa Mäkiaho (2003: 44–45) ja
Hyvärinen (1982).

Itse jokilaaksossa muutos vuosituhannen takaiseen tilanteeseen on vain hienoinen. Laakson
pohjoispuolella Laajavuoren alue on eriytynyt jälleen omaksi saarekseen. Viinikkalan
koillispuolelle nykyisen lentokentän alueelle on syntynyt pieni merenlahti.

Mesoliittinen asutus vakiintuu

Mätäjokilaakson asukkaat ovat todennäköisesti sopeutuneet Litorinameren nousevaan pintaan
varsin hyvin, sillä pääkaupunkiseudun rantaviivassa ei ole tapahtunut rajuja muutoksia. Sen
sijaan elinolosuhteita on heikentänyt noin 200 vuotta aiemmin alkanut kylmä jakso, joka
kuitenkin on ollut 8000 vuotta sitten jo hellittämässä ja antamassa tietä holoseenin
lämpökaudelle. Ilmaston viilentyminen on saattanut aiheuttaa myrskyisyyttä Itämeren
altaaseen hankaloittaen rannikon asukkaiden elämää.

Metsissä männyltä on raivannut tilaa leppä, ja mäntymetsät ovat muuttumassa sekametsiksi,
joissa myös pähkinäpensas ja jalava viihtyvät. Sekametsät ovat tarjonneet mesoliittisen ajan
ihmisille aiempaa monipuolisempaa ravintoa ja muita hyödykkeitä.

&' !

!

Kuva 17. Mätäjokilaakso 7000 vuotta sitten. Rannansiirtyminen etenee jälleen tutkimusalueella. Muun muassa
Myyrmäen saari on liittynyt osaksi laajempaa maa-aluetta. Mesoliittinen kivikausi on vaihtunut neoliittiseksi
kivikaudeksi ja uutta asutusta on sijoittunut jokilaakson pohjoisosiin. Korkeusmallit: ©Maanmittauslaitos.
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10.1.4. Rantaviiva etenee jälleen – 7000 vuotta sitten (n. 6100 BP)
Rannansiirtyminen on päässyt jälleen vauhtiin Litorinatransgression jälkeen (kuva 17).
Mätäjokilaaksossa rantaviiva on edennyt hieman kohti ulappaa ja maa-alueet kasvaneet 2000
vuoden takaisesta tilanteesta. Myyrmäen suurin saari on liittynyt suurempaan maa-alueeseen
lännessä. Laajavuori on samoin liittynyt uudestaan pohjoiseen.

L32-isobaasilla rannankorkeus on laskenut kaksi metriä tuhannessa vuodessa, mutta on silti
vain puoli metriä alempana (31,5 metriä) kuin 2000 vuotta aikaisemmin. Maankohoamisen
epätasaisuudesta johtuen isobaasin kaakkoispuolella olevat alueet ovat kuitenkin paljastuneet
enemmän kuin 2000 vuotta aikaisemmin. Korkeimmat kohoumat ovat reilussa 40 metrissä,
matalimmat kohdat eli nykyisen merenpinnan taso yhä noin 30 metrissä.

Mesoliittisesta neoliittiseen kivikauteen

Lämmin ja kuiva ilmasto on muuttunut taas hieman viileämmäksi ja sateet ovat lisääntyneet.
Lämpötilat ovat pysytelleet kuitenkin nykytasoa korkeammalla. Metsien valtalajeja ovat
koivu, leppä, mänty, pähkinäpensas ja jalava sekä uusina tulokkaina tammi ja lehmus.
Pähkinäpensaasta saatavat hasselpähkinät ja ehkä myös vesipähkinät ovat olleet hyvä
ravinnonlisä asukkaille.

Mesoliittinen kivikausi on vaihtumassa neoliittiseksi kivikaudeksi, jolloin
saviastianvalmistustaito tuli Suomeen ja asutus vaurastui ja levisi. Siirtymävaiheen asutusta
on Mätäjokilaaksossa löydetty Gröndalista (29), joka on sijainnut suojaisessa
lahdenpohjukassa saaressa nykyisten Silvolan ja Kaivokselan alueella.
Varhaiskampakeraamista asutusta on niin ikään ollut jokilaakson pohjoisosissa, muun muassa
Etelä-Vantaa 3 -asuinpaikalla (20), joka on sijainnut samassa saaressa Jönsaksen asuinpaikan
kanssa. Rannalla saariston suojissa on ollut myös Raappavuoren urheilukentän tarkemmin
ajoittamaton asuinpaikka (25).
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Kuva 18. Mätäjokilaakso 6000 vuotta sitten. Jokilaakson muoto on alkanut hahmottua ja alueesta on
muodostunut suojaisa merenlahti. Korkeusmallit: ©Maanmittauslaitos.
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10.1.5. Saaristosta mantereeksi – 6000 vuotta sitten (n. 5200 BP)
Jokilaakson muoto alkaa viimein hahmottua (kuva 18). Saaristona kohonneet nykyisen
jokiuoman pohjois- ja länsipuoleiset alueet ovat liittyneet mantereeseen. Kaivokselan,
Vaskivuoren ja Silvolan alueet ovat muodostaneet suurehkon saaren. Kannelmäki on liittynyt
Pirkkolan saareen ja Konala Espoon puolelle. Pitäjänmäki ja Mäkkylä ovat olleet yhä erillisiä
saaria.

Rantaviivan korkeus on laskenut 26 metriin L32-isobaasilla. Alueen korkeimmat kohdat ovat
nousseet jo 47 metriä Litorinameren pinnan yläpuolelle.

Vantaanjoen vanha ja uusi uoma ovat olleet alajuoksulla yhä merenpinnan alapuolella ja
suolainen vesi on päässyt tunkeutumaan sisämaahan. Nykyisen Vantaanjoen ylämutkassa
väylä pohjoiseen näyttäisi umpeutuneen. Syynä on kuitenkin moderni rakenne – moottoritien
penkka. Väylä onkin todellisuudessa jatkunut katkeamatta.

L32-isobaasin kaakkoispuolella Helsinginniemen pohjois- ja itäosat muodostavat laajan
saariston. Yksi eteläisimmistä saarista on Kallio.

Kampakeramiikan kukoistuskausi alkaa

Mätäjokilaakson asuinolot ovat nyt suotuisimmillaan: ilmasto on lauhkea ja keskilämpötilat
jopa 2 astetta nykyistä korkeammalla (Seppä & Heikkilä 2003). Lehtipuuvaltaiset sekametsät
kasvavat siellä, missä maaperä on ravinteikkain.

Myös asutus on vilkastumassa seuraavan tuhannen vuoden kuluessa, mutta tyypillisen
kampakeraamisen kulttuurin kohteita alueella ei vielä 6000 vuotta sitten todennäköisesti ollut.
Varhaiskampakeraamisista asuinpaikoista Kaivokselan itäpuolella, merenlahden etelärannalla
sijainnut Silvolan asuinpaikka on todennäköisesti ollut asuttuna.

Malminkartanon saarten pohjoispuolella rannan tuntumassa sijaitseva Etelä-Vantaa 1–2 (17)
on lähtötietojen mukaan 25 metrin korkeudella eli metrin L32-isobaasia alempana, mutta
arkeologisen iänmäärityksen puolesta kohteen pitäisi jo näkyä kartalla. Samoin sijainti
rannansiirtymiskartalla tukee käsitystä, että asuinpaikka olisi jo 6000 vuotta sitten ollut
olemassa tukevasti kuivalla maalla.
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Kuva 19. Mätäjokilaakso 5000 vuotta sitten. Joki on alkanut virrata laaksoon pohjoisesta. Suojaisan merenlahden
rannat ovat tiheämmin asuttuja kuin koskaan aikaisemmin. Kampakeraamisen kulttuurin lisäksi alueelle on
asettunut nuorakeraamista kulttuuria edustavia uudisasukkaita. Korkeusmallit: ©Maanmittauslaitos.

!

'"

!

10.1.6. Joki alkaa virrata – 5000 vuotta sitten (n. 4400 BP)
Tuhannessa vuodessa Mätäjokilaakson alueella on tapahtunut isoja muutoksia (kuva 19).
Vantaanjoki on jo todennäköisesti alkanut virrata laaksoon Djupbäckin uoman kautta
kuluttaen kallioperään painaumaa uoman itäpuolella. Vantaanjoen uoma näkyy laajemmalla
kartalla merenlahtena.

