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1. JOHDANTO 

Nuuksion kansallispuisto perustettiin vuonna 1994, ja siellä käy nykyisin vuosittain 

keskimäärin lähes 350 000 retkeilijää. Laki Nuuksion kansallispuistosta (118/1994) 

määrittelee kansallispuiston perustamistarkoituksen seuraavasti: “Uusmaalaisen 

saloluonnon, siihen kuuluvien järvien, kalliometsien, lehtojen, soiden, purojen ja 

jyrkänteiden suojelemiseksi sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten – –.” Suomen 

luontokeskus Haltia sijaitsee Espoossa Nuuksion kansallispuiston läheisyydessä. 

Luontokeskus avattiin vuonna 2013, ja siellä vierailee vuosittain keskimäärin yli 

160 000 kävijää, joskin vuosien 2016–2019 välillä kävijämäärät ovat nousseet 

180 000:een. Luontokeskuksen näyttelyt kuvastavat sen lähiluonnon lisäksi koko 

Suomen luontoa. Luontokeskuksen vierailijoille on olemassa monipuolisesti tietoa alueen 

luonnosta kasvillisuuden ja eläimistön osalta, mutta vähemmän geologian näkökulmasta. 

Nuuksion alueella on kuitenkin hyvin mielenkiintoinen geologinen historia niin 

kallioperän kuin maaperän puolesta.  

 

Nuuksion ylänköalue koostuu pääosin erilaisista graniiteista. Yhtenä erikoisuutena alueen 

kaakkoispuolella tavataan rapakivigraniittia, joka on nuorempaa kuin muu ympäristön 

kallioperä. Kallioperässä tavattavia mielenkiintoisia piirteitä on Nuuksion Pitkäjärven 

koillispuolella esiintyvä pallokivi sekä alueen läpi kulkevat suuremmat diabaasijuonet. 

Alueella tavataan useita siirros- ja heikkousvyöhykkeitä, kuten suuret ruhjelaaksot sekä 

pienemmät lohkomaisen rakenteen luovat heikkousvyöhykkeet. Kalliopaljastumien suuri 

määrä on vaikuttanut vahvasti alueen maaperän syntyyn. Esimerkiksi alueella tavattavat 

useat suot ovat syntyneet lähinnä kalliopaljastumien väliin, jolloin niiden pinta-alaa 

rajoittavat pitkälti kallioperän topografiset rakenteet. 

 

Kallioylängöllä on nähtävissä jäätikön kulkusuunta uurteina ja silokallioina sekä sulavan 

jäätikön jälkeen jättämiä hiidenkirnuja. Muinaisen Itämeren vaiheet näkyvät alueella 

rantapintoina ja erilaisina sedimenttikoostumuksina. Lisäksi alueen ilmasto- ja 

kasvillisuushistoriasta on arkistoitunut tietoa sedimenttiin. Alueelta löytyykin paljon 

erilaista jääkaudesta ja sen jälkeisestä ajasta kertovaa aineistoa, jonka perusteella on 

mahdollista muodostaa kuva Nuuksion alueen geologisesta historiasta.
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Mikäli alkuperäisessä kirjallisuudessa on käytetty kalibroimattomia ikiä eli radiohiili-ikiä, on niiden 

vastaavat kalibroidut iät tarkistettu kalibraatiokäyristä, jotka on itse tehty Pythonilla ohjelmoiden 

tiedostosta, joka perustuu Reimerin et al. (2013) artikkeliin. Kalibroimattomat iät on näissä tapauksissa 

merkitty tekstissä näkyviin merkinnällä ”BP” (before present). Kalibroidut iät on pyöristetty 50 vuoden 

tarkkuudella.   
 

 

Tässä työssä kuvataan Nuuksion Pitkäjärven itäpuoleisen alueen kehitystä viimeisimmän 

jääkauden lopulta nykyaikaan. Yhtenä tärkeimpänä tutkimuskohteena on Solvallan 

urheiluopiston urheilukentän viereinen suo, josta on kerätty aineistoa erilaisin 

menetelmin. Tutkittava suo sijaitsee korkealla, joten se on noussut jo varhain jäätikön 

sulamisvesien vaikutuksesta, jolloin sen tuottama siitepölystratigrafia kuvaa 

kasvillisuuden kehitystä pitkältä ajalta alueen vapauduttua jäätikön alta (Donner 1991, 

s. 143). Tämän vuoksi se on erityisen hyvä kohde, kun halutaan selvittää alueen 

kasvillisuushistoriaa. Toisaalta alueelta on myös mahdollista löytää jo muinaisen 

Itämeren varhaisvaiheiden muinaisrantoja, jotka kertovat erityisesti maankohoamisen 

etenemisestä suhteessa vedenpinnan tasoon. Altaan pieni koko on tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta myönteinen seikka, sillä sen sedimentaatio-olosuhteissa ei niin 

todennäköisesti tapahdu suuria muutoksia (Saarnisto 2000). Espoon viime jääkauden 

jälkeistä historiaa on tutkittu jonkin verran aiemmin (esim. Ristaniemi ja Glückert 1987, 

Korhola 1988, Kuosmanen 2008). Lisäksi Korhola ja Tikkanen (1991) ovat tutkineet 

Nuuksiossa sijaitsevan Majaslammen ja sen ympäristön holoseenin aikaista 

kasvillisuuden kehitystä. 

 

Tässä työssä tutkittavan suoaltaan kehitystä tarkastellaan yleisesti raekokoanalyysin sekä 

orgaanisen aineksen määrän eli hehkutushäviön tulosten perusteella. Kasvillisuus-

kehitystä taas tarkastellaan siitepölyanalyysin avulla. Muun muassa turpeen alaraja 

ajoitetaan turpeen muodostumisiän saamiseksi, ja lisäksi tehdään radiohiiliajoitus 

kahdesta muusta valitusta syvyydestä. Jäätikön liikkeitä pyritään selvittämään 

lähialueelta löytyvien uurrehavaintojen perusteella. Rannansiirtymiskäyrän avulla 

tehdään karttoja, joista selviää, miten tutkittava alue on jäätikön poistuessa noussut 

suhteessa vedenpintaan tai miten Itämeren vaiheiden aikana vedenpinnan taso on 

vaihdellut. Tärkeimpänä tavoitteena on selvittää ajankohta, jolloin suoallas on kuroutunut 

eli noussut pysyvästi muinaisen Itämeren vedenpinnan yläpuolelle. Tutkimuksen 

tarkoitus on muodostaa laaja käsitys jääkauden lopun aikaisesta geologisesta kehityksestä 

sekä alueen ilmasto- ja kasvillisuushistoriasta jääkauden jälkeen. 
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2. TUTKIMUSALUE 

Tutkittava alue (Kuva 1) sijaitsee Espoon Nuuksion Pitkäjärven itäpuolella. Suomen 

luontokeskus Haltia sijaitsee järven rannan läheisyydessä, kuitenkin noin 35 metriä 

järven tason yläpuolella ja 62 metriä merenpinnan yläpuolella (m mpy). Alue on hyvin 

kallioista, joskin kallioita reunustaa osin hiekkamoreeni erityisesti Nuuksion Pitkäjärven 

länsipuolella. Alavalla maalla on savia, ja painanteisiin on syntynyt joko järviä, pieniä 

lampia tai soita. Bodominjärven itäpuolelta alkaa laajempi ja yhtenäisempi savialue. 

Korkeimmat kalliot yltävät noin 110 metriin merenpinnan yläpuolelle Nuuksion 

Pitkäjärven pohjoispuolella, mutta suurin osa kallioalueesta on noin 85–95 metriä mpy. 

Alue sijaitsee noin 13 kilometrin päässä Ensimmäisestä Salpausselästä. 

 

 

Kuva 1. Tutkimusalue sijaitsee Espoossa Nuuksion Pitkäjärven itäpuolella vajaan 15 kilometrin etäisyydellä 

Ensimmäiseltä Salpausselältä. Luontokeskus Haltia sijaitsee tutkittavan suon ja Nuuksion Pitkäjärven 
välissä. Maastokarttarasterit 1:250 000 ja 1:50 000 (ladattu 4/2021), peruskartta (ladattu 7/2020) ja 
korkeusmallit (ladattu 3/2019 ja 4/2021) © Maanmittauslaitos. 
 

Tutkittava suo (Kuva 2; 60° 17′ 44″ N, 24° 33′ 42″ E) sijaitsee Solvallan urheiluopiston 

urheilukentän itäpuolella sen välittömässä läheisyydessä, ja suon etäisyys linnuntietä 
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luontokeskus Haltiasta on noin 300 metriä. Suon pinta on suunnilleen 79 metriä 

merenpinnan yläpuolella ja sitä reunustaa 1–5 metriä korkeampi maasto. Suo on pinta-

alaltaan vain noin 1,2 ha ja se on sen syvimmästä kohdastaan lähes 9 metriä syvä. 

Liitteessä 1A on linkki suon ilmakuvavideoon, joka on kuvattu lokakuussa 2019.  

 

 
Kuva 2. Suo ylhäältä ja etelästä kuvattuna. Kuvat ottanut (8.10.2019) ja mallin tehnyt Tuomas Junna. 
 

Suolla kasvaa rahkasammalta koko sen laajuudella. Painanteissa kasvaa saroja, kuten 

tupasvillaa, ja mättäillä kasvaa kanervaa, suokukkaa ja karpaloa. Aivan suon reunaosilla 

kasvaa puolukkaa ja mustikkaa. Lyhyitä mäntyjä kasvaa koko suon alueella, mutta 

vähemmän suon avaralla keskiosalla, jossa ne kasvavat mättäillä ja ovat huomattavasti 

lyhyempiä kuin muualla. Pohjoisosassa männyt ovat suunnilleen täysikasvuisia, ja 

pohjoisosa on muutenkin metsämäinen. Siellä kasvaa lisäksi muun muassa koivua ja 

pajua, tosin koivua esiintyy myös itä- ja länsireunoilla. Pohjoisreunan mättäillä kasvaa 

karhunsammalta rahkasammalen seassa. Erityisesti länsireunalla kasvaa suopursua, 
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juolukkaa sekä variksenmarjaa. Etelä- ja pohjoisosan reuna-alueilla suon keskiosan 

lähellä kasvaa mättäillä kanervaa, suokukkaa, variksenmarjaa sekä karhunsammalta. 

Suon avoimen keskiosan mättäillä taas kasvaa lyhyiden mäntyjen lisäksi vain kanervaa 

rahkasammalen lisäksi. 

 

Nuuksion Pitkäjärven itäpuolelta löytyy paljon mielenkiintoisia geologisia kohteita, 

kuten hiidenkirnuja, muinaisrantoja sekä muutama kallioperän kohde (Kuva 3). 

Kallioperäkohteita lukuun ottamatta kohteiden syntyyn liittyy vahvasti jäätikön ja sen 

sulamisvesien kallio- ja maaperään kohdistuva kulutus sekä aineksen kasaaminen. 

Kohteista kerrotaan tarkemmin kahdessa seuraavassa alaluvussa. 

 

 
Kuva 3. Tutkimusalueen mielenkiintoiset geologiset kohteet Nuuksion Pitkäjärven itäpuolella. Tähdillä on 

merkitty tutkittava suo ja luontokeskus Haltia. Muut alueen mielenkiintoiset kohteet, joista osa perustuu 
Petrellin (2006) määrityksiin, on merkitty ympyröillä. Peruskartat (ladattu 7/2020 ja 4/2021) ja korkeusmalli 
(ladattu 3/2019) © Maanmittauslaitos. 
 

Nuuksion heinäkuun keskilämpötila on 16,9 ℃ ja tammikuun keskilämpötila on −5,1 ℃ 

vuoden keskilämpötilan ollessa 5,9 ℃ sekä keskimääräinen vuosittainen sademäärä on 

62 mm laskettuna vuosien 2015–2019 arvoista (Ilmatieteen laitoksen avoimeen dataan 

perustuen). Pidempiaikainen (1960–2019) vuotuinen keskilämpötila Vihdin Maasojan 
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havaintoasemalta mitattuna on 4,5 ℃ ja vuotuinen sadesumma (1960–2005) on noin 

52 mm. 

2.1. Alueen kallioperä 

Etelä-Suomen kallioperä on syntynyt pääosin noin 1 900 miljoonaa vuotta sitten niin 

sanotussa Svekofennisessä vuorijonopoimutuksessa, joka aiheutti silloisen kallioperän 

metamorfoosin. Koko tutkittavalla alueella on mikrokliinigraniittia (Kuva 4). Tässä 

graniitissa esiintyy paikoin myös selvästi erottuvia punertavia granaattikiteitä. Kiteitä on 

nähtävissä erityisen selkeästi luontokeskus Haltian paikoitusalueen viereisessä 

kallioesiintymässä. Mikrokliinigraniitin jälkeen idässä alkaa granodioriittialue. Tämän 

pohjoispuolella tavataan graniittia. Etelämpänä tavataan liuskejaksona muun muassa 

amfiboliittia, biotiittiparagneissiä ja kvartsi-maasälpäparagneissiä. Tutkimisalue koostuu 

siis pitkälti mikrokliinigraniitista, kun taas alueen eteläpuolella alkaa metamorfisista 

kivilajeista koostuva liuskevyöhyke. 

 

Noin 1 650 miljoonaa vuotta sitten syntynyttä rapakivigraniittia (Vaasjoki 1977) tavataan 

kaistaleena Bodominjärvestä koilliseen kohti Seutulaa. Sulan kiviaineksen 

tunkeutuminen maankuoresta ei aiheuttanut juurikaan metamorfoosia ympäröivissä 

kivissä, koska ne olivat jo aiemmin joutuneet merkittävän metamorfoosin kohteeksi 

(Kosunen 1999). Alueella tavataan myös diabaasijuonia (ks. Kuva 3), jotka ovat 

syntyneet samaan aikaan rapakivigraniitin kanssa (Rämö et al. 1998). Nuuksionpäässä 

Nuuksion Pitkäjärvestä koilliseen, koordinaateissa 60° 18′ 35″ N ja 24° 32′ 52″ E, 

tavataan myös suhteellisen harvinaista pallokiveä. Sen pallomaiset rakenteet ovat 

halkaisijaltaan 6–22 senttimetriä (Petrell 2006). Pallokivellä on vaalea sisäosa ja 

tummempi kuoriosa. Vaaleampi osa sisältää karkearakeista plagioklaasia ja tummempi 

osa hienorakeista plagioklaasia sekä biotiittia (Petrell 2006). 
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Kuva 4. Pääkaupunkiseudun ja Nuuksion Pitkäjärven lähialueen kallioperä. Kallioperäkartta 1:200 000 ja 

kallioperän heikkousvyöhykkeet (ladattu 4/2021) © Geologian tutkimuskeskus (2018, 2020). Korkeusmalli 
(ladattu 3/2019) © Maanmittauslaitos. 
 

Alue koostuu useista lohkoista, joissa lohkosuunnat vaihtelevat. Lisäksi aluetta halkoo 

kaksi suurempaa ruhjelaaksoa. Esimerkiksi Nuuksion Pitkäjärvi on syntynyt kallioperän 

ruhjelaaksoon, joka jatkuu järven pohjoispuolelle ja on yhteensä noin 15 kilometriä pitkä. 

Yksi samansuuntainen ruhje sijaitsee vain kilometrin päässä järven länsipuolella 

(Geologian tutkimuskeskus 2020). GTK on tulkinnut alueella sijaitsevan myös monia 

lyhyempiä mutta erisuuntaisia heikkousvyöhykkeitä. Nuuksion Pitkäjärven itäpuolella 

kulkee kuitenkin useita pidempiä ruhjeita ja muita heikkousvyöhykkeitä, joiden suunta 

on suunnilleen pohjoiskoillisesta etelälounaaseen. Yksi näistä kulkee järven eteläkärjen 

läpi.  
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2.2. Alueen maaperä 

Nuuksion järviylängön maaperä poikkeaa pitkälti tyypillisestä eteläsuomalaisesta 

maaperästä sen tiheästi esiintyvien kalliopaljastumien vuoksi. Kallioisten alueiden välissä 

on siellä täällä pohjamaalajeina pääasiassa hiekkamoreenia ja savia (Kuva 5). Savi 

näyttäisikin olevan pääasiallinen maalaji erityisesti Ensimmäisen Salpausselän 

distaalipuolella eli sen eteläisellä osalla. Kieloston et al. (2002) mukaan suurin osa 

hiekkamoreenimuodostumista on reunamuodostumia. Yksi tällainen selkeä jatkuva 

muodostuma kulkee suunnilleen pohjois-eteläsuuntaisesti Velskolan Pitkäjärven 

eteläpuolella. Siinä hiekkaa ja soraa sekä hienompaa materiaalia on kerrostunut pitkään 

murroslaaksoon, johon myös järvi on syntynyt. 

 

 

Kuva 5. Tutkimusalueen sekä pääkaupunkiseudun (yläkartta) pohjamaalajit. Yläpuolisessa kartassa 

käytetty maaperäkarttaa 1:200 000 ja alapuolisissa 1:20 000. Maaperäkartat (ladattu 4/2021) © Geologian 
tutkimuskeskus (2010, 2015a). Korkeusmalli (ladattu 3/2019) © Maanmittauslaitos. 
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Jäätikkö ja sen sulamisvedet ovat muovanneet ympäristöä, ja sulamisvesien lajittelemaa 

sekä kerrostamaa maaperää löytyy kallioiden välisistä painanteista.  Tutkittavan suon 

poikki kulkee pohjoisesta etelään hiekkamoreenipatja, joka jatkuu aina Nuuksion 

Pitkäjärveen asti. Hiekkamoreeni muuttuu saveksi järven rantaa pitkin etelään mentäessä. 

Järven pohjois- ja eteläpuolelle on kerrostunut laajempia savialueita, jotka ovat täyttäneet 

ruhjelaakson. On siis oletettavaa, että myös järven pohjalla on pääasiallisesti savea 

kerrostuneena. Lisäksi esimerkiksi Kattilajärven eteläpuolella, Hauklammen ja 

Haramossenin välissä, on jäätikköjoen lajitteleman ja kerrostaman hiekan päälle 

iskostunut kova, jopa metrin paksuinen anturamaa (Kuva 6; Petrell 2006). Pinnan 

hienorakeisessa harmahtavassa kerroksessa erottuu selvästi jäätikköjoen kerrostamat 

erilaiset rakenteet. Tämän yläpuolella tavataan moreenimaista karkeampaa materiaalia. 

Kerrostuman kaakkoispuolella kallioiden välillä erottuu myös hiekkamoreenia, joten 

kyseessä voi olla harjumuodostuma.  

 

 
Kuva 6. Iskostunutta anturamaata hiekan päällä. Osa tiiviistä anturamaakerroksesta on romahtanut alas ja 

näyttäytyy saostuneina rautaoksidikappaleina hiekan seassa. Harmahtavassa välikerroksessa erottuu hyvin 
jäätikköjoen kerrostamat rakenteet. Kohteen sijainti: 60° 17′ 17″ N, 24° 36′ 33″ E. Kuva otettu 28.10.2019. 
 

Itämerta edeltävien merien ja järvien vaikutus näkyy alueella erityisen hyvin esimerkiksi 

Solvallan urheiluopiston, Solvalla Areenan, rinteessä olevana pitkänä muinaisrantana, 

joka on muodostunut Ancylusjärvivaiheessa. Alueelta löytyy myös toinen samanikäinen 

muinaisranta (ks. Kuva 3), joka on lähes 100 metriä pitkä (Petrell 2006) sekä lisäksi 

ainakin yksi Litorinamerivaiheen aikana syntynyt muinaisranta (Glückert ja Ristaniemi 

1980), jonka tarkemmasta sijainnista ei tosin ole varmuutta. Alueelta löytyy lisäksi 
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siirtolohkare (ks. sijainti Kuvasta 3), joka on punertavaa graniittia, ja kokoa sillä on 

yhteensä 30 m3 (Petrell 2006).  

 

Nuuksion maa-alasta vajaa 6 % on soita (Kielisto et al. 2002). Nuuksiossa on useita soita, 

joista moni on kymmenkertaisia verrattuna tutkimuskohteena olevaan suohon tutkittujen 

soiden keskipinta-alan ollessa yli 10 ha. Suurin lähellä sijaitseva suo on Punjonsuo, jonka 

pinta-ala on noin 18 ha. Lähialueen soiden suurin mitattu turvekerrostuman paksuus on 

keskimäärin 4,5 m, ja suurin on tutkimussuon viereisen Lakeasuon turpeen paksuus 

6,4 m. Suuri osa Nuuksion alueella sijaitsevista soista on keidassoita, ja suurimmassa 

osassa soista valtatyyppinä on rämettä ja osassa myös nevaa. (Stén ja Moisanen 2000.) 

Etelä-Suomen suot kuuluvatkin suoyhdistelmätyypiltään keidassoihin, ja eteläisellä 

rannikolla tavataan pääasiassa laakiokeidassoita (Ruuhijärvi 1983).  

 

Saravaltaisia soita Nuuksiossa on reilu 60 % ja rahkavaltaisia soita loput lähes 40 % 

(Kielosto et al. 2002). Espoon laakiokeidassoille on tyypillistä niiden keskustan tasaisuus, 

se että keskusta ei juurikaan ole reunoja korkeammalla, keskusosan metsää kasvava 

rämepinta sekä erilaiset kasvitopografiset vyöhykkeet. Suokasvillisuusvyöhykkeinä 

tarkasteltuna reunalla on tyypillisesti korvet tai korven sekä nevan yhdistelmätyypit, 

seuraavaksi nevat ja lopuksi vaihettuen keskusosan rämeet. (Korhola 1988.) Espoon 

soiden luonteessa on kuitenkin jonkin verran myös alueellista vaihtelua, sillä korkeus-

erojen lisäksi niiden kehitykseen on vaikuttanut erityisesti kallioperän happamuuden 

vaihtelut (Hosiaisluoma 1985).  

 

Suurin osa Espoon soista on alle 5 700 vuotta (5 000 BP) vanhoja, tosin vanhimmat ovat 

syntyneet jo noin 9 000 vuotta sitten eli noin 8 000 BP (Korhola 1988). Tämä selittyy 

sillä, että 5 700 vuotta sitten lämpötilat alkoivat vähitellen laskea reilun 2 000 vuotta 

kestäneen lämpimämmän kauden jälkeen (Heikkilä ja Seppä 2003), jolloin soiden 

kehittymiselle suotuisammat olosuhteet palasivat. Soiden syntyminen ainakin Suomessa 

riippuukin pitkälti ilmastollisista tekijöistä, lähinnä runsaasta sademäärästä ja vähäisestä 

haihdunnasta (Korhola ja Tolonen 1998). 
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3. AINEISTO JA MENETELMÄT 

Luontokeskus Haltian ympäristön kehitystä selvitettiin useasta aineistosta kerätyin 

menetelmin. Uurrehavaintojen avulla pyrittiin määrittämään jäätikön virtaussuunnat ja 

korkeusmallin avulla tarkasteltiin lisäksi jäätikön kasaamien muodostumien suuntia. 

Rannansiirtymisaineistoa kerättiin useasta eri lähteestä, ja aineistosta luotiin karttakuvia 

sekä video vedenpinnan vaihteluista. Solvallan urheiluopiston kentän viereisestä suosta 

otetuista kairaprofiileista selvitettiin suon kehitystä. Kairaprofiileista määritettiin 

siitepölyosuudet, orgaanisen aineksen määrä sekä raekoot eri syvyyksille. Lisäksi tehtiin 

kolme ajoitusta. Suo myös maatutkattiin, ja maatutkaluotauksen perusteella selvitettiin 

eri kerrosten lateraalinen jatkuvuus. Maatutkalinjojen avulla tehtiin lisäksi 3D-malli suon 

minerogeenisen sedimentin sekä turpeen syvyysvaihteluista.  

3.1. Kartta- ja havaintoaineisto 

Kartat tehtiin Esrin ArcGIS Desktop -ohjelmiston ArcMap- ja ArcScene-ohjelmien 

versioilla 10.8. Karttojen tekoa sekä alueen topografian tarkastelua varten Paitulin 

latauspalvelusta ladattiin korkeusmalli (DEM, digital elevation model) 2 m eli laser-

korkeusmalli, jonka ruutukoko on 2 m x 2 m ja korkeustarkkuus noin 30 sentistä yhteen 

metriin (Maanmittauslaitos 2016). Korkeusmalliin lisättiin myös rinnevarjostus, johon 

valittiin liioittelukertoimeksi 6. Lisäksi ladattiin maastokarttarasteri 1:50 000. 

 

3.1.1. Rannansiirtymiskäyrä ja vedenpinnan vaihtelun visualisointi 

 

Rannansiirtymiskäyrää varten kirjallisuudesta etsittiin lähialueilta muutamia korkeimpia 

rantoja sekä suon kuroutumisajankohtia. Näistä koostettiin ensin taulukko, jonka 

perusteella lisättiin pisteet Spyder-ohjelmistolla Pythonilla ohjelmoiden. Kuvapohja 

lisättiin seuraavaksi CorelDRAW 2020 -vektorigrafiikkaohjelmaan, jossa piirrettiin 

käyrä kulkemaan pisteiden kohdalta. Piirtäessä katsottiin muutamasta muiden 

määrittämästä lähialueen käyrästä mallia (mm. Ristaniemi ja Glückert 1987, Vainio 

2010). Rannansiirtymiskäyrä piirrettiin lopulta yhdeksää pistettä apuna käyttäen 

(Taulukko 1). Solvallan Ancylusmaksimin aikaisen muinaisrantakivikon korkeus on 

määritetty itse korkeusmallista. Se vastaa hyvin Nuuksion Pitkäjärven länsipuolelta 
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määritettyjä Ancylustransgression maksimin arvoja (Ristaniemi ja Glückert 1987). 

Taavinsuo ja Lillträsk sijaitsevat noin 14 km:n päässä kaakossa Solvallasta katsottuna. 

 

Taulukko 1. Rannansiirtymiskäyrässä käytetyt pisteet lähteineen. Tapahtumakuvauksissa At tarkoittaa 

Ancylustransgressiota. 
Korkeus 
(m mpy) 

Ajankohta 
(vuotta sitten) 

Tapahtuman kuvaus ja paikka Lähde 

96 11 590 Baltian jääjärven purkautuminen 

Nuuksiossa 

Glückert ja Ristaniemi (1980)3, 

Saarnisto ja Saarinen (2001)2 

59 10 650 Ancylustransgression alku Espoossa Ristaniemi ja Glückert (1987)2,3 

64 10 500 Ancylustransgression loppu Espoossa −ǁ− 

65 10 350 At:n maksimi Espoossa Ristaniemi ja Glückert (1987)2, 
korkeus korkeusmallista 

36 9 350 Ancylusregression loppu 
pääkaupunkiseudulla 

Kylli (2001)3 

34 7 850 Litorinatransgression maksimi, 
Nuuksio ja Lammaslampi, Vantaa 

Alhonen et al. (1978)2,         
Åberg (2013)1 

32 6 850 Litorinaregression alku 

pääkaupunkiseudulla 
Kylli (2001)3 

27 6 450 Taavinsuon kuroutuminen Vainio (2007/2010)1,2 

14 3 950 Lillträskin kuroutuminen −ǁ− 

1korkeuden määritys 
2ajankohdan määritys 
3oma määritys perustuen lähdeaineiston kuvaan 

 

Korkeusmallia hyödyntäen tehtiin karttoja, joista selviää Itämeren vaiheiden 

vedenkorkeudet, jotka perustuvat rannansiirtymiskäyrään. Suoallasta sekä altaan lasku-

uomaa varten korkeusmallia täytyi ArcMapissa kaivertaa, jotta vedenpinta asettuisi myös 

niiltä osin mahdollisimman totuudenmukaisesti. Tarkemmat työvaiheet korkeusmalliin 

tehdyistä muutoksista on selostettu Liitteessä 2A. Vedenpinnan taso korkeusmallipohjaan 

lisättiin ArcScenellä. Yleiseksi liioittelukertoimeksi valittiin 5 sekä yhdistettyyn korkeus-

malliin lisättiin rasteriresoluutioksi X:n ja Y:n arvoiksi 5. Seuraavaksi lisättiin toinen 

korkeusmalli, joka kuvaa vedenpinnan tasoa. Pinnan tasoa vaihdettiin korkeusmallin 

ominaisuuksista Base heights -välilehdeltä muuttamalla korkeusarvoja kohtaan ”Add a 

constant elevation offset in scene units”. Valmiit kartat viimeisteltiin ArcMapilla. 

 

Vedenpinnan muutosten visualisointia varten aiemmin määritettyjen vedenkorkeuksien 

avulla tehtiin video ArcScenellä. Animation manager -työkalusta luotiin uusi 

animaatiopohja, johon lisättiin halutut vedenpinnan korkeudet kohtaan Translation Z 

oikeaan aikajärjestykseen. Videon kestoksi valittiin 45 sekuntia, jonka välille kaikki 

korkeudet on sijoitettu tasaisin väliajoin eli tapahtumien kestot ovat videossa yhtä pitkiä. 
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Videota muokattiin lopuksi Corel VideoStudio 2020 -ohjelmalla. Tärkeimmät tapahtumat 

on erotettu videossa pysäytetyllä kuvalla ja tekstityksellä. Käytetyt vedenpinnan 

korkeudet sekä niitä vastaavat ajankohdat löytyvät videolinkin kanssa Liitteestä 1B. 

 

3.1.2. Uurrehavainnot 

 

Alueen uurteiden suuntia tutkittiin lokakuussa 2020 suon läheisiltä kallioalueilta. 

Todennäköisiä uurresuuntia löytyi yhteensä 10 ja mahdollisia suuntia 4. Kallion pinta on 

suhteellisen rapautunutta ja rikkonaista, ja toisaalta hyvin karkearakeista, joten uurteiden 

havaitseminen oli hankalaa. Paljaalla kalliolla yli 20 m mpy sijaitsevat uurteet ovatkin 

usein rapautuneita ja heikosti havaittavissa olevia (Hyyppä 1950). Havainnointipäivänä 

oli myös satanut vettä ja päivä oli yleensäkin pilvinen, joten havaintoja oli senkin takia 

hankala tehdä. Auringonvalo olisi voinut tuoda myös vanhemmat uurteet paremmin esiin, 

vaikka kallio olikin märkää (Virkkala 1960). 

 

Saadut koordinaatit muutettiin seuraavaksi ETRS-TM35FIN-järjestelmään, jonka jälkeen 

ne syötettiin ArcMapiin. Koordinaattien kohdalta piirrettiin viivat editointityökalussa 

uuteen polyline-shapefileen. ArcMapissa on oletuksena suunta, jossa 0 astetta on idässä 

ja suunnat kulkevat vastapäivään. Tämä muutettiin valitsemalla editoritilassa yksiköksi 

”north azimuth”, jolloin 0 astetta on pohjoisessa ja suunnat kulkevat myötäpäivään. 

Jokaista polylinea piirrettäessä otettiin huomioon magneettisen pohjoisen sijainti eli 

eranto, joka on alueella noin +8,8° vuonna 2020. Erannon lisäksi otettiin huomioon 

maantieteellisen pohjoisen sijainti verrattuna karttapohjoiseen, ja tässä tapauksessa ero 

on noin +2,11°. Näin ollen mitattuihin arvoihin lisätty kokonaiskorjaus on yhteensä 

10,91°. Korkeusmallin rinnevarjostuksen avulla alueelta etsittiin myös suuntautuneita 

maaperämuodostumia tai muita selkeitä lineaatioita, jotka merkittiin samalla karttaan. 

3.2. Suolta kerätty aineisto 

Lokakuussa 2018 suolta kairattiin neljä suoprofiilia (Kuva 7) käyttäen venäläistä 

suokairaa, jonka kannu oli metrin pituinen. Kairattujen koorien pituudet (Taulukko 2) 

sekä turvekerrosten paksuudet vaihtelivat suon eri osissa. Suon keskeltä (kairauspiste 4) 

kairatut koorit käärittiin muoviin ja tuotiin yliopistolle siitepölyanalyysia, orgaanisen 
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aineksen määritystä sekä raekokoanalyysia varten. Muista kohdista (kairauspisteet 1–3) 

määritettiin suolla muun muassa kasvinjäännökset, maatuneisuus sekä mahdollinen 

kasvuympäristö. Tarkempia analyyseja varten otetuista pisteen 4 kairaprofiilista 

määritettiin yliopistolla väri Munsellin (2000) maalajivärikarttalehtien avulla. Kaira-

profiilista määritettiin samalla myös vaihettumiskohdat ja rakenne eli esimerkiksi se, 

kuinka paljon niissä on kasvinpalasia ja kuinka kosteaa näyte eri syvyyksissä on.  

 

 

Kuva 7. Tutkittavan suon neljä pistettä, joista profiilit on kairattu. Peruskartta (ladattu 7/2020) © 

Maanmittauslaitos. 
 

Taulukko 2. Suokairaprofiilien koordinaatit sekä kokonaispituudet, johon asti kairalla oli mahdollista päästä 

kussakin pisteessä.  
Kairaprofiili Sijainti Pituus (cm) 

1 60° 17′ 43,3″ N, 24° 33′ 46,2″ E 235 

2 60° 17′ 44,0″ N, 24° 33′ 45,3″ E 70 

3 60° 17′ 43,9″ N, 24° 33′ 44,4″ E 767 

4 60° 17′ 44,6″ N, 24° 33′ 43,8″ E 774 

 

Pisteen 4 kairaprofiili valokuvattiin vasta 3–5 kuukautta kairaamisen jälkeen, joten 

erityisesti koorien pinnat ovat hieman hapettuneet säilössä. Tuoreempaa pintaa pyrittiin 

tuomaan esiin raapimalla pinnasta ohut kerros pois. Suolla kairatun tuoreen kairakoorin 
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sekä laboratoriossa kolmen kuukauden jälkeen kuvatun koorin pintojen välinen sävyero 

näkyy selvästi Kuvassa 8. Loput kooreista eli koko pisteen 4 profiili on esitetty 

Liitteessä 3. 

 

 

 
Kuva 8. Suolla kairattu tuore koori (yllä) ja laboratoriossa kuvattu koori (alla). Huomaa erityisesti väriero, 

joka johtuu säilötyn koorin hapettumisesta. Kuvat on otettu eri kairauspisteistä, joten niiden syvyydet eivät 
ole verrattavissa. Ylemmän kuvan on ottanut Juha Järvinen 11.10.2018. Alempi kuva on otettu 21.1.2019.  
 

Ajoituksia varten valittiin kolme näytettä mahdollisimman etäältä toisistaan ja samalla 

kuvaamaan suon kehityksessä tapahtuneita muutoskohtia. Syvyydeltä 686 cm, läheltä 

altaan kuroutumiskohtaa, ajoitettiin löytynyt kasvin tai puun pala, syvyyksien 438–

442 cm väliltä ajoitettiin turvetta kuvastamaan sedimentin vaihettumista turpeeksi ja 

syvyydeltä 323 cm ajoitettiin puun pala. Valittujen näytteiden ajoitukset tilattiin 

Luonnontieteellisen keskusmuseon eli Luomuksen ajoituslaboratoriosta. Ajoituksessa 

käytettiin AMS-tekniikkaa (accelerator mass spectrometry) eli kiihdytinmassa-

spektrometritekniikkaa, joka määrittää orgaanisen materiaalin radiohiili-iän eli sen 

sisältämän hiili-14:n (14C) määrän. Iät on kalibroitu vastaamaan kalenterivuosia OxCal 

4.3.2 -ohjelmalla (Bronk Ramsey 2009, Bronk Ramsey 2017) IntCal13-kalibraatiokäyrän 

mukaisesti (Reimer et al. 2013). 

 

Orgaanisen aineksen analyysia eli hehkutushäviötä (loss on ignition, LOI) varten 

näytteitä otettiin syvyyksien 770–440 cm väliltä (Taulukko 3) eli suunnilleen pohjasta 

turpeen alkuun asti. Orgaanisen aineksen määrä mitattiin termogravimetrisellä 

analysaattorilla (LECO TGA701) standardin SFS 3008 (1990) mukaisesti. Samalla laite 

laski myös näytteiden sisältämän vesipitoisuuden eli kosteuden. Näytteitä punnittiin 

upokkaisiin noin 1,5 grammaa. Jokaiseen määritykseen valittiin yhdeltä syvyydeltä 

rinnakkaisnäyte ja lisäksi käytettiin standardina turvemateriaalia (MOSS HB25). Laite 
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määritti ensin kuiva-aineen massan haihduttamalla ja kuivaamalla näytteitä 107 °C:ssa, 

ja lopuksi lämpötila nostettiin hitaasti 550 °C:seen, jossa näytteitä hehkutettiin noin 

kahden tunnin ajan. Hehkutushäviön voi laskea Kaavan (1) mukaan ja vesipitoisuuden 

Kaavan (2) mukaan: 

 

LOI% = 
mK-mH

mK
×100,      (1) 

missä mK = kuivatetun näytteen massa  

ja mH = hehkutetun näytteen massa 

 

w% = 
mM-mK

mM
×100,      (2) 

missä mM = näytteen massa ennen kuivatusta  

ja mK = kuivatetun näytteen massa 

 

 

Sedimentin raekoko analysoitiin syvyyksiltä 772–680 cm (Taulukko 3). Raekoot mitattiin 

Malvern Mastersizer 2000 -laserdiffraktioanalysaattorilla. Näytteiden raekoot 

määritettiin geotieteiden kandiohjelman opiskelijoiden toimesta. Noin 6 grammaa 

näytettä keitettiin pienessä määrässä tislattua vettä. Orgaaninen aines poistettiin 

vetyperoksidilla (ks. Robinson 1927). Lopuksi analysaattoriin punnittiin noin 0,3–

1,0 grammaa mineraaliainesta. Osasta näytteistä kaikkea orgaanista ainesta ei saatu 

poistettua ja mineraaliainesta ei jäänyt tarpeeksi mitattavaksi, joten näiden osalta tulokset 

olivat epäluotettavia, eikä niitä ole otettu huomioon.  