Merivirrat kuluttavat herkästi pohjaa seuraillen vedenalaisia rinteitä ja syvänteitä (Haavisto &
Kukkonen 1975: 11). Tikkasen (1989) mukaan nykyinen Vantaanjoki virtaa jääkauden
jälkeen kerrostuneiden sedimenttien päällä, mutta on onnistunut kuluttamaan kerrostumiin
vain kapean väylän. Onkin mahdollista että Vantaanjoen uoman paikalla on sijainnut
merivirtojen kuluttama painanne, joka vielä noin 6000–5000 vuotta sitten on ollut kapea
merenlahti.

Kartalla merenlahti näyttäisi työntyvän pohjoiseen asti. Todellisuudessa Djupbäckistä itään on
aiemmin sijainnut nykykartoilla näkymätön glasifluviaalinen harjanne, joka on ohjannut
virtauksen pohjoisesta Mätäjoen laaksoon. Vantaanjoki on sittemmin kuluttanut harjanteen
uomansa tieltä haarautuessaan noin 3000 vuotta myöhemmin itään nykyiseen uomaansa
(Tikkanen & Ruth 2003).

Mätäjokilaaksossa Malminkartano työntyy länteen niemenä, samoin Konala ja Kannelmäki
etelämpänä. Matalikoksi hyvää vauhtia muuttumassa ollut lahti on ollut yhä makeavetisempää
väylän merelle kaventuessa ja Vantaanjoen tuodessa makeaa vettä pohjoisesta.

Pian kartalla kuvatun tilanteen jälkeen, maan vielä kohotessa, Djupbäckin ja Malminkartanon
väliin on todennäköisesti muodostunut koskia sekä matala ja pitkänomainen järvi (kuva 21)
(Tikkanen & Ruth 2003). Se on kuivunut kun Malminkartanon kynnys on maankohoamisesta
johtuvan kallistumisen sekä eroosion voimasta laskenut järven pinnan tasolle.

Pitäjänmäki on ollut yhä yksinäinen saari suojaisan lahden ulkopuolella. Munkkivuori on
noussut saarena laakson eteläosassa. L32-isobaasilla rannankorkeus on 20,5 metriä nykyisestä
merenpinnasta. Korkeimmat kohdat ulottuvat yli 50 metrin korkeuteen, matalimmat noin 20
metrin syvyyteen.
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Kahden kulttuurin rinnakkaiseloa

Ilmasto-olosuhteet jatkuivat vielä 5000 vuotta sitten suopeina, metsät olivat lajirikkaita
lehtoja ja leppä valloitti rannansiirtymisen paljastamia hienosedimenttimaita uusille metsille.

Mätäjokilaaksoon muodostuneen merenlahden rannoilla elinolosuhteet ovat olleet hyvät:
sijainti on ollut mereisyydestään huolimatta suojainen, metsät ja vesistöt ovat tarjonneet
runsaasti ravintoa ja vesistöt kulkureitin. Makean veden saanti on ollut turvattu järvialtaan
muodostuttua Malminkartanon ja Djupbäckin väliin.

Kivikautisen Mätäjokilaakson asutus on nyt tiiviimmillään. Alueelle on tullut vierasta väkeä,
nuorakeraamisen kulttuurin edustajia, jotka elävät rinnakkain kampakeraamista kulttuuria
edustavan valtaväestön kanssa. Tulokkailla on ehkä ollut jo karjaa, joten asuinpaikaksi on
valikoitunut rantaniitty, josta karja sai ravintoa (Erä-Esko 1980; Leskinen & Pesonen 2008:
93).

Myöhäiskampakeraamista asutusta on ollut muun muassa merenlahteen muodostuneen
salmen rannalla Shemeikankuja 3:n (3) asuinpaikalla ja Mäkkylästä työntyvän niemen
kärjessä Turkismiehentien leikkikentän (12) asuinpaikalla.

Nuorakeraamista asutusta on ollut Mätäjokilaasossa muun muassa Malminkartano 2:n (1),
Malminkartano, Rukkilan (14), Jönsaksen (19) ja Kauppaoppilaitoksen tontin (26)
asuinpaikoilla. Nuorakeraamista asutusta on myös asettunut samoille asuinpaikoilla
myöhäiskampakeraamisen kulttuurin jälkeen muun muassa Malminkartano 1:n (10),
Malminkartano 5:n (8) ja Vanhan Nurmijärventien (23) asuinpaikoilla.

Tarkemmin ajoittamattoman Kuparinmäen asuinpaikan (24) sijainti ja korkeus (25 metriä
mpy) täsmäävät kartalla kuvattuun ajankohtaan. Asuinpaikan ohessa on Vaskivuoren
kivikautinen kvartsilouhos. Samoin Malminkartanon niemessä sijainnut Malminkartano 8
(51) vaikuttaisi olevan peräisin tältä ajalta.
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Kuva 20. Mätäjokilaakso 4000 vuotta sitten. Vuolas joki virtaa alajuoksulla merestä kohonneiden kosteikkojen
halki. Kivikausi lähenee loppuaan ja alueen asutus näyttäisi arkeologisten löytöjen valossa hiljenevän.
Korkeusmallit: ©Maanmittauslaitos.
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10.1.7. Merenlahdesta jokilaaksoksi – 4000 vuotta sitten (n. 3700 BP)
Rannansiirtyminen on edennyt Mätäjokilaaksossa tähänastisista pisimmän harppauksen (kuva
20). Syynä on alavien hienosedimenttitasankojen vähäinen korkeusvaihtelu: sen jälkeen kun
rantaviiva on saavuttanut Malminkartanon tason, se on vetäytynyt nopeasti aina mantereeseen
yhdistyneen Pitäjänmäen tienoille.

Kahdessa korkeusmallissa onkin tässä kohdin selvä ero: tarkemmassa Lidar-mallissa merivesi
täyttää Malminkartanoon asti vain nykyisen Mätäjoen uoman, joka on syntynyt vasta monta
tuhatta vuotta kartalla kuvattua tilannetta myöhemmin. Epätarkemmassa mallissa taas
sisämaahan työntyy jokiuomaa leveämpi mutta silti kapea merenlahti.

Todennäköisintä onkin, että sedimenttitasangot ovat 4000 vuotta sitten olleet Helsingin
Vanhankaupunginlahden tapaista ruovikkoista tulvakosteikkoa, joka on vedenkorkeudesta
riippuen jäänyt välillä meren pinnan alle, välillä kuivunut. Etelästä on työntynyt säännöllisesti
esimerkiksi tuulen vaikutuksesta merivettä sisämaahan. Pikkuhiljaa merivesi on työntynyt yhä
lyhyemmän matkaa ja rantaviiva on lopulta jäänyt Pitäjänmäen putouksen alle. Tikkasen ja
Ruthin (2003) mukaan myös Malminkartanon ja Pitäjänmäen väliin on jossain vaiheessa
todennäköisesti syntynyt matala, laajahko järviallas (kuva 21). Todennäköisesti järviallas on
kuroutunut ja täyttynyt heti kun rantaviiva on karannut putouksen eteläpuolelle.

Mätäjokilaakson itäpuolelle on muodostunut laaja niemi, jonka eteläkärjessä ovat Kallio ja
Laakso. Pikku-Huopalahti työntyy nimeen laajana merenlahtena pitkälle Pirkkolan
eteläpuolelle. Kumpulassa ja Tapiolan alueella lännessä on yhä saaristoa. Uloimpana ovat
Tähtitorninmäki ja Helsinginniemen saariryhmä sekä Lauttasaaren kolme saarta. L32isobaasin korkeus on 15,5 metriä. Korkeimmat kohdat ovat jo yli 55 metrin korkeudessa ja
syvimmät 15 metrin syvyydessä silloisesta merenpinnan tasosta.

Kivikauden loppuvaihe

Ilmasto on viilentynyt, mänty ja kuusi ovat vallanneet alaa sekametsiltä ja jalojen lehtipuiden
osuus puustosta on alkanut vähentyä. Asukkaiden kannalta elinolosuhteet ovat hieman
heikentyneet lämpötilojen pudottua holoseenin lämpömaksimin lauhkeista luvuista.
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Asutus harvenee pronssikautta kohti mentäessä. Mätäjokilaaksosta tunnetaan
myöhäisneoliittista Pöljän tyypin asbestikeramiikkaa Turkismiehentien leikkikentältä (12) ja
Kaupintieltä (40). Kiukaisten kulttuurin aikaisia keramiikkalöytöjä Mätäjokilaaksosta ei ole
tehty, mutta radiohiiliajoitukset viittaavat siihen että Kiukaisten kulttuurin aikaista asutusta oli
Jönsaksen asuinpaikalla.
Kuva 21. Tikkasen ja Ruthin (2003) mukaan
Mätäjokilaaksossa on ollut todennäköisesti kaksi
peräkkäistä järvivaihetta noin 5000–2500 vuotta
sitten. Pohjoisempi järviallas on muodostunut ensin
pian joen virtauksen alkamisen jälkeen, eteläisempi
allas pohjoisen järven kuivuttua ja
hienosedimenttitasankojen kohottua arviolta noin
3900 vuotta sitten. Järvialtaiden rajaukset ovat
arvioita, jotka perustuvat nykytopografiaan ja
rantaviivan sijaintiin 5000 vuotta sitten. Altaat on
piirretty rantavaihetta 3000 vuotta sitten kuvaavalle
kartalle.
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Kuva 22. Mätäjokilaakso 3000 vuotta sitten. Joen varrella on varhaismetalli- ja pronssikautista asutusta. Monet
asuinpaikoista ovat olleet asuttuina jo kivikaudella. Aurinkokalliolla (52) on sijainnut hautaröykkiö.
Korkeusmallit: ©Maanmittauslaitos.
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10.1.8. Putous pauhaa Pitäjänmäellä – 3000 vuotta sitten (n. 2900 BP)
Mätäjoen suu on vetäytynyt Pitäjänmäen putouksen eteläpuolelle, noin kilometrin koilliseen
nykyiseltä suulta (kuva 22). Mäkkylän ja Pitäjänmäen välissä rantaviiva työntyy pienenä
merenlahtena sisämaahan. Munkkivuoren länsipuolelle on noussut pieni saari, Tali.
Munkkivuoren ja mantereen väliin on muodostumassa matalikkoa.

Kuten jo aiemmin on todettu, Pitäjänmäen ja Malminkartanon välissä on tässä vaiheessa
todennäköisesti sijainnut matala, laaja järvi (kuva 21). Järvi on kuivunut vasta kun maan
kallistumisen ja eroosion voimasta Pitäjänmäen paikkeilla sijainnut moreenikynnys on
kulunut ja vesi päässyt virtaamaan sen yli. Tikkasen ja Ruthin (2003) mukaan järviallas on
hidastanut uoman eroosiota joen keski- ja alajuoksulla (vrt. kuva 6).

Leppävaaraan on kurottanut jo kaventunut merenlahti, samoin Kumpulan puolelle kohti
Pasilaa. Pyöreämuotoisen merenlahden kohdalla on nykyään Käpylän urheilupuisto. Koska
puiston maanmuokkaustyöt ovat muuttaneet laakson topografiaa, ei voida varmuudella sanoa,
että merenlahti olisi ulottunut puistoon asti 3000 vuotta sitten.

Vantaanjoen nykyinen suu Vanhankaupunginkoskella on ollut yhä osa merenlahtea, joka on
kaventunut Vanhankaupungin kohdalla kapeaksi salmeksi. Merenlahden Ruutinkoskelle
työntyvä uloke on tosiasiassa Vantaanjoen myöhemmin kuluttaman uoman osa.

L32-isobaasin korkeus on 11,5 metriä. Korkeimmat kohdat kohoavat 62 metrin korkeuteen
merenpinnasta. Nykyisen merenpinnan taso häämöttää 11 metrin syvyydessä.

Ensimmäiset kaskipellot

Edellisten 800 vuoden aikana vallinnut poikkeuksellisen kylmä jakso on edistänyt jalopuiden
taantumista ja kuusen nousua valtapuuksi. Lehtosaarekkeita on kuitenkin ollut todennäköisesti
joenrinteillä ja hedelmällisillä hienosedimenttimailla.

Viilentyneestä ilmastosta huolimatta viljanviljely on mahdollisesti alkanut tai alkamassa jo
Mätäjokilaaksossakin. Kuosmasen (2010) Espoon Suurpellon siitepölytutkimuksen
ensimmäiset havaitut viljakasvien siitepölyt ovat 3200 vuoden takaa. Pronssikauden
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asukkaiden elämäntapa ei silti juurikaan eronnut kivikautisesta. Metsästys ja keräily ovat yhä
olleet tärkein ravinnonhankintakeino, jota kaskiviljely ja karjan kasvatus ovat täydentäneet.

Mätäjokilaaksosta tunnetaan joitakin muinaisjäännöskohteita, joista on löydetty
varhaismetallikautista esineistöä (muun muassa 1, 7, 11, 17, 19 ja 20). Pronssikautisia
kohteita tunnetaan varmuudella vain yksi: hautaröykkiö Kannelmäen Aurinkokalliolla (52).
Lisäksi Kilterinmäessä on mahdollisesti sijainnut pronssi- tai rautakautisia hautaröykkiöitä,
jotka ovat tuhoutuneet rakentamisen yhteydessä (Museovirasto 2010).
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Kuva 23. Mätäjokilaakso 2000 vuotta sitten. Muinainen Vantaanjoki on murtanut itselleen uuden väylän
nykyiseen uomaansa. Joki on virrannut jonkin aikaa molemmissa uomissa kunnes maankohoaminen on
tyrehdyttänyt virtauksen Mätäjokilaaksoon ja vanha uoma on pääosin täyttynyt sedimentillä. Korkeusmallit:
©Maanmittauslaitos.
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10.1.9. Vantaanjoki haarautuu – 2000 vuotta sitten (n. 2000 BP)
Mätäjokilaakson maisemassa rannansiirtymistä merkittävämpi muutos on tapahtunut
Vantaanjoen uomassa (kuva 23). Tikkasen ja Ruthin (2003) mukaan noin 200 vuotta kartalla
kuvattua tilannetta aiemmin joki oli murtanut itselleen uuden uoman glasifluviaalisen
harjanteen läpi Djupbäckistä itään. Molemmat uomat toimivat Vantaanjoen lasku-uomina
jonkin aikaa veden virtauksen Mätäjokiuomaan kuitenkin pikku hiljaa tyrehtyessä. Arviolta
noin 1900 vuotta sitten virtaus Mätäjokeen päättyi ja uoma alkoi täyttyä sedimentillä.

Vantaanjoen uoma on Djupbäckin paikkeilla sijainnut todennäköisesti lännempänä. Joen
mutka on siirtynyt sittemmin itään ja etelään kuluttaen lähes havaitsemattomiin
puhkaisemansa harjanteen.

Rantaviiva on ollut 2000 vuotta sitten yhä samalla paikalla Pitäjänmäen putouksen takana
kuin tuhat vuotta aiemmin. Koska putouksen korkeusero on noin 7 metriä, kestää rantaviivalla
sillä kohdin vetäytyä sen ohi kohti nykyistä alajuoksua. Korkeus L32-isobaasilla on enää 7,5
metriä. Nykyinen merenpinta on 7 metrin syvyydessä ja korkeimmat kohoumat reilussa 65
metrissä.

Mätäjokilaakson rantaviivassa tapahtuneista muutoksista suurimmat ovat Munkkivuoren
liittyminen mantereeseen sekä Talin saaren laajentuminen. Jokilaakson länsipuolella Tapiola
ja Otaniemi ovat muodostaneet kapean, itään koukkaavan niemen mantereeseen. Etelässä
Helsingin keskustan alueet ovat yhdistyneet nk. Helsinginsaareksi (Tikkanen ym. 1996), jota
erottaa mantereesta nykyisen Töölönlahden yli ulottuva salmi. Melkein kaikki alueen saaret
ovat jo kohonneet pinnan yläpuolelle. Vantaanjoen suu Vanhankaupunginkoskella on jo lähes
nykyisellä paikallaan.

Varhaisrautakausi hiljensi jokilaakson

Varhaisrautakaudella Mätäjokilaakson asutus on löytöjen valossa hiipunut ja harventunut.
Syynä voi olla asutuksen painopisteen siirtyminen muualle tai se, ettei asuinpaikoista ole
jäänyt selviä jälkiä maastoon. Pääuomasta pieneksi puroksi muuttunut Mätäjoki ei enää
tarjonnut asukkaille yhtä runsaita antimia kuin aiemmin, eikä väylällä ollut enää suurta
merkitystä kulkureittinä.
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Asuinpaikoista Jönsaksesta (19) ja Etelä-Vantaa 1–2:sta (17) on löydetty varhaisrautakautista
Morbyn keramiikkaa. Myös muualla Uudellamaalla rautakautista asutusta tunnetaan erittäin
vähän.