 

Opiskelijaryhmät määrittivät jokaiselta syvyydeltä raekoot neljällä ajolla, jolloin 

raekokomäärityksen luotettavuus kasvaa. Ryhmät tekivät osin myös päällekkäisiä 

määrityksiä siten, että samalta syvyydeltä on kaksi eri neljän ajon määritystä. Kaikista 

näistä määritetyistä raekoista laskettiin keskiarvot jokaiselle syvyydelle. 
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Taulukko 3. Tuloksissa huomioidut näytteenottosyvyydet siitepölyanalyysia (S), orgaanisen aineksen 

määritystä (O) ja raekokoanalyysia (R) varten.  
Syvyys (cm) S O R Syvyys (cm) S O R Syvyys (cm) S O R 

388 x   560  x  702  x  

412 x   564 x   704 x x  

436 x   570  x  706  x  

440  x  580 x x  708 x x  

445  x  590  x  710  x x 

450  x  595 x   712 x x x 

455  x  600  x  714  x x 

460 x x  605 x   716  x x 

470  x  610  x  718  x x 

476 x   620 x x  720  x x 

480  x  630  x  725  x x 

490  x  636 x   730  x x 

492 x   640  x  735  x x 

500  x  650  x  740  x x 

508 x   660 x x  745  x x 

510  x  670  x  750  x x 

520  x  676 x   755  x x 

530  x  680  x  760  x x 

532 x   685 x x  765  x x 

540  x  690  x  770  x x 

548 x   695  x  772   x 

550  x  700 x x      

 

Siitepölyanalyysiin kerättiin 39 noin 1 cm3:n osanäytteitä tasaisesti koko profiilin 4 

syvyyksiltä. Kerätyistä osanäytteistä 22 valittiin lopullisiin siitepölydiagrammeihin 

syvyyksien 388–712 cm väliltä (ks. Taulukko 3). Turvepitoisia alhaisen pölytiheyden 

osanäytteitä syvyyksien 0–388 cm väliltä (13 näytettä) sekä muita alhaisen pölytiheyden 

näytteitä syvyyksien 396–500 cm väliltä (4 näytettä) ei otettu tuloksissa huomioon, sillä 

siitepölysuhteet olisivat muuten vääristyneet. Näytteet säilöttiin 4 °C:n lämpötilassa. 

Osanäytteitä käsiteltiin KOH-, HF- ja asetolyysimenetelmin (ks. Fægri ja Iversen 1975, 

s. 105–107).  

 

Siitepölyjen tunnistuksessa käytettiin valomikroskooppia 400-kertaisella suurennoksella. 

Suurin osa siitepölyistä laskettiin Nikon Labophot-2 -mikroskoopilla, mutta muutamassa 

syvyydessä käytettiin Leitz Biomed -mikroskooppia. Kustakin preparaatista pyrittiin 

laskemaan yhteensä vähintään 500 siitepölyä ja itiötä. Tunnistuksessa käytettiin 
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pääasiassa Siitepölyjen määritysopas -monistetta (Heikkilä 2001). Jos tunnistus ei 

onnistunut tämän aineiston perusteella, käytettiin apuna myös muun muassa Pollen 

Analysis -kirjaa (Moore et al. 1991) tai Demsken et al. (2013) artikkelia. Siitepölyt on 

tunnistettu pääasiassa suvun tarkkuudella, mutta osa on tunnistettu heimon tai lajin 

tarkkuudella. 

 

Siitepölyanalyysin tulokset esitetään suhteellisina osuuksina siitepölydiagrammien 

avulla. Puiden ja puumaisten kasvien (AP, arboreal pollen) sekä ei-puumaisten 

maakasvien (NAP, non-arboreal pollen) suhteelliset siitepölyosuudet laskettiin niiden 

kokonaissummasta (T = AP + NAP). Tämän lisäksi vesikasveille määritettiin osuudet 

kokonaispölystön sekä vesikasvien summasta (T + vesikasvit). Itiöiden osuudet laskettiin 

samaan tapaan kuin vesikasvien, mutta laskuista jätettiin Sphagnum pois. Sphagnumille 

laskettiin osuudet sen itiöiden sekä kokonaispölystön summasta (T + Sphagnum). 

Sphagnum-itiöiden osuudet laskettiin erillisestä summasta, koska sen itiöt ovat paikallista 

alkuperää ja voivat näin ollen alentaa merkittävästi muiden itiöiden osuuksia. Lopuksi 

laskettiin vielä AP- sekä NAP-lajien osuudet jokaiselle syvyydelle kokonaispölystöstä 

(esim. AP % = AP/T), jotta voidaan tarkastella erityisesti alueen metsittymistä. Siitepöly-

diagrammit tehtiin C2-ohjelmalla (Juggins 2007). 

3.3. Maatutkaus ja 3D-malli 

Suolla tehtiin maatutka- eli GPR-luotaus (ground penetrating radar) lokakuussa 2020 

kuudesta linjasta (Kuva 9) MALÅ ProEx System -maatutkaluotaimella 50 ja 100 MHz:n 

letkuantenneilla sekä 250 MHz:n pulkkamallisella antennilla, jolla tutkattiin vain linjat 2, 

5 ja 6. Tutkalaitteen GPS-paikannin sijaitsi repussa, jolloin koordinaatit ovat jonkin 

verran maatutkalinjoista poikkeavia. Tämä vaikuttaa hieman esimerkiksi linjoista 

muodostettavaan 3D-malliin, sillä suo on niin pieni, että jo parin metrin ero on merkittävä. 

Tätä seikkaa ei kuitenkaan korjattu missään vaiheessa, joten tuloksissa on otettava se 

huomioon. 
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Kuva 9. Suon kuusi maatutkalinjaa. Linjanumerot on lisätty tutkaamisen aloituspuolelle. Peruskartta (ladattu 

7/2020) ja korkeusmalli (ladattu 3/2019) © Maanmittauslaitos. 
 

Suosta tehtiin 3D-malli Leapfrog Geo 5.0 -ohjelmalla maatutka-aineiston perusteella. 

Maatutkalinjat prosessoitiin Reflexw 9.5 -ohjelmistolla. Tulkintaan käytettiin 100 MHz:n 

linjoja, sillä niissä syvyysulottuvuus tulkintaa varten oli sopiva ja rajapinnat näkyivät 

tarpeeksi selkeästi (Kuva 10). Ennen aineiston prosessointia linjoille tehtiin koordinaatti-

muunnos, jotta linjoille voitiin määrittää tarkempi korkeus ArcMapilla. Maatutkalaitteen 

käyttämä koordinaattijärjestelmä EUREF-FIN-GRS80 muutettiin ETRS-TM35FIN-

järjestelmään, minkä jälkeen linjoille lisättiin korkeus ArcMapin Extract Multi Values to 

Points -toiminnolla korkeusmallista.  
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Kuva 10. Linjan 2 maatutkaprofiilit antennien taajuuksilla 100, 50 ja 250 MHz. Huomaa erot syvyys-

ulottuvuuksissa sekä erotuskyvyissä. 
 

Seuraavaksi maatutkalinjat prosessoitiin kuudella vaiheella (Taulukko 4), ja lopuksi 

prosessoiduista linjoista tulkittiin suoaltaan pohja sekä turpeen alaraja. Tulkintaan 

valittiin sähkömagneettisten aaltojen nopeudeksi 0,04 m ns−1, sillä tämä on turpeelle 

sopiva nopeus (van Heteren et al. 1998), ja tällä nopeudella syvyydet vaikuttivat olevan 

mahdollisimman lähellä todellisia syvyyksiä. 

 

Taulukko 4. Reflexw-ohjelmalla prosessoitujen maatutkalinjojen kuusi työvaihetta sekä prosessointi-

työkaluihin syötettyjen arvojen vaihteluvälit. Mikäli syötettyjä arvoja oli useampi, on ne esitetty järjestyksessä 
ja erotettu pilkulla. Amplitudikorjauksessa määritettiin arvot manuaalisesti laajalta alueelta, joten niitä ei ole 
tässä esitetty. 

Vaihe Prosessointityökalu Käytetyt arvot 

Amplitudivaihtelun nollatason 

korjaus 
1D-Filter: subtract-DC-shift 23 

Matalataajuisen häiriön 
poistaminen 

1D-Filter: subtract-mean(dewow) 10 

Nollatason korjaus maanpinnan 
tasolle 

Static corrections/muting: static correction 30–32 

Amplitudien vaimenemisen 
korjaus 

Gain: manual gain (y)  

Suorien aaltojen poisto 2D-Filter: subtracting average 200, 10, 60 

Suodatus eli kohinalähteiden 
poistaminen 

1D-Filter: bandpassfrequency 45–50, 50–75, 125–
150, 150–180 
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Tulkitut rajat vietiin Leapfrogiin polylineina eli murtoviivoina, ja lisättiin halutut 

litologiat sekä niiden kronologinen järjestys. Leapfrogilla työskennellessä havaittiin, että 

linja 6 ei nouse länsireunastaan samalla tavalla ylös kuin muiden linjojen reunat. Tämä 

herätti kysymyksen siitä, nouseeko altaan pohja yleensäkään luonnollisesti tässä 

kohdassa. Tarkastelemalla vanhoja karttoja huomattiin, että Solvallan urheiluopiston 

kenttä on rakennettu osittain suon päälle, joten suo on aiemmin jatkunut pidemmälle 

länteen. Tämä otettiin huomioon mallia tehdessä, eli suoallas jatkuu mallissa kuvitellusti 

jonkin verran länteen päin. Tarkemmat työvaiheet 3D-mallin tekemisestä löytyvät 

Liitteestä 2B. 

4. TULOKSET 

4.1. Rannansiirtyminen ja jäätikön virtaussuunnat 

Aiemmin esitettyjen rannansiirtymispisteiden avulla määritettiin rannansiirtymiskäyrä 

(Kuva 11), josta nähdään alueella tapahtuneet muutokset Itämeren vaiheiden aikaan. 

Baltian jääjärven purkautumisen jälkeen tapahtui Yoldiamerivaiheessa lähinnä jatkuvaa 

vedenpinnan laskua eli regressiota. Tällöin rannansiirtymisen mukaan vedenpinta aleni 

suunnilleen 36 metriä 700 vuodessa. Vaiheen lopulla vedenpinta alkoi vähitellen nousta, 

saavuttaen maksiminsa, 65 m mpy, Ancylusjärvivaiheen aikana. Käyrän mukaan 

Ancylustransgression kesto oli noin 400 vuotta. Nopeasti maksimin jälkeen alkoi 

regressio, jonka aikana vedenpinta laski noin 28 metriä 800 vuodessa. Litorina-

transgressio näyttäisi olleen alueella melko vähäinen. Varsinaisen Litorinaregression 

jälkeen vedenpinta on laskenut tasaisesti kohti nykyistä nollatasoaan. 

 

Baltian jääjärven purkautuminen tasolle 96 m mpy tapahtui noin 11 600 vuotta sitten. 

Luontokeskus Haltian pysäköintialueen läheisten portaiden yläosan (72 m mpy) ja 

alaosan korkeus (65 m mpy) liittyvät Ancylustransgressioon. Ancylustransgressiossa 

vedenpinta nousi rannansiirtymiskäyrän mukaan yhteensä noin 6 metriä. Glückert ja 

Ristaniemi (1980) arvioivat, että transgressio itsessään on kuitenkin ollut paljon suurempi 

kuin rannansiirtymiskäyrät ilmentävät. Luontokeskus Haltian vierestä korkeusmallista 

mitattu maantaso on noin 62 m mpy, ja Ancylusjärvivaiheessa vedenpinta on ensin 

noussut sen yläpuolelle ja lopulta laskenut jälleen sen alapuolelle lopullisesti. Nuuksion 
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Pitkäjärven pinnantaso on nykyisin hieman päälle 27 m mpy, ja käyrän mukaan 

Litorinameren pinta laski tälle tasolle noin 6 450 vuotta sitten. 

 

 

Kuva 11. Muinaisen Itämeren altaan arvioitu rantaviivan korkeus merenpinnasta Nuuksion alueella 

viimeisen 11 600 vuoden aikana. Rannansiirtymiskäyrä perustuu Taulukossa 1 esitettyihin lähteisiin. 
Käyrään on merkitty tärkeät tapahtuma (alleviivaukset), joiden perusteella rannansiirtymisen määrittäminen 
onnistuu suhteellisen luotettavasti sekä muut tutkimuksen kannalta keskeiset korkeudet. 
 

Alueen kallioperän rapautuneisuuden ja karkearakeisuuden vuoksi uurrehavainnot 

jaettiin kahteen ryhmään, jotka muodostavat todennäköisimmät ja mahdolliset 

uurresuunnat. Todennäköisimmät uurresuunnat jäätikön tulosuunnasta katsottuna 

mitattiin välille 304–354° ja mahdolliset uurresuunnat välille 309–346° (Kuva 12). 

Lisäksi löytyi viitteitä suunnasta 279°, joka on siis lähes länsi-itäsuuntainen. Edellä 

mainittuihin suuntiin on lisätty eranto, joka on 9 astetta. Korkeusmallista määritettyjen 

muodostumien suunnat ovat välillä 308–326°, kun ArcMapista otettuihin suuntiin on 

tehty napaluvun korjaus eli tässä tapauksessa vähennetty maantieteellisen pohjoisen 

sijainti eli 2,11°. Uurteiden lisäksi suon kaakkoispuoliselta alueelta löytyi yksi selkeä 

silokallio, jonka suunta on noin 320°. 
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Kuva 12. Punaisella mitatut todennäköiset uurresuunnat, oranssilla mahdolliset uurresuunnat ja liilalla 

korkeusmallista havaitut lineaatiot. Mitatuissa suunnissa on otettu huomioon eranto, joka on alueella noin 
+8,8°, ja se on merkitty pohjoisnuolen viereen katkoviivaisella nuolella. Peruskartta (ladattu 7/2020) ja 
korkeusmalli (ladattu 3/2019) © Maanmittauslaitos. 
 

Alueelta on tutkittu aiemmin uurteita, ja esimerkiksi Kielosto et al. (2002) on saanut koko 

Nuuksion alueen uurresuunniksi 320–355°, mutta suunnat ovat noin 319–347° 

tarkastelemalla lähempää tutkimusaluetta. Geologian tutkimuskeskuksen (2015b) uurre-

havainnot ovat Nuuksion Pitkäjärven itäpuolella 330–345° ja länsipuolella 325–340°. 

Yksi näistä havainnoista, jonka suunta on 335°, on tehty tutkimusalueella Solvallan 

urheilukentän luoteispuoleiselta kalliolta. GTK:n mittaama suunta tutkimusalueella on 

ainakin todennäköisten uurresuuntien kanssa samansuuntainen. Toisaalta ei ole varmaa, 

onko GTK:n mittaamasta suunnasta korjattu erantoa. Suunta ei erannon korjauksesta 

huolimatta eroaisi kovinkaan paljon ilmoitetusta. Myös Kieloston et al. (2002) suunnat 

ovat jokseenkin yhteneväisiä tässä tutkimuksessa määritettyjen suuntien kanssa.  
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4.2. Suoaltaan sekä ympäristön kasvillisuuden kehitys 

 

4.2.1. Suoprofiilien kuvaukset 

 

Suoprofiileista 1–3 tehtiin suolla havaintoja kairattujen profiilien rakenteesta, johon on 

määritetty turpeen maatuneisuusaste ja kasvinjäänteet sekä kirjattu ylös merkittävimpiä 

havaintoja. Turpeen maatuneisuusaste määritettiin von Postin (1922) asteikolla 1–10, 

jossa 1 tarkoittaa maatumatonta ja 10 kokonaan maatunutta. Luokittelu kuuden 

turvetekijän osaan perustuu kasvinjäänteiden runsauteen (ks. Lappalainen et al. 1984, 

s. 55). Nämä tarkemmat kuvaukset kairauspisteiden havainnoista on esitetty Liitteissä 

4A–D. Profiilista 4 esitetään laboratoriossa tehdyt havainnot materiaalin koostumuksesta, 

maalajista sekä väristä.  

 

Suolta kairatut profiilit eroavat jonkin verran toisistaan erityisesti niiden turpeen 

alapuolisen materiaalin osalta (Kuva 13). Profiilien pituudet selvästi kasvavat suon 

reunoilta kohti sen keskiosaa. Rahkaturpeen paksuudessa on hieman vaihtelevuutta. 

Kairauspisteessä 2 ei päästy pohjahiekkaan asti, vaan kaira osui todennäköisesti johonkin 

juurakkoon tai kaatuneen puun runkoon syvyydellä 70 cm, joten sen kokonaispituudesta 

ei ole varmuutta.  

 

Kairauspiste 1 (ks. Liite 4A) sijaitsee noin viiden metrin päässä mineraalimaasta eli suon 

reunoista. Rahkavaltaista turvetta on vain noin 20 cm kerros pinnalla. Metrin syvyydelle 

asti maatuneisuus on hyvin heikosti maatuneesta jonkin verran maatuneeseen, mutta 

tämän jälkeen turve muuttuu jo huomattavasti maatuneemmaksi. Turpeen alla on vain 

8 senttimetriä paksu kerros karkeadetritusliejua ennen pohjan hiekkamoreenia. Vaikka 

kairauspisteessä 2 (ks. Liite 4B) ei päästy kovin syvälle, nähdään kuitenkin, että siinä 

rahkaturpeen paksuus on suurempi kuin kairauspisteessä 1. 
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Kuva 13. Neljän kairauspisteen yksinkertaistetut profiilit. H tarkoittaa von Postin (1922) määritelmään 

perustuvaa maatumisastetta. Kolmen ensimmäisen profiilin havainnot on tehty suolla. Viimeisen profiilin (4) 
havainnot tehtiin laboratoriossa, eikä siitä määritetty maatumisastetta. Profiilin ajoituksista lisää seuraavassa 
alaluvussa. 
 

Kairauspisteen 3 (ks. Liite 4C) kohdalla syvyydelle 435 cm asti turve on heikosti 

maatunutta, mutta sen jälkeen maatuneisuus kasvaa huomattavasti melkein paikoin täysin 

maatuneeseen. Saraturvetta tavataan hieman vielä syvyydelle 530 cm asti. 

Rahkoittuminen on alkanut kunnolla 380–400 cm:n välissä. Syvyydellä 703 cm tavataan 

liejusavea tai savea eli tällä syvyydellä aines on muuttunut täysin minerogeeniseksi. 

Minerogeenista ainesta on siis noin 64 senttimetriä paksu kerros ennen hiekkakerrosta.  

 

Liitteessä 3 on esitetty valokuvat kairauspisteen 4 kairaprofiilista, johon profiilin kuvailut 

ja värihavainnot perustuvat (ks. Liite 4D). Kairakooreista pystyttiin määrittämään 

suoaltaan kuroutumiskohta sekä kohta, jossa turvetta on alkanut muodostua runsaammin. 