Roomalaisena lämpökautena tunnettu lämmin jakso on saattanut lisätä kaskiviljelyn
kannattavuutta Mätäjokilaaksossakin. Viljelyn lisääntyminen on johtanut metsien
raivaamiseen ja siten avoimeen maisemaan, mutta Leskisen ja Pesosen (2008) mukaan
jokilaakson savikkotasankoja on voitu alkaa hyödyntää viljanviljelyksessä vasta kun aura
yleistyi viljelyksessä keskiajalla. Maiseman avartumiseen on vaikuttanut myös
karjankasvatus.

(# !

!

10.2. Ennusteet asutuksen sijoittumisesta
Tässä alaluvussa esitellään ennustavalla mallinnuksella tehdyt ennusteet asutuksen
sijoittumisesta Mätäjokilaaksossa 5000 ja 3000 vuotta sitten. Ennustavaa mallia rakentaessa
hypoteesina oli, että ympäristötekijöillä on ollut merkittävää vaikutusta asuinpaikan valintaan
esihistoriallisella ajalla. Malleihin valituista muuttujista kerrotaan tarkemmin luvuissa 9 ja 11.

Malleja vertaillaan molemmista korkeusmalleista johdetuilla ennusteilla, joissa on käytetty
samoja muuttujia. Samaa ennustavaa mallia on siis sovellettu molempiin korkeusmalleihin,
mutta mallin kalibrointi on tehty Lidar-aineiston perusteella.

Kuva 24. Ennuste asuinpaikkojen sijainnista 5000 vuotta sitten. Tummimmat alueet ovat mallin mukaan niitä,
joissa asuinpaikkoja todennäköisimmin sijaitsee. Mallissa mukana olevat asuinpaikat on ympäröity
bufferivyöhykkeillä. Muut kartoilla näkyvät muinaisjäännökset ovat pääasiassa irtolöytökohteita.
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10.2.1. Asutuksen sijoittuminen 5000 vuotta sitten
Asutuksen sijoittumista 5000 vuotta sitten ennustava spatiaalinen malli sijoittaa korkeimman
todennäköisyyden alueet Malminkartanon ympäristöön merenlahden molemmin puolin sekä
Vaskivuoren ja Kaivokselan ympäristöön (kuva 24). Näillä alueilla myös asuinpaikat
näyttäisivät sijoittuvan pääasiassa sinne, minne malli ne ennustaa. Mallin ennustavuus onkin
parhaimmillaan Malminkartanon alueella ja sen vastarannalla salmipaikan molemmin puolin.

Matalimman todennäköisyyden alueet keskittyvät jokilaakson länsipuolelle, missä myös
mallin ennustuskyky on asuinpaikkojen sijainnista päätellen heikompi. Muutamat ennusteen
korkean todennäköisyyden keskittymistä näyttäisivät olevan piirun verran sivussa niitä
lähinnä olevista asuinpaikoista.

Mielenkiintoinen korkean todennäköisyyden alue sijaitsee nykyisen Konalan alueelta
työntyvän niemen rannoilla, mistä ei tunneta muinaisjäännöskohteita. Teollisuusalueen
länsipuolelle jäävällä pientaloalueella olisi todennäköisesti yhä mahdollista suorittaa
arkeologinen inventointi.

Kahdesta eri korkeusmallista rakennetuilla ennusteilla on vain pieniä eroja. Selkein ero
ennusteiden korkeimman todennäköisyyden alueissa näyttäisi olevan Kaivokselan tienoilla,
Vaskivuoren länsipuolella, jonne Lidar-korkeusmallin ennuste ennustaa korkeampia
todennäköisyyksiä asutuksen sijoittumiselle. Korkeusmalli 25:n ennusteen keskimatalan
todennäköisyyden alueet (0,05–0,1) näyttäisivät olevan Lidar-korkeusmallin ennustetta
laajempia.
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Kuva 25. Ennuste asuinpaikkojen sijainnista 3000 vuotta sitten. Tummimmat alueet ovat mallin mukaan niitä,
joissa asuinpaikkoja todennäköisimmin sijaitsee. Mallissa mukana olevat asuinpaikat on ympäröity
bufferivyöhykkeillä. Muut kartoilla näkyvät muinaisjäännökset ovat pääasiassa irtolöytökohteita. Harmaalla
merkityt kohteet ovat varhaismetallikautisia.

10.2.2. Asutuksen sijoittuminen 3000 vuotta sitten
3000 vuotta sitten -tilanteen ennuste painottuu jopa 5000 vuotta sitten -ennustetta
voimakkaammin Malminkartanon ja vastarannan alueille sekä jokilaakson itärannalle (kuva
25). Huomiota herättävää on, että joen alajuoksun rannat ovat kokonaan heikon
todennäköisyyden aluetta poikkeuksena etelässä sijaitsevat Konala ja Pitäjänmäki, sekä
Kannelmäessä joen itärannalla olevat keskikorkean todennäköisyyden alueet. Malli ei huomio
alueelle todennäköisesti syntynyttä laajaa järviallasta, joka selittäisi asutuksen sijoittumisen
muualle ennustettavana ajankohtana (kuva 21). Metallikautisista kohteista huonoiten malli
osaa ennustaa länsirannan asutuskeskittymän.
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Ennusteet ovat keskenään varsin samanlaiset. Merkittävämpänä erona ovat Korkeusmalli 25:n
pohjalta rakennetun ennusteen laajemmat korkeimman todennäköisyyden alueet.

3000 vuotta sitten -tilanteesta laadittiin myös pelkkiä varhaismetallikautisia kohteita kuvaava
malli (kuva 26), jossa mukana oli myös hautapaikkoja ja muita muinaismuistokohteita. Se
eroaa voimakkaasti asuinpaikkojen pohjalta laaditusta mallista. Ennusteen arvot ovat
pienempiä, mutta korkeat lukemat keskittyvät voimakkaammin jokilaakson rinteille.
Varhaismetallikautisista kohteista Malminkartanon alueella sijaitsevat osuvat jokseenkin
hyvin korkeimman todennäköisyyden alueille. Sen sijaan länsirannalla todennäköisyysarvot
ovat korkeintaan keskimatalia siellä, missä on ollut ihmistoimintaa.

Kuva 26. Ennuste asuinpaikkojen sijainnista 3000 vuotta sitten pelkkien pronssi- ja varhaismetallikautisten
muinaisjäännösten perusteella. Ennusteessa mukana olevat kohteet on ympäröity 100 metrin
bufferivyöhykkeellä.
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10.2.3. Mallien muuttujien merkitsevyys ja AUC-arvot
Taulukko 3. 5000 vuotta sitten, Lidar-korkeusmallista (yllä) ja Korkeusmalli 25:sta (alla) johdetun ennustava
mallin parametrit.

Step
1(a)

Step
1(a)

B
Etäisyys -,001
Aspekti ,004
Hiekka
,001
Moreeni ,000
Hienosed ,000
Constant -4,240

S.E.
,000
,001
,000
,000
,000
,194

Wald
15,843
34,534
91,883
17,367
7,009
477,668

df
1
1
1
1
1
1

Sig.
,000
,000
,000
,000
,008
,000

Exp(B)
,999
1,004
1,001
1,000
1,000
,014

B
Etäisyys -,002
Aspekti ,003
Hiekka
,001
Moreeni ,000
Hienosed ,000
Constant -3,594

S.E.
,000
,001
,000
,000
,000
,254

Wald
27,374
16,835
55,554
7,863
3,096
199,439

df
1
1
1
1
1
1

Sig.
,000
,000
,000
,005
,078
,000

Exp(B)
,998
1,003
1,001
1,000
1,000
,027

Koska mallit rakennettiin Lidar-korkeusmallin pohjalta, osa muuttujista ylitti merkitsevyyden
5 % (0,05) riskirajan, kun mallia sovellettiin Korkeusmalli 25:sta johdetulle aineistolle. 5000
BP tilanteessa tällainen muuttuja oli hienosedimentti-maaperätyyppi (taulukko 3, alempi Sig.sarake).

Mallin kahden eri version AUC-arvot eroavat merkittävästi toisistaan (kuva 27). Lidarmallista johdetun ennustavan mallin AUC-arvo on jo tyydyttävä (0,730) kun taas
Korkeusmalli 25:stä johdetun mallin arvo jää heikoksi (0,699). Arvoista voidaan päätellä että
Lidar-malli ennustaa 5000 vuoden takaista asutusta paremmin näillä aineistoilla.

Kuva 27. 5000 vuotta sitten tilannetta ennustavan mallin ROCkäyrät ja niistä lasketut AUC-arvot.
Vasemmalla Lidar-korkeusmallista
johdettu ennuste, oikealla
Korkeusmalli 25:stä johdettu
ennuste.

Taulukko 4. 3000 vuotta sitten, Lidar-korkeusmallista (yllä) ja Korkeusmalli 25:stä (alla) johdetun ennustavan
mallin parametrit.

Step
1(a)

Step
1(a)

Rinteen
kaltevuus
Aspekti
Etäisyys
Moreeni
Hiekka
Constant

Rinteen
kaltevuus
Aspekti
Etäisyys
Moreeni
Hiekka
Constant

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

,016

,005

12,924

1

,000

1,016

,002
-,001
,000
,001
-3,758

,001
,000
,000
,000
,208

10,061
24,591
16,672
93,199
326,104

1
1
1
1
1

,002
,000
,000
,000
,000

1,002
,999
1,000
1,001
,023

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

,019

,005

15,081

1

,000

1,019

,003
-,001
,000
,001
-3,989

,001
,000
,000
,000
,209

22,849
23,239
14,326
90,284
363,990

1
1
1
1
1

,000
,000
,000
,000
,000

1,003
,999
1,000
1,001
,019

Asutusta 3000 vuotta sitten ennustavassa mallissa käytettiin muuttujana rinteen kaltevuutta,
joka 5000 vuotta sitten -ennusteesta jäi pois. Sen sijaan hienosedimentti-maaperätyyppi jäi
mallista pois liian korkean merkitsevyyden riskirajan vuoksi (taulukko 4).

Kun mallia sovellettiin Korkeusmalli 25:sta johdetulle aineistolle, AUC-arvo parani. Lidarpohjaisen mallin arvo (0,689) jäi alle tyydyttävän rajan (0,7) kun taas Korkeusmalli 25:n
perustuvan mallin ennusteen AUC-arvo kipusi tyydyttäväksi (0,712) (kuva 28).

Kuva 28. 3000 vuotta sitten tilannetta ennustavan mallin
ROC-käyrät ja niistä johdetut
AUC-arvot. Vasemmalla Lidarkorkeusmallista johdettu ennuste,
oikealla Korkeusmalli 25:stä
johdettu ennuste.

Taulukko 5. 3000 vuotta sitten, Lidar-korkeusmallista (yllä) ja Korkesumalli 25:stä (alla) pelkkien
metallikautisten kohteiden pohjalta johdetun ennustavan mallin parametrit.

Step
1(a)

Step
1(a)

Rinteen
kaltevuus
Etäisyys
Moreeni
Hiekka
Constant

Rinteen
kaltevuus
Etäisyys
Moreeni
Hiekka
Constant

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

,035

,008

21,692

1

,000

1,036

-,003
,000
,000
-4,335

,000
,000
,000
,283

27,638
3,914
6,579
234,241

1
1
1
1

,000
,048
,010
,000

,997
1,000
1,000
,013

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

,046

,008

33,339

1

,000

1,047

-,003
,000
,000
-4,505

,001
,000
,000
,293

24,829
2,812
5,360
236,833

1
1
1
1

,000
,094
,021
,000

,997
1,000
1,000
,011

Pelkkiä metallikautisia kohteita selitettävänä muuttujana käyttänyt malli rakennettiin vain
neljän selittävän muuttujan varaan, koska muut käytettävissä olleista muuttujista ylittivät
merkitsevyyden 5 % riskirajan. Vaikka Korkeusmalli 25:teen sovellettaessa moreenimaaperätyyppi ylitti roimasti merkitsevyyden riskirajan (taulukko 5), mallin AUC-arvo kipusi
tutkimuksen korkeimmaksi (0,791). Lidar-korkeusmallista rakennetun mallin ennuste nousi
sekin kohtalaiseksi (0,742) (kuva 29).
Kuva 29. Pelkkien
metallikautisten kohteiden
pohjalta rakennetun 3000
vuotta sitten -mallin ROCkäyrät ja AUC-arvot.
Vasemmalla Lidarkorkeusmallista johdettu
ennuste, oikealla
Korkeusmalli 25:stä johdettu
ennuste.
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11. Tulosten tarkastelu
11.1. Rantaviiva tarkentui
Mätäjokilaakson rannansiirtymiskarttoja on hankala verrata aiempaan tutkimukseen, koska
karttasarjan tarkasteluajankohdat ovat kalibroituja radiohiilivuosituhansia ja aiempi tutkimus
pääkaupunkiseudulta on ajoitettu kalibroimattomien radiohiilivuosien mukaan. Suurpiirteinen
vertailu viimeisimpiin alueelta tehtyihin rannansiirtymistutkimuksiin (Mäkiaho 2003, 2009;
Hokkanen 2008) osoittaa karttasarjan olevan aiemman tutkimuksen kanssa sopusoinnussa.

Laserkeilausmalli tarkensi odotetusti rantaviivan sijaintia tutkimusalueella verrattuna
suuremman ruutukoon Korkeusmalli 25:een. Suurimmat erot mallien välillä näkyivät 4000
vuotta sitten -tilanteessa, jolloin Korkeusmalli 25 esitti jokilaakson kapeana merenlahtena ja
Lidar-malli puolestaan nykyisen kaupunkipuron levyisenä uomana (kuva 30).

Kuva 30. Mätäjokilaakson eteläosaan työntyvä merenlahti 4000 vuotta sitten, vasemmalla Lidar-korkeusmallin
ja oikealla Korkeusmalli 25:n kuvaamana. Korkeusmallit: ©Maanmittauslaitos.

Merkittävin ero mallien välillä kaupunkialueen rannansiirtymistä tutkittaessa näkyy ihmisen
toiminnan jäljissä, jotka Mätäjokilaakson kaltaisella lähiöalueellakin ovat mittavia: valumaalueen pinta-alasta yli puolet on rakennettua (Ruth 2000). Laserpistepilvi piirtää yhtä tarkasti
niin geomorfologiset muodostumat kuin ihmisen aikaansaamat rautatienpenkat.
Maanmittauslaitoksen valmisteilla oleva korkeusmalli tuo toivottavasti avun ainakin
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rakennusten jättämiin aukkoihin maanpinnassa. Nyt niiden vuoksi esimerkiksi hydrologinen
mallinnus rakennetulla alueella on hankalaa ellei jopa mahdotonta.

11.2. Asutus seuraili vesistöjä
Mätäjokilaakson kivikautinen asutus seurailee karttasarjan perusteella rantaviivaa, vaikka
muinaisjäännösten paikoin puutteelliset tiedot hankaloittivat niiden sijoittelua kartoille. Tässä
tutkimuksessa käytössä ei ole ollut radiohiiliajoituksia kohteiden iästä. Lisäksi usean kohteen
iänmäärityksenä on ollut ainoastaan karkea tieto, että kohde on kivikautinen. Mukana on
myös epävarmoja irtolöytökohteita, joissa joko on voinut olla ihmistoimintaa tai sitten löydöt
ovat kulkeutuneet esimerkiksi vesistöjen mukana löytöpaikalle muualta.

1000 vuotta on pitkä aikaväli yksittäisiä asuinpaikkoja tarkastellessa, varsinkin kun
asuinpaikkojen tarkkaa ikää ei ollut useinkaan tiedossa. Niinpä osa kohteista on varmasti ollut
asuttuna karttavaiheiden välissä. Esimerkiksi 6000–5000 ja 5000–4000 vuotta sitten niin
asutuksessa kuin rantaviivassakin on tapahtunut isoja muutoksia karttavaiheiden välillä.