Kuroutumiskohta on vaihettumisvyöhykkeellä syvyydellä 708–712 cm. Sedimenttejä, 

liejua sekä järvimutaa on ennen suokasveja vajaa 3 metriä. Syvyydestä 500 cm eteenpäin 

tavataan hieman sarakasvien osia, joskin rahkasammalien ja muiden suokasvien määrä 

kasvaa äkisti noin 443 cm:n syvyydessä. Samalla väritys muuttuu selvästi tummemmasta 

vaaleampaan ruskeaan. 
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4.2.2. Ajoitukset 

 

Radiohiiliajoituksen tulokset on esitetty Taulukossa 5. Kalibroidut iät laskettiin 1σ-

jakaumasta eli 68,2 %:n todennäköisyydestä, ja jos tämä todennäköisyys oli jakautunut 

vielä kahteen osaan, määritettiin kalibroitu ikä suuremmasta todennäköisyydestä. Iät 

laskettiin ajoitettujen ikärajojen väliin eli määritettiin niiden keskiarvo, ja vaihteluväli 

laskettiin jakamalla ikärajojen erotus kahdella. Tulokset on pyöristetty ylöspäin viiden 

vuoden tarkkuudella. 

 

Taulukko 5. Suolta kerättyjen materiaalien ajoitustulokset. Selitykset radiohiili-ikien kalibroinneista löytyy 

tekstistä yllä. 
Syvyys  
(cm) 

Laboratorio-
tunnus 

14C-ikä  
(BP) 

1σ (calBP) 
[todennäköisyys] 

Ikä  
(kalibroitu) 

Ajoitettu 
materiaali 

 

323 Hela-4500 2 185 ± 75 2 305–2 240 [48,2 %] 

2 180–2 145 [20,0 %] 

2 275 ± 35 puu  

438–442 Hela-4501 3 147 ± 85 3 400–3 345 [68,2 %] 3 375 ± 30 turve  

686 Hela-4499 9 265 ± 105 10 520–10 395 [66,4 %] 

10 315–10 305 [1,8 %] 

10 460 ± 65 puu/kasvi  

 

Suoprofiilin 4 pintaosa syvyyksillä 0–323 cm on kerrostunut viimeisen noin 2 250 vuoden 

aikana. Syvyyksien 323–440 cm kerrostumiseen on kulunut aikaa noin 1 100 vuotta. 

Syvimmän noin 245 cm paksun orgaanisen sedimentin kerrostumiseen välillä 440–

686 cm on kulunut aikaa suunnilleen 7 080 vuotta. Profiilille ei muodostettu ikä-

syvyysmallia ajoitusten vähyyden vuoksi, sillä turpeen ja orgaanisen aineksen 

sedimentaationopeudet voivat vaihdella huomattavasti, eikä näin ollen kerrostumis-

nopeutta voi kolmen ajoituksen perusteella määrittää luotettavasti. Minerogeenisia 

sedimenttejä sekä järvisedimenttejä sisältävän aineksen kerrostumisnopeus on 

todennäköisesti vaihdellut eri aikoina riippuen esimerkiksi altaan vedenpinnan 

korkeudesta. Turpeen kerrostumisnopeudessa ei oletettavasti ole tapahtunut niin suuria 

muutoksia. Turpeen tai kasvinpalasten uudelleen kerrostumisen todennäköisyys näin 

pienessä suoaltaassa on suhteellisen pieni, mutta sen mahdollisuus on kuitenkin hyvä 

muistaa. 
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4.2.3. Hehkutushäviö ja vesipitoisuus 

 

Hehkutushäviön ja vesipitoisuuden määrityksissä on rinnakkaisnäytteistä laskettu 

keskiarvo, ja tätä keskiarvoa on käytetty seuraavissa tuloksissa. Hehkutushäviön mukaan 

orgaanisen aineksen määrä vaihtelee 0,56–96,1 prosentin välillä (Kuva 14A). Noin 

714 cm:n syvyydellä orgaanisen aineksen määrä (3,07 %) alkaa nousta tasaisesti 

695 cm:n syvyyteen asti, jolloin orgaanista ainesta on jo 43,5 %. Tämän jälkeen se nousee 

jyrkemmin 660 senttimetriin asti, jolloin määrä saavuttaa 70,8 %. Tätä seuraa jyrkkä, 

mutta epätasainen nousu 610 cm:iin asti (88,1 %), jolloin orgaanisen aineksen määrä 

saavuttaa maksiminsa ennen turpeen muodostumista. Määrä laskee hieman tästä 

550 senttimetrin syvyydelle asti ollen tässä kohtaa 68,9 %, kunnes se taas nousee 

suhteellisen hitaasti siten, että 460 cm:n syvyydellä orgaanista ainesta on noin 93,5 %. 

Orgaanisen aineksen määrä saavuttaa lopulta 95 % noin 448 cm:n syvyydellä. 

 

Vesipitoisuus vaihtelee 18,4–96,2 prosentin välillä (Kuva 14B). Vesipitoisuus on 

770 cm:n syvyydellä noin 18,4 %, josta se nousee epätasaisesti 725 cm:n syvyydelle, 

jossa se on 52,2 %. Vesipitoisuus laskee tästä hieman syvyydelle 718 cm, jolloin se on 

noin 37,0 %. Selvin muutos vesipitoisuudessa tapahtuu välillä 714–708 cm, kun se nousee 

45 %:sta 81 %:iin. Tämän jälkeen se saavuttaa noin 676 cm:n syvyydessä 90 prosenttia, 

jonka yläpuolella se pysyttelee aina 440 senttimetriin asti. 

 

Kairauspisteen 4 havainnoissa on huomattu, että aines on vähemmän vetistä syvyyksien 

500–545 cm välillä. Sama muutos näkyy myös vesipitoisuudessa, joskin selkeä 

väheneminen alkaa sen mukaan jo noin 570 cm:n syvyydellä. Myös orgaanisen aineksen 

määrä vähenee suunnilleen samoilla syvyyksillä. Suoprofiilin perusteella puusaraturvetta 

esiintyy ensimmäistä kertaa välillä 500–443 cm. Laineen et al. (2000) mukaan 

saraturpeeksi voidaan luokitella turve, jossa hehkutushäviö on 90–98 %. Tällöin tarkempi 

määritys saraturpeen alulle orgaanisen aineksen määrän perusteella olisi 464 cm. 
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Kuva 14. Hehkutushäviö (A) ja vesipitoisuus (B) syvyyksien 440–770 cm välillä sekä maalajiprofiili. 

Syvyysväli on valittu havaitun turpeen alun ja kairalla saavutetun pohjan välille. Maalajiprofiili on tehty yleisen 
hehkutushäviöön perustuvan jaottelun perusteella (esim. Salonen et al. 2002). Syvyyteen 672 cm asti 
(katkoviiva) jaottelun mukaan mutaa, mutta tässä sitä jatkettu turpeeseen asti, sillä tähän väliin on määritetty 
silmämääräisesti järvimuta. Turpeen alun määritys hehkutushäviöstä (> 90 %) syvyydellä 464 cm on tehty 
Laineen et al. (2000) mukaan. 
 

Hehkutushäviöön perustuvan maalajiprofiilin (Kuva 14; Salonen et al. 2002) perusteella 

suoaltaan pohjalla on savea syvyydelle 751 cm asti, jonka jälkeen alkaa 40 cm paksu 

liejusavikerros. Ohut saviliejukerros kuvaa vaihettumisvyöhykettä syvyyksillä 711–

709 cm. Vaihettumisen jälkeen aines on liejua syvyydelle 696 cm asti, jonka jälkeen alkaa 

varsinainen 24 cm paksu järvimutakerros. Hehkutushäviöön perustuva luokittelu ei anna 

syvyyksien 672–464 cm sedimentille määritystä. Kairaprofiilihavaintojen perusteella 

aines on kuitenkin järvimutaa aina turpeen alkuun asti.  

 

4.2.4. Raekokojakauma 

 

Raekokoanalyysin tuloksia käsiteltiin siten, että samalta syvyydeltä mitatuista kaikista 

määritelmistä ja ajoista laskettiin keskiarvo, jota käytettiin lopullisten tuloksien 

tulkinnassa. Jokaisen syvyyden raekokojen mediaani saadaan 50 prosentin kohdalta eli 

tällöin raekoko määritetään niin sanotulla d50-menetelmällä. Puolet tietyssä syvyydessä 
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määritetyistä raekoista on siis tätä pienempiä ja puolet tätä suurempia. Savea 

määritettäessä käytetään kuitenkin 30 prosentin läpäisevyyttä, sillä muuten savia ei 

analyysin perusteella yleensä juurikaan olisi ja toisaalta sedimenttiaines muistuttaa jo 

savea ulkoisesti. Tällöin siis savipartikkeleita eli alle 2 mikrometrin raekoon ainesta on 

tietyssä syvyydessä vähintään 30 %.  

 

Määritetyt raekoot vaihtelevat välillä 2,44–144 µm eli 0,00244–0,14397 mm. 

Tarkemman geoteknisen maalajiluokittelun mukaan syvyyksissä 772 sekä 770 cm aines 

on hienoa hiekkaa (0,06–0,2 mm), syvyyksissä 765 sekä 760 cm karkeaa silttiä (0,02–

0,06 mm) ja syvyydessä 755 cm keskisilttiä (0,006–0,02 mm).  Syvyyksien 750–720 cm 

välillä aines on savea (alle 0,002 mm), kunnes se karkenee karkeaksi siltiksi syvyydellä 

718 cm ja muuttuu jälleen keskisiltiksi tästä ylöspäin. Kuvassa 15 on kolmen läpäisy-

prosenttikäyrän lisäksi havainnollistettu tätä maalajitteiden muutosta syvyyden suhteen.  

 

Savet voidaan nimetä savipitoisuuden perusteella, ja tässä tapauksessa kaikissa 

syvyyksissä alle 2 µm:n raekokoa on 30–50 % eli syvyyksissä 720–750 cm on laihaa 

savea. Siltti sekä karkea hiekka voidaan jakaa myös RT- eli rakennusteknisen luokituksen 

mukaan hiesuksi ja hiedaksi. Tällöin syvyyksillä 772 ja 770 cm olisi karkeaa hietaa, 

syvyyksillä 760 ja 718 cm hienoa hietaa sekä syvyyksillä 755 ja 716–710 cm karkeaa 

hiesua. 

 

Kuvassa 15 ei ole määritetty maalajitteiden rajoja tarkasti, vaan ne on merkitty mitattujen 

syvyyksien väliin. Vesipitoisuuden perusteella olisi mahdollista määrittää rajat 

syvemmille osille tarkemmin esimerkiksi tyypillisten vesipitoisuuden arvojen perusteella 

(Salonen et al. 2002). Hiekkaisessa maassa olisi vesipitoisuus 5–25 % ja silttisessä maassa 

taas 25–40 %, kun taas laihan saven vesipitoisuus on 35–70 %. Tällöin hiekan ja siltin 

raja olisi noin 767 cm:n syvyydellä sekä alempi siltin ja saven raja olisi jossain 

syvyyksien 753 ja 754 cm välillä. Ylempi saven ja siltin raja sijoittuu syvyyksien 717 ja 

719 cm väliin. Tämän jälkeen vesipitoisuus nousee äkisti vaihettumisvyöhykkeessä, mikä 

siis tässä tapauksessa viittaa altaan kuroutumiseen eikä savisen maalajitteen 

lisääntymiseen. Saven osalta rajat ovat siis hieman väärässä kohdassa, mutta rajojen 

määrittäminen mitattujen syvyyksien välille näyttäisi pitävän riittävästi paikkansa.  
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Kuva 15. Mineraaliaineksen läpäisevyydet syvyyden suhteen läpäisyprosenteilla 10, 50 ja 90, sekä oikealla 

maalajitteiden nimet eri syvyyksissä. Maalajit on nimetty savea lukuun ottamatta d50-menetelmällä. 
 

Kaikissa syvyyksissä 10 % aineksesta on raekooltaan alle 20 µm. Vain läpäisyprosentin 

90 käyrässä erottuu selvästi karkeampaa ainesta syvyydellä 745 cm. Muuten kaikista 

käyristä erottuu samat piirteet. Jopa d10-käyrästä erottuu selkeästi pohjan hiekkainen 

kerros sekä syvyyden 718 cm karkeampi silttikerros. Pohjan hienon hiekan kerroksessa 

on myös runsaasti suurempaakin raekokoa, noin 0,34 mm, joka luettaisiin keskihiekkaan. 

Huomion arvoista on, että raekokoanalyysi on tehty vain aivan hiekkakerroksen pinnalta, 

joten on hyvin mahdollista, että raekoko suurenee vielä tästä syvemmälle mentäessä. 

Lokakuussa 2020 tehdyn kairauksen perusteella syvemmällä on ainakin isompia 

kivenpalasia, jolloin maalajiluokituksen perusteella lajite voisi olla peräti soraa tai 

vähintäänkin karkeaa hiekkaa ja maalaji diamiktonia.  

 

Syvyyksien 750–735 cm välillä on savisessa aineksessa jonkin verran myös hienoa 

hiekkaa. Syvyyden 745 cm karkeampi piikki erottuu myös vesipitoisuudessa ja 

orgaanisen aineksen määrässä. Vesipitoisuus vähenee tässä syvyydessä 48 %:sta 

42 %:iin, ja nousee tämän notkahduksen jälkeen takaisin 49 %:iin. Hehkutushäviössä 

tapahtuu myös pieni, heikosti erottuva muutos tässä kohdassa. Karkeampaa ainesta on 
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kuitenkin enintään 50 %, sillä muutosta ei juurikaan huomaa d50-käyrästä. Kyseessä voi 

olla jokin paikallinen vedenpinnantason muutokseen liittyvä tapahtuma tai pohjan 

materiaali on esimerkiksi voinut sekoittua ja kerrostua uudelleen. 

 

Minerogeeninen aines hienonee hiekkakerroksen jälkeen asteittain saveksi. Syvyydellä 

718 cm tapahtuu äkillinen muutos savesta karkeaksi siltiksi. Tämä näkyy myös 

hehkutushäviön tuloksissa pienenä notkelmana, joskin sama näkyy vesipitoisuuden 

tuloksissa huomattavasti selkeämmin (ks. Kuva 14). Raekoon määritys onnistui 

syvyydelle 710 cm asti, jonka jälkeen mineraaliainesta oli liian vähän määritettäväksi. 

Sama muutos näkyy myös hehkutushäviössä, jossa orgaanisen aineksen määrä nousee yli 

10 prosenttiin tällä syvyydellä. Syvyydellä 712 cm orgaanista ainesta on vain noin 5 % 

eli aines luetaan tällöin vielä minerogeeniseksi, tässä tapauksessa saviliejuksi (Salonen et 

al. 2002) tai silttiseksi liejuksi. Syvyydellä 710 cm ei ole enää juuri lainkaan 

savimineraaleja. 

 

Kuvassa 16 on esitetty havaintoihin, hehkutushäviöön ja raekokoon perustuvat profiilit 

suhteessa toisiinsa. Hehkutushäviöön perustuvassa maalajiprofiilissa pohjan aines 

luetaan saveksi. Näistä syvimmällä esiintyy Salosen et al. (2002) esittämän määrityksen 

mukaan glasiaalisavia, jonka jälkeen savi muuttuu postglasiaalisaviksi. Havaintoihin 

perustuvassa profiilissa saveksi on määritetty aines syvyydelle 710 cm eli vaihettumis-

vyöhykkeelle asti. Hehkutushäviöön perustuvassa profiilissa aines taas muuttuu 

varsinaisesti liejusaveksi noin syvyydellä 750 cm. Vaihettumisvyöhykkeellä tavataan 

saviliejua. Raekoon määrityksen mukaan aines on hienosta hiekasta keskisilttiin pohjasta 

syvyyteen 753 cm asti. Savipitoisen aineksen seassa on niin runsaasti karkeampaa ainesta, 

ettei sitä voida raekokoanalyysin perusteella luokitella saveksi. Hehkutushäviöön 

perustuvan määrityksen liejusavea voisi siis paikoittain kutsua liejusiltiksi tai liejuiseksi 

siltiksi. Suoprofiilissa maalaji on määritetty hienodetritusliejuksi suunnilleen syvyyksien 

710–670 cm välillä. Hehkutushäviön perusteella maalaji olisi ensin liejua muuttuen 

lopulta mudaksi. 
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Kuva 16. Havaintoihin perustuvan profiilin ja hehkutushäviön (LOI) tuloksista määritetyn profiilin maalajit 

suhteessa toisiinsa. Lisäksi raekokojakauman perusteella määritetyt maalajitteet suhteessa orgaanisen 
aineksen määriin perustuvaan maalajiprofiiliin. 
 

 

4.2.5. Siitepölydiagrammit 

 

Puiden ja puumaisten kasvien siitepölyistä (AP) Betulaa, Pinusta ja Corylusta esiintyy 

koko sarjan syvyydellä (Kuva 17). Lisäksi Alnusta, Ulmusta ja Quercusta tavataan lähes 

koko siitepölysarjassa. AP-lajien osuus suhteessa kokonaispölystöön pysyttelee yli 

80 %:ssa. Betulan siitepölyjen suhteellinen osuus on puiden ja puumaisten siitepölyjen 

diagrammin pohjalla yli 50 % noin syvyyteen 650 cm asti, jonka jälkeen se laskee 

lähemmäs 40 %:a ja nousee taas hetkellisesti yli 50 %:iin noin 625 cm:n syvyydellä. 

Tämän jälkeen sen siitepölyosuus alkaa vähitellen laskea. Koivun siitepölyjä on koko 

näytesarjassa vähimmilläänkin noin 25 %.  
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Kuva 17. Puiden ja puumaisten kasvien (AP) siitepölyosuudet. AP merkitsee AP-lajien osuutta AP- ja NAP-lajien summasta.  
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Alnuksen osuus alkaa nousta selvästi noin 680 senttimetrin syvyydellä, saavuttaen 

maksiminsa vajaan 23 % syvyydellä 636 cm. Syvyydellä 605 cm Pinuksen siitepölyosuus 

nousee ja samalla lepän siitepölyosuudet pienenevät hetkellisesti. Alnuksen siitepöly-

osuudet laskevat pysyvämmin syvyydeltä 580 cm alkaen. Pinuksen osuudet pysyvät 

suhteellisen runsaina koko tutkitun koorin syvyyksillä. Sen määrä pysyttelee 7–27,5 %:n 

välillä, kunnes se alkaa nousta 480 cm:n syvyydellä maksimiinsa, reiluun 50 prosenttiin 

syvyydellä 436 cm. Piceaa esiintyy hieman koko syvyysalueella, mutta sen määrä lähtee 

selvään nousuun syvyyden 508 cm jälkeen. Picean siitepölyosuudet saavuttavat 

maksiminsa eli reilun 25 % syvyydellä 412 cm. 