Asuinpaikkojen sijainti suhteessa vesistöihin näyttäisi noudattavan aiemmissa tutkimuksissa
esitettyjä teorioita. Siiriäisen (1987) mukaan kivikautiset asukkaat valitsivat
elinympäristökseen joko saaren rannan ulkosaaristossa, sisäsaariston suojaisen rannan, rannan
joen suulla tai lahden pohjukassa tai pienen järven rannan rannikon tuntumasta (Kuva 3, s.
81). Rannansiirtymiskarttojen sarjan alkupään kartoilta nähdään, että Jönsas (19) on ollut
pienessä saaressa suojaisella paikalla sisäsaaristossa, Kilterin asuinpaikka (28) taas on
sijainnut Jönsasta eteläisemmän saaren mantereen puoleisella rannalla ja Kauppaoppilaitoksen
tontin asuinpaikka (26) Myyrmäen saaren suojassa meren rannassa.

5000 vuotta sitten -karttavaiheen asuinpaikat ovat keskittyneet lahden suojaisimmille
paikoille Malminkartanon niemen pohjois- ja itäpuolelle sekä lahdenpohjukkaan edustalla
olevien saarien suojaan. Siiriäisen teorian perusteella koko Mätäjokilaakson muodostama lahti
olisi ollut soveltuva asuinalue kivikautisille asukkaille. Johtopäätös saa vahvistusta asutuksen
vilkastumisessa kyseisenä ajankohtana arkeologisten löytöjen valossa. Syynä vilkastumiseen
ovat todennäköisesti olleet myös muut asutukselle suotuisat ympäristötekijät.

Seuraavassa kuvaajassa (kuva 31) on esitetty Mätäjokilaakson eri ikäisten
muinaisjäännöskohteiden jakautuminen rannankorkeuksille. Huomioitavaa on, että monet
!

)"

!

asuinpaikoista olivat asuttuina useaan otteeseen, mikä näkyy samojen rannankorkeuksien
kertautumisena eri-ikäisten asuinpaikkojen kohdalla. Selkeimmin erottuvat mesoliittiset
kohteet, jotka kaikki sijaitsevat yli 30 metrin korkeudella. Tarkemmin ajoittamattomaan
kivikausi-luokkaan kuuluvat kohteet jakautuvat odotetusti hajautetuimmin eri korkeuksille.
Jonkinlaista klusteroitumista voidaan kuitenkin nähdä 20 metrin ja 35 metrin välillä. 9000–
7000 vuotta sitten rannankorkeus pysytteli Litorinatransgression vuoksi 31 ja 33 metrin
välillä. 6000 vuotta sitten rantaviiva sijaitsi L32-isobaasilla 26 metrin korkeudessa ja 5000
vuotta sitten 20,5 metrin korkeudessa.

Kuva 31. Mätäjokilaakson esihistoriallisten kohteiden jakautuminen eri rannankorkeuksille. Mesoliittiset kohteet
ovat yli 7000 vuotta vanhoja, kampakeraamiset noin 7000–5200, nuora- ja asbestikeraamiset noin 5200–3500,
metallikautiset noin 3500–700 ja määrittelemättömät kivikautiset yli 3500 vuotta vanhoja.

11.3. Suuntaa-antavat ennusteet
Mallien ennustavuudessa päästiin ROC-analyysien perusteella enintään tyydyttävään
tulokseen. Tutkimusalueen tietyissä osissa malli näytti kuitenkin toimivan paremmin kuin
toisissa. Jokilaakson itäpuolella ja Malminkartanossa malli ennusti asuinpaikkojen sijainnit
kutakuinkin kohdalleen. Vanhempaa asutusta jokilaakson pohjois- ja länsiosissa malli ei sen
sijaan osannut ennustaa yhtä hyvin.
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Yksi selitys ennusteiden epätasaisuuteen löytyy asuinpaikkojen rantasidonnaisuudesta, mikä
on vaikuttanut ennusteeseen todennäköisesti ainakin 5000 vuotta sitten -tilanteessa. Alueella
on ollut asutusta ehkä jo 9000 vuotta sitten, eivätkä aikoinaan rantaan asettuneet asuinpaikat
ole enää 4000 vuotta myöhemmin sijainneet lähellä vettä. Useimmiten asuinpaikkojen
sijaintia ennustetaan johtaen ympäristömuuttujat nykytopografiasta (esim. Vaughn &
Crawford 2009), kun nyt taas mallit rakennettiin paleotopografian perusteella. Etäisyys
vesistöstä otettiin silti yhdeksi muuttujista, jotta mallissa pystyttäisiin huomioimaan myös
hieman vanhemmat asuinpaikat. Kaikkein vanhimmat asuinpaikat ovat kuitenkin sijainneet
5000 vuotta sitten jo kaukana rannasta. Parhaaseen tulokseen olisi varmasti päästy, jos
mukaan olisi voitu ottaa asuinpaikkoja vain esimerkiksi 1000 vuoden aikahaarukalla.
Aineiston pienen koon ja useiden kohteiden puutteellisen iänmäärityksen vuoksi tähän ei
kuitenkaan ollut mahdollisuutta.

3000 vuotta sitten -ennusteessa ei huomioitu sedimenttitasangoille todennäköisesti
levittäytynyttä matalaa järveä, jonka laskemisen jälkeenkin tasangot ovat todennäköisesti
olleet asumiskelvotonta kosteikkoa. Molemmissa 3000 vuotta sitten -tilanteiden ennusteissa
mahdollinen järviallas on matalimman todennäköisyyden aluetta ja korkeamman
todennäköisyyden ruudut sijoittuvat korkeuskäyrien mukaan altaan ympärille.

Hiekka-hieta maalajina selittää hyvin pitkälle suotuisimpien asuinpaikkojen sijaintia, sillä
suurimman todennäköisyyden alueet ja iso osa asuinpaikoista näyttäisivät sijoittuvan hiekalle
molempien rantavaiheiden ennusteissa (vrt. kuva 32). Näin on varsinkin Malminkartanon
alueella, joka työntyi merenlahteen niemenä 5000 vuotta sitten, sekä nykyisen joen itäpuolella
Kaivokselassa, joka oli saari vielä 6000 vuotta sitten. Konalan ja Pitäjänmäen alueille osuneet
korkean todennäköisyyden ruudut ovat myös hiekkamaalla. Sen sijaan joen länsipuolella
alueen pohjoisosissa, jossa vanhimmat asuinpaikat sijaitsevat, hiekka-alueita on vain vähän ja
mallin ennustavuus heikkenee.

Itäpuolella parhaiten asuinpaikkojen kanssa korreloivat maalajeista moreeni ja
hienosedimentti, joiden raja-alueelle, rinteen ja tasangon taitoskohtaan, monet asuinpaikoista
sijoittuvat. Hienosedimentti-maaperätyyppi ei kuitenkaan päässyt mukaan lopullisiin 3000
vuotta sitten -tilannetta ennustaviin malleihin.

Maarasen (2000) tutkimuksissa Lounais-Suomesta nuoremman kivikauden asutus keskittyi
hienojakoisten maalajien alueelle, kun taas vanhemman kivikauden asutus sijoittui pääasiassa
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karkeampien maalajien alueelle. Sekä vanhempaa että nuorempaa kivikautta edustavan 5000
vuotta sitten -tilanteen ennuste näyttäisi tältä osin olevan sopusoinnussa Maarasen
tutkimuksen kanssa.

Kuva 32. Tarkennus maaperäkartasta sivulta 18.
Muinaisjäännökset sijoittuvat hiekka-hieta-alueille etenkin
Malminkartanon alueella ja sen koillispuolella Kaivokselassa.

Pronssikaudelle tultaessa Maarasen mukaan asukkaat olisivat suosineet ympäristössään
maaperätyypeistä viljelykseen soveltuvaa hienosedimenttiä. Kuosmasen (2010) Espoosta
saamien tulosten perusteella viljanviljely oli vielä 3000 vuotta sitten korkeintaan erittäin
pienimuotoista tai ei mahdollisesti ollut vielä alkanut Mätäjokilaaksossa. 3000 vuotta sitten tilanteen ennusteeseen vaikuttaa myös se, että asuinpaikat eivät välttämättä sijainneetkaan
aivan niittyjen ja viljelysmaiden tuntumassa, vaan hieman kauempana. Vantaan esihistoriaa
tutkineiden Leskisen ja Pesosen (2008) mukaan karjankasvatus suuntasi asuinpaikat
kukkuloille niittyjen ja makean veden läheisyyteen. Tätä teoriaa tukee myös 3000 vuotta
sitten -ennuste, joka ohjaisi asuinpaikat moreeni- ja hiekka-alueille, joiden väliin niityt ja
lehdot levittäytyivät.