 

Jaloja lehtipuita esiintyy suunnilleen koko syvyysalueella. Erityisesti Corylus on läsnä 

koko diagrammissa ja sen osuudet ovat selvästi suurempia kuin muiden jalopuiden 

osuudet. Corylusta esiintyy enimmillään hieman yli 9 %. Myös Quercusta esiintyy yhtä 

syvyyttä lukuun ottamatta koko syvyysalueella. Tiliaa sekä Fraxinusta esiintyy 

syvyydeltä 620 cm lähtien. Puumaisista kasveista Salix esiintyy selvästi runsaimmin 

siitepölysarjan alussa, missä käyrä saavuttaa maksiminsa 6 % heti syvyydellä 712 cm. 

Juniperusta taas esiintyy ensimmäisen kerran vasta syvyydellä 508 cm, eivätkä sen 

siitepölyosuudet ylitä 1,5 %:a. 

 

Ei-puumaisten maakasvien ja vesikasvien siitepölyt (NAP) sekä itiökasvit on esitetty 

Kuvassa 18. NAP-lajeista Artemisiaa, Filipendulaa, Poaceaeta, Cyperaceaeta, 

Ericaceaeta, Calluna vulgarista sekä itiökasveista Dryopterista tavataan lähes koko 

siitepölysarjassa. Ei-puumaisten kasvien siitepölyjä on selvästi eniten siitepölysarjan 

alussa, jossa niiden osuus nousee lähes 20 %:iin. Syvyydellä 670 cm niiden määrä 

kuitenkin laskee alle 5 %:iin, jossa se pysyttelee aina syvyydelle 590 cm asti nousten 

jälleen yli viiteen prosenttiin. NAP-lajien siitepölyjä sekä itiöitä Sphagnumia lukuun 

ottamatta esiintyy pääsääntöisesti alle 5 prosenttia. Varpujen osuudet kuitenkin 

diagrammin alaosassa ovat 5–7 %. 
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Kuva 18. Ei-puumaisten maakasvien (NAP) ja vesikasvien sekä itiökasvien siitepöly- ja itiöosuudet. NAP merkitsee NAP-lajien osuutta AP- ja NAP-lajien summasta. 
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Itiökasveista Sphagnumia esiintyy eniten, ja sitä tavataankin koko syvyysalueella. Sen 

käyrä saavuttaa maksiminsa 48,5 % syvyydellä 412 cm. Sphagnumia tavataan paljon 

suhteessa muihin pölyihin ja itiöihin noin syvyydeltä 435 cm alkaen. Kairanäytteestä 

rahkoittumisen alkamiskohdaksi on määritetty 443 cm, joten siitepölydiagrammi tukee 

tätä suhteellisen hyvin, joskin tässä rahkasammalen siitepölyjä alkaa esiintyä runsaammin 

noin syvyydeltä 490 cm ylöspäin. Varsinainen Sphagnumin runsastuminen tapahtuu 

kuitenkin syvyydeltä 436 cm alkaen. Sphagnumin lisäännyttyä vesikasvien määrä selvästi 

vähenee. Vesikasveja esiintyykin pääsääntöisesti välillä 700–476 cm, mutta näistä 

Sparganiumia tavataan jo syvyydellä 712 cm eli aivan sarjan alaosassa.  

 

4.2.6. 3D-malli 

 

Maatutkalinjojen prosessoiduista profiileista muodostettiin 3D-malli, joka 

havainnollistaa suon syvyyden muutoksia. Kuvassa 19 esimerkki tulkitusta 

maatutkaprofiilista sekä 3D-mallin leikkauksesta. Kaikki tulkitut GPR-profiilit sekä 3D-

mallin leikkaukset on lisäksi esitetty Liitteessä 5. Profiileista nähdään miten 

minerogeeniset sedimentit ja järvisedimentit, eli Kuvassa 19 kutsutut allassedimentit, 

ovat kerrostuneet suhteellisen tasaisesti altaan syvimpään kohtaan. Maatutkaprofiilien 

perusteella turpeen paksuus vaihtelee suoaltaan tasaisen pohjan alueella 5,7–6,7 m:n 

välillä, kun syvyysnopeutena on 0,04 m ns−1. Yleisesti ottaen turpeen alaraja on 

suhteellisen tasainen, mutta se nousee paikoittain linssimäisenä keskiosan ollessa 

reunaosia korkeammalla.  

 

Aivan altaan reunaosissa ei tavata juurikaan sedimenttejä, sillä suo syvenee suhteellisen 

jyrkästi matalampien eli korkeammalla sijaitsevien reunaosien jälkeen. Suon koillis- ja 

itäreunalla oletettu kallionpinta nousee aivan suoaltaan itäkärkeä lukuun ottamatta melko 

korkealle, jolloin suoallas on näiltä osin huomattavasti matalampi kuin muuten. Suo on 

syvimmilläänkin tässä kohti vain noin 350 cm. Kallionpinta nousee samaan tapaan ylös 

myös suon luoteis- ja pohjoisreunassa. Suo ei siis ole syntynyt pohjaltaan aivan tasaiseen 

painanteeseen, joskin sen pohja 8–9 metrin syvyydellä on hyvinkin tasainen. Joka 

tapauksessa kallionpinnan kohoumat ovat vaikuttaneet sedimenttien kerrostumiseen, sillä 

niitä ei tavata altaan matalammissa osissa juurikaan (Kuva 20). 
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Kuva 19. Maatutkalinjan 4 profiili (yllä) sekä 3D-mallin poikkileikkaus (alla). Profiilit eivät ole täysin samasta 

kohdasta. Maatutkaprofiilin tulkintaan käytettiin 100 MHz:n antennin aineistoa ja profiilin syvyysnopeutena 
on 0,04 m ns−1. 

 

 

 

Kuva 20. Suoallas alapuolelta kuvattuna Leapfrog Geo -ohjelmalla tehtynä 3D-mallina. Allassedimenttejä 

eli minerogeenisia sedimenttejä ja järvisedimenttejä ei tavata juurikaan suoaltaan pohjoisosassa, jossa 
kallionpinta nousee jyrkästi ylös. Huomaa länsipuolen (kuvassa alaoikea) urheilukentän alapuolinen osa, 
joka on itse määritetty eikä näin ollen kuvaa täysin todellisuutta. 
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5. ALUEEN KEHITYS JÄÄKAUDEN LOPULTA ALKAEN 

5.1. Jäätikön liikkeet jääkauden lopulla 

Viimeinen jääkausiaika, Veiksel (115 000–11 650 vuotta sitten), jaetaan Varhais-, Keski- 

ja Myöhäis-Veikseliin. Etelä-Suomi on ollut viimeisen jääkauden aikana mahdollisesti 

kaksi kertaa jäätiköityneenä (Johansson et al. 2011). Jäätikkö olisi tällöin ennen viimeistä 

jäätiköitymistään edennyt Etelä-Suomen yli Keski-Veikselin alkupuolella, mahdollisesti 

noin 70 000 vuotta sitten (mm. Svendsen et al. 2004, Johansson et al. 2011). Räsänen et 

al. (2015) epäilevät kuitenkin, ettei jäätikön reuna saavuttanut vielä tällöin eteläistä 

Suomea. Viimeisen jäätiköitymisen eli Myöhäis-Veikselin (28 000–11 650 vuotta sitten) 

aikana jäätikkö saavutti varmuudella Suomen etelärannikon (mm. Johansson et al. 2011, 

Hughes et al. 2016), mistä on todisteina muun muassa jäätikön aiheuttamia kulutus-

muotoja sekä jäätikön kasaamia maaperämuodostumia. Lisäksi jäätikön sulamisen aikana 

syntyneet muodostumat ja muodot, kuten harjut sekä hiidenkirnut, kertovat jäätikön 

sijainneen eteläisessä Suomessa. Skandinavian mannerjäätikkö saavutti viimeisen 

jäätiköitymisen aikaisen maksimilaajuutensa 21 000–20 000 vuotta sitten (Hughes et al. 

2016) eli suunnilleen Myöhäis-Veikselin puolivälissä. Tätä aikaa kutsutaan englanniksi 

yleisesti nimellä Last Glacial Maximun (LGM). 

 

Jääkausiajan vaikutus alueella on nähtävissä paikoittain moreenina sekä silokallioina, 

uurresuuntina ja hiidenkirnuina. Silokalliot ja jäätikön kallioon kaivertamat uurteet 

kertovat jäätikön virtaussuunnista. Topografia ja erityisesti suuret laaksoalueet 

vaikuttavat jäätikön virtaussuuntiin (Virkkala 1960), minkä vuoksi uurresuunnat voivat 

vaihdella. Nuuksiossa merkittävimmät uurresuunnat ovat väliltä 304–339°. Nämä ovat 

linjassa myös tehtyjen maaperämuodostumahavaintojen kanssa, joten ne ovat syntyneet 

silloin, kun jäätikkö on viimeisen kerran virrannut alueella. Tätä tukee myös se, että ne 

sijaitsevat pääasiassa korkeilla kallioilla. Muut uurresuunnat ovat 346–354°, ja ne ovat 

oletettavasti aiemmin mainittuja vanhempia. Todennäköisesti vanhemmat uurresuunnat 

sijaitsevat suojaisilla alueilla kallioiden välissä, jolloin ne ovat säilyneet paremmin 

myöhemmältä jäätikön aiheuttamalta kulutukselta. Jäätikkö on siis ensin virrannut 

alueella pohjoisluoteen suunnasta ja myöhemmin luoteesta. Suon kaakkoispuolinen 
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silokallio (Kuva 21) on syntynyt oletettavasti jäätikön virratessa alueella viimeisen 

kerran, sillä sen mitattu suunta on noin 320°. 

 

 

Kuva 21. Alueen hiidenkirnut sekä silokalliot. Hiidenkirnujen sijainnit on määritetty Petrellin (2006) mukaan 

ja silokalliot Geologian tutkimuskeskuksen (2013) mukaan lukuun ottamatta tässä työssä määritettyä 
hiidenkirnua ja silokalliota (320°). Kuva hiidenkirnusta on esitetty tässä alaluvussa myöhemmin. Peruskartat 
(ladattu 7/2020 ja 4/2021) ja korkeusmalli (ladattu 3/2019) © Maanmittauslaitos. 
 

Suon ympäristön kallioilta löytyvät uurresuunnat ovat vaihtelevampia kuin laajemmalta 

alueelta tarkastellut suunnat (Kuva 22). Keskimäärin löytyneet suunnat vastaavat 

kuitenkin hyvin alueellisia keskimääräisiä suuntia. Kielosto et al. (2002) toteavat, että 

ainakin Ämmässuolla suuremmat luvut kuvastavat vanhempaa suuntaa ja pienemmät 

täten nuorempaa suuntaa. Näin voisi olettaa olevan myös tutkimusalueella, jolloin lähellä 

keskimääräistä 330°:ta olevat suunnat olisivat suhteellisesti nuoria. Tämä tukee edellä 

tehtyä oletusta, että jäätikkö on ensin virrannut lähes pohjoisesta ja myöhemmin 

luoteesta. 
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Kuva 22. Alueelliset (vasen) sekä paikalliset uurresuunnat (oikea) eroavat hieman toisistaan. Keskimmäinen 

suunta kummassakin kuvaa yleisintä suuntaa. Alueelliset suunnat on määritetty GTK:n (2015b) aineistoon 
perustuen.  
 

Jäätiköitymisten välissä on ollut jäättömiä kausia eli interstadiaaleja, joista on todisteena 

esimerkiksi arotundralla eläneet villamammutit (Mammuthus primigenius). Suomesta on 

löytynyt ainakin yhdeksästä sijainnista mammutin jäännöksiä, joista ajoitetut ovat iältään 

43 000–16 000 BP eli 46 000–19 300 vuotta (Donner et al. 1979, Ukkonen et al. 1999). 

Vanhin näistä on löytynyt Espoosta (Donner et al. 1979). Mammutin jäännökset voivat 

kuitenkin kulkeutua jäätikön mukana, joten niiden löytöpaikasta ei voida suoraan päätellä 

eläimen eläneen tarkasti kyseisellä alueella (mm. Lepiskaar 1992, Ukkonen et al. 2007). 

Etelä-Suomi on ollut jäätöntä suurimman osan koko Veiksel-jääkaudesta (Johansson et 

al. 2011). Jäättömänä aikana 37 000–26 000 vuotta sitten Keski-Veikselin lopulla 

merivedestä mitattujen δ18O-arvojen perusteella vuosikeskilämpötilat olivat Etelä-

Suomessa noin 2–6 ℃ alhaisemmat nykyisiin verrattuna (Arppe ja Karhu 2006). 

 

Jäätikön reuna alkoi maksimilaajuutensa saavuttamisen jälkeen vähitellen perääntyä 

kohti sen Skandeilla sijaitsevaa jäätiköitymiskeskusta (Hughes et al. 2016).  Muinaisen 

Itämeren ensimmäinen kehitysvaihe eli Baltian jääjärvivaihe alkoi noin 16 000–15 000 

vuotta sitten (Houmark-Nielsen ja Kjӕr 2003, Kortekaas et al. 2007) jäätikön 

sulamisvesien kerääntyessä Itämeren altaaseen (Kuva 23). Arviolta 16 000–14 000 vuotta 

sitten syntyivät Nuuksion Pitkäjärven itäpuolella havaittavat neljä hiidenkirnua (ks. 

Kuva 21) jäätikön vielä peittäessä koko Suomen. 
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Kuva 23. Baltian jääjärven sekä Skandinavian mannerjäätikön laajuus noin 15 000–14 500 vuotta sitten. 

Ikäarvioi perustuu Pattonin et al. (2017) esittämiin jäätikön reunan sijainnin määrityksiin. Kuva tehty 
mukaillen Suomen Kansallisen Geologian Komitean (2018) julkaisemaa kuvaa. 
 

Hiidenkirnut syntyvät tyypillisesti siten, että jäätikön keskiosissa sulamisvedet 

muodostavat vesikerroksen jäätikön päälle, josta kaivautuu jäätikön sisään kapea kanava, 

nk. jäätikkökaivo. Kanavaan muodostuu pyörre, joka irrottaa kiviä esimerkiksi jäätikön 

pohjalta. Nämä veden mukana pyörivät kivet yhdessä veden ja jääsulan kanssa 

kaivertavat lopulta jäätikön alapuoliseen kallioon kolon. Tutkimussuolta noin 240 metriä 

pohjoiseen on muodostunut hiidenkirnu kallionseinämään, jonka pohja on muodostunut 

kivenlohkareeseen (Petrell 2006). Etelän suunnasta luontokeskus Haltiaan johtavan tien 

reunassa on kalliopaljastuma, johon syntynyt hiidenkirnu erottuu kalliosta puolikkaana 

lieriönmuotoisena kaiverruksena (Kuva 24). Sen yläpuolella on pienempi kirnun 

puolikas, jonka pohja rajoittuu kallioon.  

 

Maan tasalla oleva isompi hiidenkirnu on todennäköisesti syntynyt osittain kallion 

reunaan puskevan jäätikön sisään (Niemelä et al. 1994). Sen syntyessä toinen puoli on 

siis rajautunut kallioon ja toinen puoli jäätikköön. Suuremman kirnun yläpuolella oikealla 

olevan pienemmän hiidenkirnun tai sen alkion kohdalla jäätikön sulamisvedet on selvästi 

laskeneet kallion reunaa pitkin alas. Hiidenkirnuseinämä on samansuuntainen nuorimpien 
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uurteiden ja maaperämuodostumien kanssa. Toinen puoli seinämästä on lähes pohjois-

eteläsuuntainen ja siinä kallio on todella lohkeillutta eikä sen pinta ole niin tasainen. 

 

 
Kuva 24. Hiidenkirnut samassa kallionseinämässä Haltialle johtavan tien varrella. Hiidenkirnujen sijainti on 

60° 17′ 25″ N, 24° 33′ 49″ E. Vasemmalla suurempi kirnun puolikas ja oikealla mahdollinen hiidenkirnun 
alkio, joka sijaitsee suuremman yläpuolella oikealla. Kuvat on otettu 1.4.2021. 
 

Sulavan jäätikön reuna oli Suomen etelärannikolla arviolta 14 000–13 000 vuotta sitten 

(mm. Johansson et al. 2011, Hughes et al. 2016, Patton et al. 2017). Laatokan arvioidaan 

vapautuneen jäästä 13 300 vuotta sitten (Saarnisto ja Saarinen 2001), ja jäätikön reuna on 

luultavasti ollut etelärannikolla ennen kuin se on perääntynyt Laatokasta (ks. Hughes et 

al. 2016). Tutkimusalueella voidaan havaita paikoitellen harjumuodostumia, jotka eivät 

kuitenkaan ole yhtenäisiä ja suoria kallioylängöstä ja kallioperän rikkonaisuudesta 

johtuen. Harjuihin viittaavat hiekkamoreenimuodostumat ovat joka tapauksessa myös 

tutkimusalueella syntyneet selvästi vasten sulavan jäätikön reunaa silloin, kun reuna on 

ollut jo tutkimusalueen lähettyvillä. Niemelän (1971, s. 69) karttaesityksestä arvioituna 

Espoo oli kokonaan jäästä vapaa noin 13 450 vuotta sitten eli 11 650 BP.  

 

Suurin osa Etelä-Suomesta oli jopa 200 metriä Baltian jääjärven vedenpinnan alapuolella 

alueen paljastuttua jään alta (mm. Haavisto-Hyvärinen et al. 1996, Kielosto et al. 1997). 

Vaiheen lopulla noin 11 600 vuotta sitten (Kuva 25) vedenpinnan taso oli Etelä-Suomessa 
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suunnilleen 100–150 m mpy (Vassiljev et al. 2011), ja tutkimusalueen ympärillä 

vedenpinnan korkeus oli vähintään 120 m mpy (Eronen 1983, Vassiljev et al. 2011), 

jolloin koko alue oli vielä veden vallassa. 

 

 

Kuva 25. Baltian jääjärvivaiheen lopulla noin 11 600 vuotta sitten suurin osa jään alta paljastuneesta 

eteläisestä ja itäisestä Suomesta oli kokonaan veden peitossa. Valtameriyhteys mannerjäätikön reunan 
tuntumassa Keski-Ruotsin alueella oli juuri avautumassa. Kuva tehty mukaillen Saarniston (2003) 
paleogeografista karttaa.  
 

Nuorempi dryas, joka oli kylmempi ajanjakso jääkauden lopulla ennen holoseenin eli 

nykyisen geologisen ajanjakson alkua, alkoi noin 12 950–12 700 vuotta sitten (Johnsen 

et al. 1992, Alley et al. 1993) ja päättyi 11 650–11 500 vuotta sitten (mm. Johnsen et al. 

1992, Alley et al. 1993, Gulliksen et al. 1998). Nuoremman dryaksen aikana 

arotundrakasvillisuuden lajeista erityisesti lapinvuokko (Dryas octopetala) esiintyi 

runsaana ja varsin laajalti Euroopassa (mm. Birks 2008, Stivrins et al. 2016). Jäätikön 

sulamisvaiheen eli deglasiaation aikana jäätikön reuna eteni uudelleen useita kertoja. 

Nämä lyhyet etenemiset kestivät alle 1 000 vuotta (Hughes et al. 2016). Tällaisten 

etenemisvaiheiden aikana syntyivät Salpausselkien reunamuodostumat. 

 

Ensimmäinen Salpausselkä sijaitsee vajaan 15 kilometrin etäisyydellä tutkimusalueelta, 

ja sen kerrostuminen alkoi noin 12 250 vuotta sitten (Tschudi et al. 2000, Saarnisto ja 

Saarinen 2001). Ennen tätä jäätikön reuna kuitenkin perääntyi Rainion (1985) mukaan 
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vähintään 80 kilometriä pohjoiseen ennen kuin se eteni uudelleen muodostaakseen 

Ensimmäisen Salpausselän. Jäätikön reuna pysyi Ensimmäisellä Salpausselällä melko 

paikallaan vajaan 230 vuoden ajan (Sauramo 1923, s. 86), jonka jälkeen se jatkoi 

perääntymistään. Toinen Salpausselkä alkoi kerrostua noin 11 790 vuotta sitten, ja 

jäätikön reuna alkoi jälleen perääntyä suunnilleen 11 590 vuotta sitten (ks. Sauramo 1923, 

s. 85; Saarnisto ja Saarinen 2001). Jäätikkö poistui koko Suomen alueelta noin 

10 250 vuotta sitten (Salonen et al. 2002). Jäätikön reunan perääntyminen Suomessa kesti 

yhteensä siis enintään 3 750 vuotta. 

 

Jäästä vapautuneille ja vedenpinnan yläpuolelle nousseille alueille levittäytyi ensin muun 

muassa Artemisiat eli marunat, jotka kasvoivat metsättömässä ja tundramaisessa 

ympäristössä (Donner 1991, s. 162). Marunoiden vähittäinen lisääntyminen siitepöly-

sarjoissa kuvastaa usein nuoremman dryaksen alkua (Litt et al. 2001, Saarnisto ja 

Saarinen 2001), jolloin marunoiden siitepölyjen runsaana esiintymisen voidaan pitkälti 

olettaa merkitsevän nuoremman dryaksen aikaa. Tämän mukaan nimetty Artemisia-

vyöhyke, jossa siis marunat muiden ei-puumaisten maakasvien eli NAP-lajien ohella ovat 

vahvasti edustettuina, päättyi noin 10 200–10 100 BP eli 12 000–11 700 vuotta sitten 

(Donner 1991, s. 152–155) eli hieman ennen holoseenin alkua.  

5.2. Baltian jääjärven purkautuminen (aikaikkuna noin 11 600 vs) 

Makeavetisen Baltian jääjärven sedimenttejä erottuu maatutkalinjoista osin linssimäisenä 

kerroksena, joka on paikoin noin 40–60 cm paksu. Näistä päällimmäisenä olevan hienon 

hiekkakerroksen alapuolella on karkeampaa materiaalia, jossa erottuu kiviä, jotka ovat 

halkaisijaltaan jopa yli yksi senttimetriä (Kuva 26). Hiekkakerroksen päällä on raitaista 

eli lustosavimaista savea, jossa vuorottelevat hienompi aines sekä ohut ja tumma 

karkeampi aines. 

 

Baltian jääjärvi purkautui äkillisesti valtamereen Etelä-Ruotsissa sijaitsevan Billingenin 

vuoren pohjoispuolelle avautuvan salmen kautta. Tämä Baltian jääjärven purkautuminen 

valtamereen näkyy 11 590 vuotta sitten tapahtuneena muutoksena vedenpinnan tasossa 

(Saarnisto ja Saarinen 2001). Vedenpinnan taso aleni nopeasti lähemmäs 30 metriä 

silloisen valtamerenpinnan tasoon (Donner 1991, s. 199), joka oli noin 50–60 metriä 
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nykyistä valtamerenpintaa alempana (mm. Fairbanks 1989, Bard et al. 1996 ja Keigwin 

et al. 2006). Merenpinnan taso oli huomattavasti alempi lähinnä mannerjäätiköihin 

sitoutuneen veden vuoksi. Karkeampi kerros suoaltaan pohjalla kertoo tästä 

purkautumisesta ja se on oletettavasti syntynyt heti purkautumisen alussa (Johnson et al. 

2010). Päällimmäinen hiekkakerros on joka tapauksessa viimeistään purkautumis-

tapahtuman lopussa kerrostunut, sillä purkautuminen näkyy usein joko karkeana 

silttikerroksena (Rainio 1993) tai hienon hiekan kerroksena (Bennike et al. 2004) saven 

tai siltin päällä. Hiekka ja sora ovat peräisin erityisesti suoallasta ympäröiviltä 

korkeimmilta kallioilta, joista erodoitunutta ainesta kerrostui altaan pohjalle (Johnson et 

al. 2010). 

 

 
Kuva 26. Suon pohjan hienon hiekkakerroksen jälkeen syvyydellä 775 cm alkaa karkeampi materiaali, jossa 

erottuu selkeästi pieniä kivenkappaleita. Materiaali muistuttaa silmämääräisesti soraa. Kuvassa syvyydet 
761–800 cm. Kairana on käytetty 0,5 metrin venäläistä suokairaa. Kuvan on ottanut Veikko Peltonen 
30.10.2020. 
 

Purkautumiskohdasta voidaan katsoa alkaneen Yoldiamerivaihe (11 600–10 700 vuotta 

sitten; mm. Andrén et al. 2000, Kortekaas et al. 2007, Eronen 1983), joka oli ainakin alku-

vaiheessa Suomen eteläalueilla vähäsuolainen (ks. Eronen 1974, s. 109; Donner 1991, 

s. 202, Andrén et al. 2011). Samoihin aikoihin päättyi myös nuoremman dryaksen ajan-

jakso. Yoldiamerivaihetta kuvastaa voimakas maankohoaminen, minkä seurauksena 

Yoldiameren pinta laski jatkuvasti. Jäätikön reuna oli tällöin vielä suunnilleen 

30 kilometrin päässä alueesta Toisella Salpausselällä, josta se alkoi purkautumisen 

aikoihin perääntyä (Saarnisto ja Saarinen 2001).  

 

Nuuksiossa vedenpinta laski äkisti 96 m:iin mpy, jolloin Yoldiavaiheen korkeimmat 

rantamuodostumat syntyivät (Glückert ja Ristaniemi 1980). Vedenpinta laski alueella siis 
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vähintään 24 metriä. Tällöin korkeimmat kallioalueet paljastuivat ja muodostivat luotoja 

(Kuva 27). Luodoilla kasvoi lähinnä aiemmin mainittua marunaa sekä muita 

ruohovartisia kasveja. Kasvillisuus muistutti nykyistä ulkoluodoilla tavattavaa matalaa 

kasvillisuutta. Siitepölyjen perusteella arvioitu vuotuinen keskilämpötila holoseenin 

alussa oli mahdollisesti jopa vain noin −3–0 ℃ eli holoseenin alku oli varsin kylmä 

(Heikkilä ja Seppä 2003). Surviaissääskien toukkien jäännösten perusteella määritetyt 

heinäkuun keskilämpötilat olivat tällöin kuitenkin noin 12 ℃ (Luoto et al. 2010) eli 4 ℃ 

nykyisiä alhaisempia, joten vuotuiset keskilämpötilat olivat luultavasti hieman 

lämpimämpiä kuin siitepölyt antavat ymmärtää. 

 

 

Kuva 27. Ensimmäiset alueet nousivat vedenpinnan yläpuolelle Baltian jääjärven purkautuessa valtamereen 

noin 11 590 vuotta sitten. Yoldiavaiheen korkeimmat rannat syntyivät Nuuksioon korkeudelle 96 m mpy. 
Suoallas (mustat reunaviivat) oli tuolloin vielä täysin vedenpinnan alapuolella. 
 

Baltian jääjärven purkautumisen jälkeen suoaltaan päällä sen pohjasta katsottuna oli noin 

26 metriä vettä, ja luontokeskus Haltian päällä olisi maantasosta katsottuna ollut 

suunnilleen 34 metriä vettä. Esimerkiksi Nuuksion Pitkäjärven, jonka pinta sijaitsee siis 

suunnilleen 27 m mpy, päällä oli vielä peräti yli 72 metriä vettä. Suurin osa alueen 

eteläpuolisesta nykyisestä maa-alasta oli vielä kokonaan veden alapuolella. Vähitellen 

hienoneva silttikerros suoaltaan pohjalla kuvastaa tasaista yhteyttä Yoldiamereen, ja 

toisaalta hienoin aines on saattanut kulkeutua suspendoituneena suhteellisen kaukaakin.  
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5.3. Suoallas kuroutuu Yoldiamerestä (aikaikkuna noin 11 500–11 100 vs) 

Glückertin ja Ristaniemen (1980) mukaan Nuuksiossa on Yoldian korkein ranta 

suunnilleen 96 metrin korkeudessa. Nuuksiossa kaikki altaat, joiden kynnys eli 

kuroutumiskohta sijaitsee 96–65 m mpy, ovat kuroutuneet juuri Yoldiamerivaiheessa, 

kuten siis myös tutkittava suoallas. Hehkutushäviön, vesipitoisuuden sekä raekoko-

jakauman mukaan tutkimusaltaan kuroutuminen on tapahtunut syvyyksillä 712–709 cm 

sedimentin muuttuessa orgaanisemmaksi. Kuroutuminen on mahdollisesti alkanut 

syvyydellä 712 cm, ja allas on kokonaan kuroutunut Yoldiamerestä syvyydellä 709 cm. 

Myös suokooreissa näkyy selkeä vaihettumisvyöhyke, jossa sinertävän harmaa 

minerogeeninen aines muuttuu tummanruskeaksi ja enemmän orgaanista ainesta 

sisältäväksi (Kuva 28).  

 

 
Kuva 28. Suoaltaan kuroutumisesta kertova vaihettumisvyöhyke erottuu selkeästi huomattavana värierona. 

Kairattu 0,5 m:n venäläisellä suokairalla syvyydeltä 700–750 cm.  Kairaus on tehty eri kohdasta kuin 
kairauspisteestä 4, joten syvyydet eivät ole täysin verrattavissa. Kuvan on ottanut Veikko Peltonen 
30.10.2020. 
 

Viimeinen meriyhteys suoaltaaseen oli todennäköisesti altaan lounaispuolella eli 

myöhemmin kehittyneen etelään laskevan lasku-uoman kohdalta, joka jää nykyisin 

urheilukentän alle. Suoaltaan kuroutumiskohta on siis välillä 75–80 m mpy, jolloin allas 

on kuroutunut 11 400–11 300 vuotta sitten. Tarkemman määrityksen mukaan 

kuroutuminen olisi tapahtunut viimeistään korkeudella 79 m mpy eli rannan-

siirtymiskäyrän mukaan noin 11 400 vuotta sitten (Kuva 29).  

 

Tutkimusaltaan alue on kuroutunut Yoldiamerivaiheen aikana muodostaen ensin fladan, 

joka on ollut matalan kynnyksen kautta yhteydessä mereen. Yhteys altaaseen on ollut 

fladavaiheessa lähinnä pohjois- ja eteläpuolelta, altaan matalimpien reunojen kohdilta, 

korkeiden kallioiden välistä, johon on kerrostunut hiekkamoreenia. Flada on muuttunut 

vähitellen lammeksi tai pieneksi järveksi mahdollisen lyhyen kluuvivaiheen kautta, 
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jolloin esimerkiksi Yoldiameren pinnanvaihtelut esimerkiksi tuulen vaikutuksesta ovat 

tuoneet altaaseen vettä pulsseittain. Pieni osa hiekkamoreenista on voinut tällöin ajoittain 

huuhtoutua suoaltaaseen, mihin viittaa ennen altaan lopullista kuroutumista tavattava 

karkeampi aines savisen aineksen päällä.  

 

 

Kuva 29. Suoallas (mustat reunaviivat) on juuri kuroutunut 11 380 vuotta sitten. Viimeinen vesiyhteys 

altaaseen on tapahtunut suon eteläpuolelta, jossa myöhemmin kehittyneen lasku-uoman kohdalla näkyy 
vettä, kun vedenpinnan korkeus on 79 m mpy. 
 

Tutkimusaltaan viimeinen yhteys Yoldiamereen on ollut luultavasti altaan eteläpuolelta, 

johon kehittyi myöhemmin suoaltaan lasku-uoma Nuuksion Pitkäjärveen. Allas oli ensin 

täynnä vettä, ja vähitellen sen pohjalle kehittyi kasvinjäänteistä ja muusta orgaanisesta 

aineksesta liejua ja myöhemmin järvimutaa. Reunaosat alkoivat myöhemmässä vaiheessa 

soistua, jolloin altaan vesialue jatkuvasti pienentyi. Hiekkamoreenipatja korkeiden 

kallioiden välissä jatkuu selvästi samana pohjoisesta etelään, eli jäätikkö on kerrostanut 

sen edetessään näiden suoallasta reunustavien kallioiden väliin ja samalla toki myös 

suoaltaan pohjalle. Lasku-uoman syntyajankohdasta ei ole tietoa, mutta se on luultavasti 

syntynyt vähitellen, kun suoaltaan vedet ovat kaivaneet reitin hiekkamoreeniin. Se on 

voinut syntyä suhteellisen nopeastikin kuroutumisen jälkeen, jolloin se on osaltaan 

vaikuttanut altaan kehitykseen laskiessa sen vedenpintaa. Toisaalta se on voinut syntyä 

myös myöhemmin, kun allas on jo osin soistunut. Altaassa on nykyäänkin sadannan 
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määrästä riippuen paikoin hyvinkin vetistä, ja sen keskiosassa vedenkorkeus voi olla yli 

puoli metriä.  

 

11 100 vuotta sitten eli vajaa 300 vuotta suoaltaan kuroutumisen jälkeen huomattavasti 

suurempi maa-ala on näkyvissä kuin kuroutumisen aikoihin (Kuva 30), mikä johtuu 

pääasiassa nopeasta maankohoamisesta. Maa kohosi 300 vuoden aikana 5,5 cm vuodessa. 

Nykyään maa kohoaa alueella noin 4 mm vuodessa, eli kohoaminen oli yli 11 000 vuotta 

sitten yli kymmenkertainen nykyiseen verrattuna. Luontokeskus Haltia olisi 

11 100 vuotta sitten vielä ollut puoli metriä merenpinnan alapuolella, ja 1 000 vuotta 

myöhemmin se olisi vapautunut ensimmäisen kerran vedestä. 

 

 

Kuva 30. Noin 11 100 vuotta sitten vedenpinta alueella oli 62,5 m mpy. Suoallas (mustat reunaviivat) on 

kuroutunut 280 vuotta aiemmin.  
 

Yoldiameren laajuus noin 11 000 vuotta sitten noudatteli Ruotsin ja Baltian maiden 

rantaviivaa lukuun ottamatta nykyistä Suomenlahden aluetta (Kuva 31). Silloisella 

Itämeren altaalla oli selvä yhteys valtamereen jäätikön reunan lähettyvillä Keski-Ruotsin 

alueella. Tämän lisäksi Yoldiameri vaikutti Kuolan niemimaan eteläpuolella nykyisen 

Vienanmeren alueella. Suomessa jäätikön reuna oli ylittänyt Toisen Salpausselän. Suurin 

osa eteläisestä ja lounaisesta Suomesta oli vielä veden vallassa. 
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Kuva 31. Yoldiameren ja jäätikön laajuus noin 11 000 vuotta sitten. Yoldiameri oli yhteydessä valtamereen 

Keski-Ruotsista kulkevan salmen kautta. Kuva tehty mukaillen Saarniston (2003) paleogeografista karttaa. 
 

Holoseenin ensimmäisten satojen vuosien aikana vedenpinnan yläpuolelle nousevilla 

kallioisilla luodoilla kasvoi ensin niin sanottua tundrakasvillisuutta ja lopulta tyypillisiä 

ranta- ja heinäkasveja (ks. Donner 1991, s. 153). Puusto oli harvaa ja maisema avointa, 

mikä näkyy yleisesti Etelä-Suomen siitepölystössä runsaana ei-puumaisten kasvien 

(NAP) eli ruohokasvien ja varpujen siitepölyjen osuutena (esim. Eriksson 1987, 

Sarmaja-Korjonen ja Alhonen 1999). NAP-lajien osuus saattoi olla jopa yli 40 % 

pölystöstä (Sauramo 1954, 1958; Vasarin 2001 mukaan). Tutkimusaineiston NAP-

lajistosta erityisesti marunat, heinäkasvit (Poaceae) sekä varvut olivat edustettuina. 

Muuten alueella on kasvanut ainakin koivuja (Betula) ja jonkin verran myös pajuja (Salix) 

sekä mäntyjä (Pinus). Koivu olikin holoseenin alussa selvä valtapuulaji erityisesti sen 

kilpailukykynsä vuoksi (Donner 1991, s. 162), mutta jonkin verran esiintyi myös mäntyjä 

(Donner 1971).  

 

Siitepölyihin perustuvat vuosikeskilämpötilat olivat 11 000–10 700 vuotta sitten vielä 

pääasiassa alle 0 ℃ (Heikkilä ja Seppä 2003). Heinäkuun keskilämpötilat olivat tällä 

ajanjaksolla kuitenkin noin 14,5–14 ℃ perustuen surviaissääskien toukkiin (Luoto et al. 

2010) eli vain noin 1,5–2 ℃ nykyisiä alhaisempia. On siis hyvin mahdollista, että vuosi-
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keskilämpötilat ovat olleet huomattavastikin korkeampia kuin siitepölyihin perustuvat 

lämpötilarekonstruktiot antavat ymmärtää. 

5.4. Ancylusjärvivaiheen vaikutus ja kasvillisuuden muutos metsäiseksi (aikaikkuna 

noin 10 700–8 600 vs) 

Ancylusjärvivaihe (10 700–8 300 vuotta sitten; Eronen 1983, Andrén et al. 2000) alkoi 

valtameriyhteyden jälleen katkettua. Vaiheen alussa vedenpinta lähti selvään nousuun ja 

saavutti vähitellen maankohoamisen määrän (Glückert ja Ristaniemi 1980). Tämän 

Ancylustransgression vaikutus voidaan havaita lähialueen altaissa, joiden kynnys 

sijaitsee alle 65 m mpy. Tällöin suo- tai järvisedimentissä erottuu yleensä ohut 

saviliejukerros liejukerrosten välissä, kun vesi on päässyt uudelleen virtaamaan altaaseen 

(Ristaniemi ja Glückert 1987). Tutkimusaltaan kynnys on noin 79 m mpy, joten 

transgressio ei ole vaikuttanut altaan sedimenttien kerrostumiseen.  

 

Transgression vaikutus voidaan kuitenkin nähdä suon ja Haltian välisillä portailla (Kuva 

32), jotka nousevat Haltian pysäköintialueen pohjoispäädyn lähettyviltä Solvalla Areenan 

viereen. Portaiden alaosa on noin 65 m mpy ja yläosa noin 72 m mpy. Tällä välillä 

nähdään isoja, suhteellisen pyöristyneitä kivenlohkareita, jotka ovat syntyneet Ancylus-

transgression maksimin aikaan. Tätä veden kulutusvoiman kautta syntynyttä muinais-

rantaa voidaan nimittää kivivyöksi, sillä sen kivenlohkareet ovat kiinni alapuolisessa 

hiekkamoreenissa (Ristaniemi 1987).  Kivivyö jatkuu koko pysäköintialueen yläpuolisen 

polun vieressä, ja sitä pystyykin havaitsemaan yhteensä yli 250 metrin pituudelta.  
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Kuva 32. Ancylustransgression maksimin aikana muodostunut muinaisrantakivikko, jonka läpi kulkee 

Solvallan urheilukentälle johtavat portaat. Kuva otettu 8.10.2019. 
 