Muiden ympäristötekijöiden vaikutusta asuinpaikkojen sijaintiin on vaikeampi silmin havaita
(kuvat 33 ja 34). 5000 vuotta sitten -tilanteen ennusteesta jäi pois rinteen kaltevuus, rinteen
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suunta taas putosi pelkillä metallikautisilla kohteilla mallinnetusta 3000 vuotta sitten ennusteesta. Hypoteesina oli, että etenkin rinteen suunnalla saattaisi olla selvää vaikutusta
asuinpaikkojen valintaan. Muun muassa Maarasen (2000) mukaan aurinkoisimmat rinteet
ovat olleet asutuksen kannalta suotuisimpia. Rinteiden suuntaa 5000 vuotta sitten kuvaavalla
kartalla asuinpaikkoja näyttäisi olevan tummilla etelä- kaakko- ja koillisrinteillä enemmän
kuin vaaleammilla alueilla. Myös tilasto-ohjelman analyysit osoittivat, että rinteen suuntaus
korreloi asuinpaikkojen sijainnin kanssa.

Kuva 33. Rinteen suunta eli aspekti, rinteen kaltevuus sekä etäisyys vesistöstä 5000 vuotta sitten -tilannetta
mallintavasta korkeusmallista (Korkeusmalli 25) johdettuna. Aspektin asteluku viittaa täyteen ympyrään, jossa
etelä saa 180 astetta ja pohjoinen sekä 0 että 360 astetta.
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Rinteen kaltevuus putosi pois 5000 vuotta sitten -tilanteesta todennäköisesti siksi, koska se
korreloi liian voimakkaasti rinteen suunnan kanssa. Muuttujien keskinäinen korrelaatio eli
autokorrelaatio on mallinnuksen kannalta ongelmallista, koska se painottaa mallia väärin
(Heikkinen ym. 2006). Ongelma on ilmeinen aineistossa, joka on spatiaalisesti jakautunutta
eikä siksi riippumatonta. Guisanin ja Thuillerin (2005) mukaan yksi keino vähentää
autokorrelaation vaikutusta onkin laskea merkitsevyyden riskirajaa. 3000 vuotta sitten tilanteessa kummankaan muuttujan merkitsevyystaso ei ylittänyt riskirajaa ja ne saivat jäädä
malliin.

Kuva 34. Rinteen suunta eli aspekti, rinteen kaltevuus sekä etäisyys joesta 3000 vuotta sitten -tilannetta
mallintavasta korkeusmallista (Lidar-malli) johdettuna. Aspektin asteluku viittaa täyteen ympyrään, jossa etelä
saa 180 astetta ja pohjoinen sekä 0 että 360 astetta.
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Lidar-mallista johdetuilla rinneanalyyseilla oli ongelmana korkeusmallin aukkoisuus, kun
rakennusten kohdalle osuneet ruudut saivat ympäristöstään poikkeavia arvoja. Tämä ei
kuitenkaan juuri vaikuttanut mallin suorituskykyyn 5000 vuotta sitten -ennusteessa. Sen
sijaan 3000 vuotta sitten -ennusteen eroa Korkeusmalli 25:n hyväksi aukkoisuus saattaa
osaltaan selittää. 3000 vuotta sitten -tilanteessa asutuskelpoisia ruutuja on enemmän ja mallin
ongelmat korostuvat.

11.3.1. Ennusteiden epävarmuustekijöitä
Edellä on jo mainittu muutamia ennusteisiin vaikuttaneita virhelähteitä. Tärkein mallinnusta
hankaloittava tekijä oli selitettävän muuttujan harvalukuisuus. Tutkimusalueella on vain 59
muinaisjäännöstä, joista asuinpaikkoja on 37. Pearcen ja Ferrierin (2000) mukaan ennustavan
mallin suorituskyky paranee huimasti, kun tutkittavan muuttujan määrää lisätään 50:stä
250:een. Osin tästä syystä bufferivyöhykkeillä lisättiin mallin muuttujina olleiden
asuinpaikkaruutujen määrää.

Bufferivyöhykkeiden käyttö tuo kuitenkin mukanaan omat ongelmansa. 50 metrin
ruutukoossa yhden bufferin alueelle osuu parhaimmillaan kuusi karttaruutua, joiden välillä
esimerkiksi rinteen suunta ja kaltevuus saattavat erota voimakkaasti. Etäisyys vesistöstä ja
jossain määrin myös maaperä taas ovat alueellisesti hitaammin vaihettuvia. Mallin
selitysvoima heikkenee, jos asuinpaikkojen sijaintia yrittää selittää liian monimuotoinen
joukkio arvoiltaan vaihtelevia muuttujia. Arvailtavaksi jää, olisiko mallin suorituskyky
parantunut ruutukokoa kasvattamalla. Nyt siihen ei haluttu ryhtyä, jotta ennusteruudut olisivat
helpommin sovellettavissa kenttätutkimukseen.

Ihminen ei valitse asuinpaikkaansa pelkästään ympäristötekijöiden perusteella. Malli ei
huomioi ihmisyhteisöjen taipumusta valita asuinpaikkaansa suhteessa muihin yhteisöihin.
Espan ynnä muiden (2006) mukaan logistisen regression suurimpana ongelmana on
selitettävän muuttujan spatiaalinen riippumattomuus. Todellisuudessa asuinpaikoilla on
taipumus klusteroitumiseen, jolloin todennäköisyys, että asuinpaikan lähellä sijaitsee toinen
asuinpaikka, nousee. Klusteroitumista olisi kuitenkin hankala mallintaa, koska toisaalta
nomadisen elämäntavan vuoksi kivikautisen ihmisen elinpiirin oli oltava riittävän laaja
elinkeinon takaamiseksi.
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Lopuksi on todettava, että mallinnuksessa tutkitaan ja yritetään ymmärtää sellaisten ihmisten
toimintaa, jotka ovat eläneet 9000–2000 vuotta sitten ja joista on jäänyt vain vähän tietoa
jälkipolville. Esimerkiksi muinaismuistokohteiden käyttötarkoitus on saattanut jäädä
arkeologisessa tutkimuksessa epävarmaksi tai se on jopa tulkittu väärin.
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12. Johtopäätökset
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Mätäjokilaakson maisema on kehittynyt
rantaviivan vetäytyessä vuosituhansien saatossa. Samalla tutkittiin, miten esihistoriallisen ajan
asukkaiden toimintaympäristö muuttui ja mitkä tekijät ohjasivat asutuksen sijoittumista.
Lisäksi testattiin, miten aiempia käytössä olleita korkeusmalleja monin verroin tarkempi
laserkeilausaineisto toimii rannansiirtymistutkimuksessa. Kahden mallin käyttö mahdollisti
vertailun myös ennustavaa mallia laadittaessa.

Rannansiirtymiskartat tarkensivat aiempia rannansiirtymistutkimuksia Mätäjokilaakson
alueelta ja toivat uutta tietoa rantaviivan paikallisesta sijainnista. Mätäjokilaakson
rannansiirtymishistoria voidaan tämän tutkimuksen perusteella tiivistää seuraaviin vaiheisiin:

1. Mätäjoen laakson pohjoisimmat kohoumat (ensimmäisenä Laajavuori) nousivat
Ancylusjärvestä noin 10 000 vuotta sitten. Rannansiirtyminen eteni nopeasti seuraavan
tuhannen vuoden aikana.
2. Tutkimusalue oli saaristoa, jonka rantaviivassa ei tapahtunut suuria muutoksia 9000–7000
vuotta sitten. Litorinatransgression vaikutuksesta rantaviiva vetäytyi tutkimusalueen keski- ja
kaakkoisosissa noin 8000 vuotta sitten.
3. Mätäjokilaakso oli Litorinameren suojaisa lahti noin 6000–5000 vuotta sitten. Vantaanjoki
alkoi virrata laaksoon arviolta 5000 vuotta sitten.
4. Jokilaakson eteläosan sedimenttitasangot paljastuivat verrattain nopeasti meren pinnan alta
noin 5000–3000 vuotta sitten. Suolaista vettä työntyi vielä 4000 vuotta sitten laakson
eteläisimpään osaan ainakin Kannelmäelle asti.
5. Rantaviiva eteni Pitäjänmäelle Strömbergin putouksen eteläpuolelle, jossa se pysytteli
ainakin tuhannen vuoden ajan 3000–2000 vuotta sitten.

Rannansiirtymiskarttojen ja asutustiedon vertailu – siltä osin kuin se puutteellisten
ajoitustietojen puitteissa oli mahdollista – osoitti, että etenkin vanhimmat asuinpaikat
sijoittuivat rannan välittömään tuntumaan. Karttojen perusteella eniten samalta ajalta peräisin
olevia asuinpaikkoja sijoittui rannan lähelle 5000 vuotta sitten jokilaakson ollessa saaristoinen
merenlahti. Tarkempi rantaviivan ja asuinpaikkojen sijainnin vertailu olisi vaatinut tarkat
tiedot kunkin asuinpaikan iästä.

Asutuksen sijoittumista 3000 ja 5000 vuotta sitten ennustavat mallit suoriutuivat
!

)*

!

ennustuksistaan tyydyttävästi. Parhaimpaan tarkkuuteen mallit pääsivät ennustettaessa
jokilaakson itärannan ja Malminkartanon alueen asutusta. Tarkkuus heikkeni länteen ja
kauemmas jokilaaksosta mentäessä. Syynä ennusteiden alueelliseen epätasaisuuteen on
todennäköisesti mukana olleissa tutkimusajankohtaa vanhemmissa asuinpaikoissa, jotka
sijaitsivat rannansiirtymisen myötä jo kauempana sisämaassa.

Ympäristötekijöistä etenkin hiekka ja rinteen suuntaus selittivät ennusteissa asutuksen
sijoittumista parhaiten. Ennusteita huononsivat asuinpaikkojen harvalukuisuus ja
puutteellinen iänmääritys, Lidar-aineiston rikkonaisuus ja järvivaiheiden jääminen pois
ennusteista. Muuttujana käytettyä etäisyyttä vesistöstä paremmin asuinpaikkoja näyttäisi
ennustavan rantaviivan sijainti. Aiempaa tarkempi rannansiirtymiskartta Mätäjokilaakson
esihistoriallisen asutuskeskittymän ydinalueilta helpottanee siis sekin osaltaan uusien
asuinpaikkojen etsimistä.

Mallien ja rannansiirtymiskarttojen perusteella selvisi, että Mätäjokilaakso on ollut
kivikauden asukkaiden kannalta varsin kilpailukykyinen asuinpaikka erityisesti 6000–5000
vuotta sitten, jolloin asutusta ovat suosineet myös lämpimät ilmasto-olosuhteet ja lehtomainen
kasvillisuus. Suojaisen merenlahden rannoilla on riittänyt ravintoa ja vesistöä pitkin on
päässyt liikkumaan nopeasti. Asutus on levittäytynyt pitkin merenlahden rantoja, mutta
tiiviimmillään se on ollut Malminkartanon alueella.

Kohti ajanlaskun alkua mentäessä merenlahti muuttui jokilaaksoksi, ilmasto viileni ja asutus
pikkuhiljaa hiipui. Pronssikauden asutus sijoittui löytöjen valossa pitkälti samoille paikoille
Malminkartanoon ja jokilaakson länsirinteille kuin kivikautiset asuinpaikat. Pronssikauden
asutusta on mahdollisesti sijainnut Malminkartanon ja Pitäjänmäen välissä sijainneen matalan
järven rannalla.

Asutusennusteiden paikkansapitävyyttä pääsisi luotettavimmin tutkimaan muinaisasutuksen
inventoinnilla. Ennustava alueellinen mallinnus voisi myös merkittävästi helpottaa tekeillä
olevia inventointeja luokittelemalla tutkittavaa aluetta sen muinaisasutuspotentiaalin mukaan.
Mallinnus soveltuisikin parhaiten sellaisille alueille, jotka pitäisi nopeasti kartoittaa
esimerkiksi ennen maanmuokkaustöitä.
Käytössä ollut laserpisteaineisto soveltuu rannansiirtymistutkimukseen parhaiten
maaseutualueella tai jos paleotopografiaa tai esimerkiksi alueen hydrologiaa ei tarvitse
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tarkasti analysoida. Ennustavassa mallinnuksessa tarkan korkeusmallin aukot aiheuttivat
todennäköisesti sen heikomman suorituskyvyn, kun tutkittiin 3000 vuoden takaista
asutustilannetta. Lisäksi Lidar-aineiston kohdalla on huomioitava, että käytettävissä on
riittävän tehokas tietokone raskaan aineiston käsittelyyn.

Kun resurssit ovat kohdallaan, laserpisteaineisto avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia
arkeologisissa ja geomorfologisissa tutkimuksissa sovellettaessa esimerkiksi
asuinpaikkapainaumien tai geomorfologisten muodostumien etsimiseen.
Maanmittauslaitoksen varsinaisen Lidar-korkeusmallin valmistuminen koko Suomen alueelta
helpottaa todennäköisesti niin tulevia rannansiirtymis- kuin muitakin sovellustutkimuksia.

12.1. Jatkotutkimusehdotukset
Tutkimuksen aihepiiristä kumpusi lukuisia uusia kysymyksiä. Erityisesti jatkotutkimuksen
aihetta olisi spatiaalisen mallinnuksen saralla. Millä keinoin nyt kehitetyn mallin ennustetta
saisi parannettua ja voisiko mallia soveltaa laajemmin?

Mallia voisi testata suuremmalla alueella poimien mukaan ainoastaan tarkasti ajoitetut kohteet
samalta ajalta. Tällöin ennustekyky todennäköisesti paranisi, eikä jokilaakson
kahtiajakautuneisuus (itä- ja länsirantaan) vääristäisi mallia, kun tutkimusalueena olisivat
esimerkiksi kaikki Etelä-Suomen rannikon jokilaaksot, joista tunnetaan esihistoriallisia
muinaisjäännöksiä. On myös todennäköistä, että mallin ennustuskyky paranisi sellaisella
alueella, joka ei olisi tiiviisti rakennettu ja jonka topografia olisi muuttunut aikojen saatossa
vähemmän kuin Helsingin seudun urbaani maisema täyttömaineen ja ostoskeskuksineen.

Jatkotutkimuksen paikka olisi lisäksi eri mallinnusmenetelmien vertailussa Mätäjokilaakson
esihistoriallisen asutuksen ennustamisessa. Siljander ym. (in press) ovat käyttäneet
ensimmäisten joukossa GAM-mallia (generalized additive model) asutuksen sijoittumista ja
runsautta ennustettaessa. Mallin ennustuskyky osoittautui hyväksi, joten GAM lienee
potentiaalinen vaihtoehto perinteisemmille yleistetyille lineaarisille malleille (GLM),
jollainen on myös tässä tutkimuksessa käytetty logistinen regressiomalli (ks. McCullagh &
Nelder 1989).
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Ennustava mallinnus avaa mahdollisuuksia myös historiallisen ajan asutuksen tutkimiseen.
Mätäjokilaakson arkeologisessa inventoinnissa vuonna 2007 löydettiin muutamia uusia
keskiaikaisia kohteita (Lavento ym. 2007). Ennustavan alueellisen mallin avulla 1000-luvun
ensimmäisten vuosisatojen asutushistorian selvittäminen saattaisi helpottua – tuolta ajalta kun
on olemassa vain vähän kirjallisia lähteitä, eikä lainkaan karttoja.

Kokeellinen vertailu esihistoriallisen ajan asutuksesta tehdyn ennusteen ja vanhimman
Mätäjokilaaksosta laaditun kartan välillä paljastaa yhtäläisyyksiä projektioeroista huolimatta
(kuva 35). Vertailu antaa osviittaa siitä, että asutuksen kannalta parhaat paikat on tunnettu jo
kauan ja että asutus on paikoin saattanut jatkua katkeamatta historialliselle ajalle ja jopa
nykypäivään asti. Asutusjatkumon tutkimiseen ennustavan mallinnuksen keinoin olisikin
perusteltua paneutua.

Kuva 35. Ennusteella asutuksen sijainnista 3000 vuotta sitten ja Brotheruksen 1699 kartoittamalla asutuksen ja
peltojen sijainnilla (Leskinen & Lillbroända 2001) on yhtymäkohtia. Projektioeroista huolimatta kartoilta
nähdään, että korkeimman todennäköisyyden ruudut osuvat paikoin tarkastikin yhteen Brotheruksen kartalta
rajatun myöhäisemmän asutuksen kanssa.
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