Nuuksiossa Ancylustransgressio alkoi 10 750–10 650 vuotta sitten Ristaniemen ja 

Glückertin (1987) määrittämien ajoitustulosten perusteella. Heidän mukaansa 

transgressio saavutti maksiminsa 10 350–10 300 vuotta sitten eli 9 200 BP (Kuva 33). 

Maksimin jälkeen alkoi regressiovaihe, jossa vedenpinta laski alueella suunnilleen 

28 metriä. Ancylusregressio päättyi suunnilleen 9 500–9 000 vuotta sitten eli 8 500–

8 000 BP, ja tästä alkoi samalla Mastogloiamerivaihe (Eronen 1974, s. 111). Mastogloia-

meri oli murtovesiallas, jossa suolapitoisuus on suurempi kuin makeassa vedessä, mutta 

matalampi kuin valtameressä.  

 

Vedenpinnan nousu Yoldiaregression alimmalta tasolta, 58,5 m mpy, oli alueella noin 

6,5 metriä. Alueet, jotka olivat yli 350 vuotta aiemmin Yoldiaregression alimman tason 

aikaan nousseet vedenpinnan yläpuolelle jäivät uudestaan sen alapuolelle. Luontokeskus 

Haltian yläpuolella oli Ancylusmaksimin aikana noin 3 metriä vettä. 10 100 vuotta sitten 

Haltia olisi vapautunut lopullisesti veden alta. 
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Kuva 33. Ancylusmaksimin aikaan 10 350 vuotta sitten vedenpinta oli 65 m mpy. Tällöin syntyivät Ancylus-

vaiheen aikaiset muinaisrannat Nuuksion alueelle. 
 

Koivu oli alueella vahvasti edustettuna koko Ancylusvaiheen ajan, mutta erityisesti sen 

alkupuolella. Mänty on kuitenkin vähitellen vaiheen aikana vallannut alaa koivulta. Sama 

muutos erottuu eri puolilla Etelä-Suomea (Sarmaja-Korjonen ja Alhonen 1999, Eriksson 

2003). Tutkimusalueen siitepölystössä tavataan lisäksi erityisesti pajuja, pähkinäpensasta 

(Corylus) ja jalavaa (Ulmus). Korhola ja Tikkanen (1991) ovat arvioineet pähkinäpensaan 

saapuneen Nuuksioon noin 10 250 vuotta sitten (9 100 BP) ja jalavan hieman 

myöhemmin, noin 9 900 vuotta sitten (8 820 BP). Donnerin (1971) selvityksen 

perusteella pähkinäpensas ja jalava ilmestyivät eteläisen Suomen pölystöön noin 

9 250 BP eli 10 400 vuotta sitten. Samanlainen kehitys on havaittavissa Sarmaja-

Korjosen ja Alhosen (1999) tutkimuksesta. Näiden tuulipölytteisten lajien siitepöly-

osuudet ovat kuitenkin olleet niin pienet, ettei voida varmasti sanoa esiintyikö kyseisiä 

puulajeja vielä tällöin eteläsuomalaisissa metsissä. 

 

Leppä (Alnus) on alkanut vähitellen yleistyä Nuuksion alueella noin 10 300–9 800 vuotta 

sitten. Muualla Espoossa lepän siitepölyjen runsastumiselle on saatu iäksi 10 200–9 650 

eli 9 000–8 700 BP (Ristaniemi ja Glückert 1987). Toisaalta hieman lähes 20 m mpy 

korkeammassa maastossa Nuuksiossa lepän siitepölykäyrän nousulle arvioitu ikä on 

9 650 vuotta (Korhola ja Tikkanen 1991). Lepän runsastuminen näyttäisi yleensäkin 
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olevan melko satunnaista, eikä se leviä tasaisesti minkään tietyn kaavan mukaan (Bennett 

ja Birks 1990). Lepät suosivat kosteita kasvupaikkoja, joten niiden leviämistä voi rajoittaa 

esimerkiksi mantereisuus tai soistuneen metsämaan puuttuminen.  

 

Lepän yleistymisen aikoihin NAP-lajien ja samalla koivun siitepölyosuudet lähtevät 

tutkimusalueen pölystössä laskuun. Tällöin koivuvaltainen metsä vaihtui vähitellen 

mäntyvaltaiseksi. Yleensä lepän siitepölykäyrän alku erottuu eteläisessä Suomessa 

hieman tämän metsän valtasuhteen muutoksen jälkeen, joka on tapahtunut keskimäärin 

10 000 vuotta sitten (mm. Donner 1971, Korhola ja Tikkanen 1991, Sarmaja-Korjonen ja 

Alhonen 1999). NAP-lajien väheneminen tarkoittaa yleensä puulajiston määrän 

lisääntymistä ja avointen kasvupaikkojen pienenemistä. Toisin sanottuna puulajit ovat 

vallanneet tutkimusalueen ja sen ympäristön 10 100–9 000 vuotta sitten, mikä toisaalta 

viittaa ilmaston selvään lämpenemiseen.  

 

10 000 vuotta sitten jäätikkö peitti enää pohjoisinta Ruotsia. Ancylusjärvivaiheen 

puolivälissä läntisen Suomen ja osin Keski-Suomen lisäksi etelärannikko oli vielä veden 

vallassa (Kuva 34). Siitepölyjen perusteella vuosikeskilämpötilat olivat 10 000 vuotta 

sitten hieman vajaa 1 ℃, josta ne nousivat tuhannessa vuodessa noin 3,5 ℃:seen 

(Heikkilä ja Seppä 2003). Ero nykyisiin vuosikeskilämpötiloihin oli 9 000 vuotta sitten 

enää 1 ℃. Surviaissääskien toukkiin perustuvan Luodon et al. (2010) määrittämän 

lämpötilarekonstruktion perusteella heinäkuun keskilämpötilat 10 000 vuotta sitten olivat 

vajaa 1 ℃ matalammat kuin nykyään ja 9 000 vuotta sitten vajaa 0,5 ℃ korkeammat kuin 

nykyään. Tutkimusalueen siitepölysarjassa lepän maksimin jälkeen sen osuus lähtee 

selvään laskuun ja koivun siitepölyosuus nousee. Tämä tapahtui aikaisintaan 9 000 vuotta 

sitten ja voi johtua ilmaston viilenemisestä.  

 

Siitepölyjen ja surviaissääskien perusteella määritettyjen lämpötilojen väliset erot eivät 

ole niin merkittäviä enää 10 000–9 000 vuotta sitten vallinneen ilmaston osalta. Heikkilä 

ja Seppä (2003) toteavat kuitenkin, että tällä ajanjaksolla, ja myös 1 000 vuotta 

myöhemmin, oli todennäköisesti lämpimämpää kuin siitepölyjen perusteella voidaan 

päätellä, mikä johtunee pääasiassa siitä, että siitepölyihin perustuvat lämpötilamallit eivät 

reagoi niin nopeasti pieniin ja lyhytaikaisiin lämpötilanmuutoksiin. Lämpötila-

rekonstruktiot, jotka kertovat alle 8 500 vuotta sitten vallinneesta ilmastosta vaikuttavat 

kuitenkin jo luotettavimmilta (Väliranta et al. 2015).  
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Kuva 34. Ancylusjärven ja jäätikön laajuus noin 10 000 vuotta sitten. Meriyhteys Keski-Ruotsin alueella 

katkesi Ancylusjärvivaiheen alussa maankohoamisen seurauksena. Kuva tehty mukaillen Saarniston (2003) 
paleogeografista karttaa. 
 

5.5. Litorinavaiheen aikainen lämpökausi (aikaikkuna noin 8 600–5 500 vs) 

10 000 vuotta sitten alkanut lämpötilojen nousu ei ollut tasainen (Heikkilä ja Seppä 2003, 

Luoto et al. 2010). Esimerkiksi siitepölyjen perusteella lämpötilat laskivat hieman 8 600–

8 200 vuotta sitten, jolloin vuotuiset keskilämpötilat olivat paikoitellen jopa alle 3 ℃ 

(Heikkilä ja Seppä 2003). Tähän aikaväliin sijoittuu myös lyhyt, noin 150 vuotta kestänyt 

maailmanlaajuinen ilmaston viileneminen 8 200 vuotta sitten (Head ja Gibbard 2015).  

 

Lehmus (Tilia) on yleistynyt Espoossa ja lähialueilla keskimäärin noin 8 300 vuotta sitten 

(7 450 BP) useiden eri ajoitusten perusteella (mm. Alhonen et al. 1978, Hyvärinen 1984, 

Korhola 1988). Tämä on siitepölydiagrammin perusteella mahdollista myös tutkittavalla 

alueella, sillä lehmuksen ilmaantumiselle olisi ajoituksista laskettu ikä noin 8 550 vuotta. 

Lehmus on hyönteispölytteinen laji, joten sitä on todennäköisesti esiintynyt 

huomattavastikin enemmän kuin sen siitepölymäärät antavat ymmärtää. Toisaalta 

lehmuksen esiintyminen kuvastaa hyvin paikallista kasvillisuutta sen hyönteis-
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pölytteisyyden vuoksi (Vuorela et al. 1990), joten lehmuksen yleistyminen kuvaa samalla 

jalojen lehtipuiden runsastumista ja toki myös ilmaston lämpenemistä.  

 

Saarni (Fraxinus) on yleistynyt alueella samoihin aikoihin lehmuksen kanssa, kun taas 

muita jaloja lehtipuulajeja on esiintynyt lähialueella jo aiemmin. Tämäkin on yleisesti 

havaittavissa oleva kehitys eri eteläsuomalaisissa siitepölysarjoissa (ks. Sarmaja-

Korjonen ja Alhonen 1999, Eriksson 2003). Jalopuita kasvoi Nuuksiossa lähinnä 

alavimmilla alueilla kuten laaksoissa tai kosteissa kallion painanteissa. Kallioisia alueita 

luonnehtivat sen sijaan mäntyvaltaiset kangasmetsät. 

 

Holoseenin lämpökaudella noin 8 000–4 500 vuotta sitten niin kutsutun boreo-

nemoraalisen eli hemiboreaalisen ja eteläboreaalisen vyöhykkeen raja oli noin 

3 leveysastetta pohjoisempana kuin nykyään (Heikkilä ja Seppä 2003). Tämä tarkoittaa 

sitä, että raja kulki suunnilleen Vaasan korkeudella (noin 63° N), kun nykyään se kulkee 

suunnilleen Loviisasta Uuteenkaupunkiin. Siitepölyjen perusteella vuosikeskilämpötilat 

olivat tällä ajanjaksolla 5,5 ℃:sta hieman päälle 6 ℃:seen lukuun ottamatta viileämpää 

vaihetta noin 7 000–6 700 vuotta sitten, jolloin lämpötilat laskivat alle 5 ℃:seen 

(Heikkilä ja Seppä 2003). Muun muassa vesipähkinää (Trapa natans) kasvoi tällä 

holoseenin lämpimällä kaudella (Eriksson 1984), mutta sen esiintymismäärät pienenivät 

tyypillisesti jo lämpökauden aikana (Valpola ja Salonen 2006). Vesipähkinää on löydetty 

aiemmin myös tutkittavasta altaasta. Vesipähkinä hävisi Nuuksiosta, kun ilmasto alkoi 

viiletä, mutta myös vesistöjen yhä lisääntyvä umpeenkasvu vaikutti sen häviämiseen 

(Kielosto et al. 2002).  

 

Lehmuksen lisäksi myös muut jalot lehtipuut sekä leppä alkoivat esiintyä runsaammin 

alueella suunnilleen 8 000 vuotta sitten. Viileämmän vaiheen päätyttyä alkoi lehmus 

yleistyä laajemmin lämpötilojen ollessa sille suotuisat (Heikkilä ja Seppä 2003). Tällöin 

myös muita jaloja lehtipuulajeja esiintyi suhteellisen runsaasti tutkimusalueen 

ympäristössä, jolloin alavilla mailla saattoi kasvaa reheviä lehtometsiä. 

 

Litorinamerivaihe alkoi noin 8 300–8 100 vuotta sitten (Andrén et al. 2000, Bennike et 

al. 2004) uuden ja lopullisen yhteyden vähitellen avauduttua Ison-Beltin alueella Tanskan 

ja Ruotsin välillä. Litorinameri oli ainakin sen alkuajoilla noin 4 ‰ suolaisempi kuin 

nykyinen Itämeri (Donner et al. 1999, Andrénin et al. 2011 mukaan), joka on murtovesi-
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allas. Suolapitoisuus nousi, kun jatkuvasti mataloituvaa uomaa pitkin aukesi lopulta 

leveämpi yhteys valtamereen, jonka pinta oli samalla noussut pohjoisten manner-

jäätiköiden sulamisen seurauksena (Lambeck ja Chappell 2001). Litorinamerivaiheen 

voidaan katsoa alkaneen Etelä-Suomessa noin 8 100–8 000 vuotta sitten (7 400–7 300 

BP), kun pintavesi muuttui täällä hyvin suolaiseksi (Donner 1991, s. 211).  Vaiheen alussa 

enää Suomen rannikkoalueet olivat veden peitossa (Kuva 35). Etelärannikolla rantaviiva 

ulottui vain noin 20 km nykyisestä rantaviivasta sisämaahan (ks. Åberg 2013). 

 

 

Kuva 35. Litorinameren laajuus noin 8 000 vuotta sitten. Yhteys valtamereen kulki Tanskan salmien kautta. 
Kuva tehty mukaillen Saarniston (2003) paleogeografista karttaa. 
 

Nuuksion Pitkäjärven rannalla tavataan Litorinameren korkein ranta, joka on noin 

34 m mpy (Glückert ja Ristaniemi 1980). Åberg (2013) on etsinyt edellä mainitun 

rantatason ja määrittänyt sille tarkemman korkeuden, joka on 34,2 m mpy. Litorinameren 

ylimmät rantatasot ovat pääkaupunkiseudulla pääsääntöisesti 30–34,5 m mpy siten, että 

luoteessa tavataan korkeimmalla sijaitsevat ja kaakossa matalimmalla sijaitsevat 

muinaisrannat (Hyyppä 1950). Myöhemmät Litorinamerivaiheen rantamuodostumat ovat 

kuitenkin vain noin 20 m mpy (Haavisto-Hyvärinen et al. 1996).  

 

Alhonen et al. (1978) ovat määrittäneet Vantaalla sijaitsevalle Lammaslammelle 

Litorinamaksimin iäksi 7 850 vuotta (7 000 BP). Samaa ikää käytetään tässä, sillä 
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kumpikin kohteista osuu isobaasille eli samanarvonkäyrälle 34 m. Suurin osa suoaltaan 

läheisistä alueista oli tällöin noussut vedenpinnan yläpuolelle (Kuva 36). Nuuksion 

Pitkäjärven rantaviiva oli hieman pidemmällä kuin nykyään, ja luontokeskus Haltiaa 

vastapäätä oleva maa-alue oli osin veden alla muodostaen pienen saaren. Järven pinta oli 

vielä hieman päälle 7 metriä nykyisen pinnantasonsa yläpuolella. Litorinamerivaiheen 

aikaisen korkeamman suolapitoisuuden vaihe päättyi noin 6 000 vuotta sitten (Berglund 

et al. 2005). 

 

 

Kuva 36. Vedenpinnan korkeus oli Nuuksiossa suunnilleen 7 850 vuotta sitten 34,2 m mpy. Tällöin syntyivät 

Litorinamerivaiheen korkeimmat rantamuodostumat. 
 

Hehkutushäviössä ja vesipitoisuudessa erottuvat pienemmät osuudet syvyyksillä 570–

500 cm voisi selittyä vedenpinnan muutoksella. Tällöin hyvin todennäköisesti vedenpinta 

on alentunut, joka voi aiheuttaa useita muutoksia sedimentaatio-olosuhteissa (Heikkilä et 

al. 2010). Tällöin ilmasto on ollut niin lämmintä, että suuri haihdunta voisi selittää 

muutoksen suoaltaan sedimentin koostumuksessa. Tässä kohdassa voidaan myös tulkita 

tapahtuneen lasku-uoman lopullinen synty, jolloin minerogeenista materiaalia olisi 

kulkeutunut eteläiseltä reunalta tasaisesti myös suoaltaan keskelle. Samalla vedenpinta 

olisi vähitellen laskenut. 
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5.6. Kuusen saapuminen, ilmaston viileneminen ja suoaltaan soistuminen 

(aikaikkuna noin 5 400–3 300 vs) 

Tutkimusalueen siitepölysarjan perusteella kuusi ilmaantui alueelle aikaisintaan noin 

5 350–5 100 vuotta sitten ja yleistyi noin 4 850–4 600 vuotta sitten. Esimerkiksi 

Nautajärvellä Oriveden lähellä kuusi on yleistynyt ensin 5 200 vuotta sitten ja 

pysyvämmin 4 800 vuotta sitten (Seppä et al. 2009). Järvi sijaitsee suunnilleen 170 km 

Nuuksiota pohjoisempana, joten sen tuloksia voidaan verrata kuusen osalta sen 

suhteellisten pystysuuntaisten etenemiskäyrien perusteella (ks. esim. Giesecke ja Bennett 

2004). Nuuksiosta aiemmin tehdyn tutkimuksen perusteella kuusi on yleistynyt alueella 

suunnilleen 4 850 vuotta sitten eli 4 300 BP (Korhola ja Tikkanen 1991). Tulokset ovat 

kuusen osalta hyvin yhteneväisiä.  

 

Tutkimusalueen siitepölysarjassa syvyyksien 508 ja 492 cm välillä kuusen osuus kaikista 

puiden ja puumaisten kasvien siitepölyistä nousee 5 %:iin, mikä kertoo siitä, että kuusta 

on hyvin varmasti tällöin kasvanut alueella (Tolonen 1983). Kuusen siitepölytuotanto on 

paljon pienempi kuin koivulla, männyllä ja lepällä, minkä vuoksi vähäisetkin 

siitepölymäärät ovat suhteessa huomattavampia (Donner 1972). Pieneen siitepöly-

tuotantoon vaikuttaa muun muassa siitepölyhiukkasen suuri koko sekä Vuorelan ja 

Kankaisen (1998) mukaan se, että kuusi kukkii runsaammin suunnilleen vain joka neljäs 

vuosi. 

 

Espoossa tehtyjen tutkimuksen (Hyvärinen 1984, Kuosmanen 2008) mukaan kuusi on 

yleistynyt alueella noin 4 200 vuotta sitten (noin 3 800 BP) eli arviolta hieman 

myöhemmin kuin tutkittavalla alueella. Kuosmasen (2008) tutkimuksessa kuusta 

havaittiin kuitenkin esiintyneen Espoon matalammassa maastossa lyhytaikaisesti ja 

paikallisesti jo 6 200 vuotta sitten (5 390 BP). Yksittäisiä kuusia onkin luultavasti 

kasvanut suotuisten ympäristötekijöiden vaikutuksesta ensin pienillä alueilla, joista se on 

lopulta lähtenyt leviämään laajemmin, kun ilmasto on muuttunut alueellisesti 

suotuisammaksi (Tallantire 1972). Kuusen leviämisen mahdollisti Heikkilän ja Sepän 

(2003) mukaan kylmenevät ja lumisemmat talvet sekä haihtumisen väheneminen kesällä 

lämpötilojen ollessa matalammat kuin aiemmin. Kuusi tarvitsee pakkastalvien lisäksi 

mielellään kostean ja ravinteikkaan maaperän kasvaakseen runsaana tietyllä alueella 

(Kujala 1958). Myös kallioperän happamuus vaikuttaa kuusen leviämiseen ja 
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kasvupaikkoihin jopa ilmastollisia tekijöitä enemmän (ks. Sutinen et al. 2005, Sutinen et 

al. 2013). 

 

Kuusen ilmaannuttua lehtipuiden, erityisesti koivun ja lepän sekä vähitellen myös jalojen 

lehtipuiden määrät vähenivät. Samansuuntainen kehitys on nähtävissä useissa eri 

tutkimuksissa (esim. Vuorela et al. 1990, Sarmaja-Korjonen ja Alhonen 1999, Heikkilä 

ja Seppä 2003). Erityisesti lehmus kilpailee kuusen kanssa samoista kasvupaikoista 

(Seppä et al. 2009). Ilmastolliset tekijät eivät juurikaan vaikuttaneet lehmuksen 

häviämiseen. Noin 5 000 vuotta sitten metsä muuttui tutkimusalueen ympäristössä lehti-

puuvaltaisesta selvästi havupuuvaltaiseksi. Samalla männystä tuli selkeä valtapuulaji. 

Ilmasto alkoi viiletä noin 4 500 vuotta sitten lämpötilasta 5,5 ℃ vähitellen noin 4 ℃:seen 

(Heikkilä ja Seppä 2003).  

 

Maatutka-aineiston perusteella suoaltaassa olleen pienen järven umpeenkasvu sekä 

lopullinen soistuminen ovat alkaneet sen reunoilta (Kuva 37). Tässä on oletuksena se, että 

topografia määrittää pääasiassa näiden tapahtumien kehitystä. Toisin sanoen suoaltaan 

soistuminen ja sen mahdollistava umpeenkasvu on lähtenyt liikkeelle sen matalimmista 

kohdista eli reunoista, joissa vedenkorkeus on ollut pienin. 3D-mallin perusteella 

pohjoisreunalla ei ole juurikaan sedimenttejä turpeen alla, sillä kallion tai moreenin pinta 

nousee ensin aaltoilevasti ylös muodostaen kummun suoaltaan pohjalle, jonka jälkeen se 

lopulta nousee jyrkästi ylös. Kummun vuoksi tähän jää alue, johon ei ole juurikaan 

kerrostunut minerogeenisia sedimenttejä. Tässä kohtaa suon kehittyminen on alkanut 

luultavasti hyvinkin nopeasti altaan kurouduttua. Umpeenkasvu ja sitä kautta myös 

soistuminen on oletettavasti ollut suurimmalta osin pohjanmyötäistä, mutta keskiosissa 

on voinut jonkin verran olla myös rahkaturvelauttoja, mikä kertoo pinnanmyötäisestä 

umpeenkasvusta. Muun muassa näistä rahkaturvelautoista olisi kerrostunut Sphagnum-

itiöitä suon keskiosiin reilusti ennen sen varsinaista rahkoittumista. 
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Kuva 37. Suoaltaan soistumisvaiheet, jossa valkoinen kuvastaa vesikasvien täyteistä vettä ja vihreä 

suokasvillisuuden valtaamaa alaa. Myös altaassa olleen pienen järven umpeenkasvu on oletettavasti 
tapahtunut samojen vaiheiden kautta. Katkoviiva suoaltaan ympärillä ja etelässä kuvastaa 80 m:n 
korkeuskäyrää. Alas etelään jatkuvan korkeuskäyrän väliin on kehittynyt altaan todennäköisesti hyvin kapea 
lasku-uoma. Korkeuskäyrä ja suon alkuperäiset reunat on piirretty vuoden 1958 Maanmittaushallituksen 
kartasta. Viimeisessä vaiheessa ohuella katkoviivalla on kuvattu suon nykyinen raja, jonka länsipuolella 
oleva suon osa jää Solvallan urheiluopiston kentän alle. 
 

Suoallas on ollut vesikasvien siitepölyjen perusteella vesiallas kuroutumisesta aina 

soistumiseen asti. Suon keskialueilla soistuminen on alkanut mahdollisesti noin 3 800–

3 600 vuotta sitten. Soistumisesta tosin näkyy viitteitä jo syvyydellä 500 cm, jossa 

hehkutushäviö nousee yli 80 %:iin. Tämä voi kertoa myös reuna-alueiden soistumisesta, 

jolloin materiaalia olisi kulkeutunut ja samalla kerrostunut suon keskiosiin. Turpeen 

varsinaiseksi muodostumissyvyydeksi on määritetty 464 cm, jolloin siis saraturve on ollut 

pääturpeena. Joka tapauksessa koko suoallas on hyvin todennäköisesti kasvanut umpeen 

viimeistään 3 300 vuotta sitten ottaen huomioon sen, että altaan keskiosat ovat hyvin 

varmasti umpeenkasvaneet ja täten soistuneet viimeisenä. Umpeenkasvun mahdollisti 

lämpötilojen lasku 4 500 vuotta sitten ilmaston muututtua samalla kosteammaksi 

(Korhola ja Tolonen 1998). Esimerkiksi 4 500–2 000 vuotta sitten lämpötilat vaihtelivat 

5,5 ja 4,5 ℃:n välillä (Heikkilä ja Seppä 2003). Suon soistuminen sijoittuu aikaan, jolloin 

suurin osa Espoon soista on soistunut (Korhola 1988). 

 

Ennen suon rahkoittumista ovat sara- ja rahkaturpeen osuudet jonkin verran vaihdelleet 

muun muassa ravinteisuuden muutoksista johtuen. Esimerkiksi syvyyksillä 490–460 cm 
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rahkasammalen ja kanervan (Calluna vulgaris) määrissä tapahtuu selkeä nousu ja samalla 

sarakasvien määrä pienenee, mikä voi kertoa suon hetkellisestä köyhtymisestä (Korhola 

1988). Rahkasammalen osuuden nousu voi johtua myös sen kulkeutumisesta keskiosiin 

ensin rahkoittuneilta reunoilta. Toisaalta myös vaihtelu vedenpinnan tasossa voi vaikuttaa 

turvetyypin syntyyn ja vaihteluihin. Suon rahkoittuminen sen keskiosassa on alkanut 

Sphagnum-itiöiden selvän runsastumisen perusteella noin 3 350 vuotta sitten, joskin 

soistuminen tässä kohdassa on alkanut mahdollisesti vähintään 250 vuotta aiemmin. 

5.7. Maiseman muutos kohti nykyisyyttä 

Jalopuiden siitepölymäärät laskivat lähelle nykyistä tasoaan 2 550 vuotta sitten eli 

2 500 BP (Korhola ja Tikkanen 1991), ja samaan aikaan mänty oli ainakin eteläisen 

Espoon metsissä valtapuulajina (Kuosmanen 2008). Jalojen lehtipuiden määrän 

vähenemisestä huolimatta etenkin pähkinäpensas ja tammi viihtyivätkin vielä ainakin 

Vantaalla (Alhonen et al. 1978) ja Espoossa (Kuosmanen 2008). Eri puolilla Espoota on 

noin 1 280 vuotta sitten eli 1 320 BP koivujen ja vähäisimmässä määrin myös leppien 

määrät jälleen lähteneet nousuun (Tolonen et al. 1976). Metsä muuttui havupuuvaltaisesta 

enemmän sekametsää muistuttavaksi. 

 

Siitepölyihin perustuvien vuosikeskilämpötilojen vaihtelut viimeisen 2 500 vuoden 

aikana ovat olleet huomattavasti suurempia kuin aiemmin (Heikkilä ja Seppä 2003), mikä 

voi osaltaan johtua ihmistoiminnan vaikutuksesta. Pääkaupunkiseudulla on siitepölyjen 

perusteella löydetty viitteitä 3 200–1 000 vuotta sitten (3 000–1 120 BP) alkaneesta 

ihmistoiminnasta (Vuorela et al. 1990, Vuorela ja Kankainen 1998, Kuosmanen 2008). 

Lahtisen et al. (2017) mukaan viljely yleistyi laajemmin eteläisessä Suomessa kuitenkin 

2 850–2 450 vuotta sitten. Erityisesti kuusi ja jalot lehtipuut kärsivät maanviljelystä, sillä 

muuttuneen maaperän vuoksi ne eivät enää voineet kasvaa niiden luonnollisilla 

kasvualueilla (Vuorela et al. 1990). Sitä vastoin koivu ja mänty esiintyivät kaskialueilla 

yleensä runsaina suhteessa muihin puulajeihin (Heikinheimo 1915, s. 252). Metsän 

kaskeaminen ja raivaaminen ovat osaltaan vaikuttaneet maiseman avoimuuteen, jolloin 

tyypillisesti NAP-lajien osuudet kasvavat.  
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Turpeen kerrostumisnopeus Etelä-Suomen rannikkoalueen laakiokeidassoilla on 

nykyisin noin 0,78 millimetriä vuodessa (Mäkilä et al. 2013). Tutkimusaltaan turpeesta 

tehtyjen ajoitusten mukaan 117 cm turvetta olisi kerrostunut noin 1 100 vuodessa, jolloin 

kerrostumisnopeus olisi 3 000 vuotta sitten ollut suunnilleen 1,06 mm vuodessa eli 1 cm 

kymmenessä vuodessa. Toisaalta turpeesta viimeiset noin 320 cm on kerrostunut 

nopeudella 1,44 mm vuodessa. Turpeen kerrostumisnopeus näyttäisi ainakin hetkellisesti 

kasvaneen viimeisen 2 250 vuoden aikana. Toisin sanoen suon rahkoittuessa kerrostumis-

nopeus on ollut hitaampi kuin sen jälkeen. Päivänen (2007, s. 40) toteaakin soiden 

pintakerroksissa tapahtuvan maatumista huomattavasti nopeammin kuin alemmissa 

turvekerroksissa. 

 

Tutkimusaltaassa turve on muuttunut pysyvästi saravaltaisesta rahkavaltaiseksi 

aikaisintaan noin 2 250 vuotta sitten perustuen suoprofiilin kuvailuun. Saraturve kuvastaa 

ravinteikkaita oloja ja rahkaturve taas ravinneköyhyyttä eli karua kasvillisuutta, joten 

suon muuttuessa rahkavaltaiseksi on sen ravinnetalous muuttunut. Tämä voi johtua 

yksinkertaisesti siitä, että turpeen paksuuntuessa sen pinnalla olevat kasvit eivät saa enää 

ravinteita pohjalta. Suon keskiosat tyypillisesti kasvavat pohjaveden yläpuolelle ja sen 

ulottumattomiin (ks. Laine ja Vasander 1998, Päivänen 2007, s. 35). Tällaisia soita 

kutsutaan ombrotrofisiksi, sillä ne saavat ravinteensa vain sadevedestä ja ilmalaskeuman 

kautta. Yleensä suokasvit happamoittavat omaa kasvualustaansa, mikä osaltaan vaikuttaa 

heikentävästi niiden ravinnonottoon (Korhola 1988). 

 

Suo on suotyypiltään pääasiassa isovarpurämettä, mutta suon keskellä on nevamaisia 

piirteitä. Suon lounaisreunassa on ravinteikkaampaa, joten sitä voisi kutsua ruohoiseksi 

sara- tai isovarpurämeeksi. Tämän ravinteikkuuden voisi selittää esimerkiksi suon 

aiemman lasku-uoman läheisyys tai muu vesiyhteys joko pinnalta tai pohjalta suon tähän 

reunaan. Pohjavaikutuksen ollessa kyseessä täytyisi turpeen olla tarpeeksi ohutta, jotta 

pohjavesi pääsisi vaikuttamaan enää sen kehitykseen. Suo on alkanut metsittyä sen reuna-

osilta, ja erityisesti pohjoisreuna on jo metsämäinen. On siis luultavaa, että suo metsittyy 

kokonaan kehityksen jatkuessa. Keskiosan metsittymiseen vaikuttaa osaltaan niin sanottu 

suopotkupallokenttä, sillä tältä kohdin se ei pääse kehittymään luonnollisesti. Tällä 

hetkellä suopotkupallokentän kohdalla on hyvin mutaista. 
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Suurin osa Etelä-Suomen soistumisista tapahtuu nykyään metsämaan soistumisen tai 

primaarisen soistumisen kautta, joskin vesistön umpeenkasvulla on myös merkittävä 

osuus (Korhola ja Tolonen 1998). Nykyään vesistöt kasvavat umpeen lähinnä pinnan-

myötäisesti, kun aiemmin tapahtuva umpeenkasvu oli pääsääntöisesti pohjanmyötäistä 

(Korhola 1988). Tähän voi olla syynä nykyinen kosteampi ja toisaalta viileämpi ilmasto 

(Korhola ja Tolonen 1998). 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Alueen kehitystä kuvastaa tyypillinen eteläsuomalainen jäätiköitymis- ja holoseeni-

historia. Jäätikön liikesuuntia määritettiin alueelta löytyneiden uurteiden ja silokallioiden 

suuntien perusteella. Niiden perusteella jäätikkö kulki alueen yli ensin pohjoisluoteesta 

suuntien 346–354° väliltä ja viimeisen kerran luoteesta suunnista 304–339°. Alue on ollut 

Itämeren vaiheiden alaisuudessa, jolloin aluetta peittivät vuoroin makea ja suolainen vesi. 

Baltian jääjärven valtamerenpinnan tasolle purkautumisen jälkeen vedenpinnan taso oli 

alueella noin 96 m mpy. Tästä purkautumisesta tutkittavan suoaltaan pohjalle kerrostui 

karkeampaa materiaalia, joka kertoo tyypillisesti lyhyestä purkautumistapahtumasta. 

Baltian jääjärvivaihetta seuranneen Yoldiaregression aikana tutkittava suoallas kuroutui. 

Kuroutuminen tapahtui todennäköisesti noin 11 400 vuotta sitten. Ancylusjärvivaiheen 

aikana syntyi pitkä kivivyö, joka erottuu korkeudella 65–72 m mpy. Tämä luontokeskus 

Haltian ja tutkittavan suon välillä nähtävä muinaisranta kertoo Ancylusjärvivaiheen 

korkeimmasta rannantasosta. Litorinamerivaiheen aikaisia muinaisrantoja on myös 

havaittavissa Nuuksiossa. 

 

Alueella vallitseva kasvillisuus muistutti aluksi tyypillistä avointa tundrakasvillisuutta, 

jossa vallitsevina olivat NAP-lajistosta erityisesti pioneerilajeina tunnetut Artemisiat sekä 

Dryas octopetala. Vähitellen kuitenkin Betulan osuudet kasvoivat, mutta alue metsittyi 

vasta männyn vaihduttua valtapuulajiksi noin 10 000 vuotta sitten. Holoseenin 

lämpökaudella yleistyivät jalot lehtipuut, joista lehmus ja saarni saapuivat alueelle 

hieman muita myöhemmin 8 500–8 300 vuotta sitten. Lehtipuiden määrät kääntyivät 

vähitellen laskuun ilmaston viiletessä ja Picean ilmaannuttua eteläiseen Suomeen 5 100–

4 600 vuotta sitten. Metsästä tuli kuusen yleistymisen seurauksena selvästi havupuu-

valtainen. Metsä muuttui vähitellen nykyisenlaiseksi 2 500–1 300 vuotta sitten. 
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Tutkittava suo on kehittynyt reunoilta alkavan umpeenkasvun kautta avoimesta 

sarasuosta rahkavaltaiseksi suoksi. Altaan kuroutumisen jälkeen se on ollut lampi tai niin 

sanottu pieni järvi, jossa vesikasvien osuus on vähentynyt soistumisen ja rahkoittumisen 

myötä ilmaston viiletessä ja muututtua kosteammaksi. Soistuminen saavutti suon 

keskiosat 3 800–3 600, mutta viimeistään 3 300 vuotta sitten. Aluksi suo oli vielä sara-

turvevaltaista, mutta rahkoittui vähitellen. Turve muuttui rahkavaltaiseksi mahdollisesti 

noin 2 200 vuotta sitten. Tulevaisuudessa suo tulee metsittymään kokonaan, kun nyt 

metsää kasvaa tiheimpänä lähinnä suon pohjoisosassa. 
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LIITTEET 

 

Liite 1A. Tutkimussuo kuvattuna ylhäältä 

 

Suon yläpuolelta Tuomas Junnan droonilla kuvaama video löytyy osoitteesta: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qj_Pch_JhiE 

 

 

 

 

Liite 1B. Tutkimusalueen vedenpinnan muutosten visualisointi 

 

Muinaisen Itämeren vaiheiden vedenpinnan korkeuksien muutoksia visualisoiva video 

löytyy osoitteesta: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v0zfhXqvgeA 

 

 

Käytetyt vedenpinnan korkeudet sekä ajankohdat perustuvat Luvussa 3.1.1. esitettyihin lähteisiin sekä tässä 

työssä laadittuun rannansiirtymiskäyrään. 
Vedenpinnan korkeus (m mpy) Ajankohta (vuotta sitten) 

120 12 250 

96 11 590 

58,5 10 750 

58,5 10 700 

59 10 650 

64 10 500 

65 10 350 

64 10 200 

38,5 9 500 

36 9 350 

33 8 500 

34,2 7 850 

32 6 850 

27 6 450 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qj_Pch_JhiE
https://www.youtube.com/watch?v=v0zfhXqvgeA


 

 

 

Liite 2A. ArcMap-ohjeet: suoaltaan ja lasku-uoman lisääminen korkeusmalliin  

 

Suon syvyyskäyrät piirrettiin polylineina kairapisteitä apuna käyttäen. Syvyydet 

määritettiin turpeen alarajasta eikä altaan hiekkakerroksen pinnasta. Syvyyskäyrät, 

suoaltaan raja, turpeen kairasyvyyspisteet sekä tarkasteltavan alueen ulkoraja muutettiin 

yhdessä kolmioverkko- eli TIN-muotoon (triangulated irregular network) Create TIN -

työkalulla, jossa koko tarkasteltavalle alueelle on määritetty arvot siten, että altaan 

ulkopuoliset syvyysarvot ovat nolla. Tässä vaiheessa on tärkeä valita Height Field -

kenttään oikeat määritettävät sarakkeet. Tämän jälkeen TIN-tiedosto muutettiin 

rasterimuotoiseksi (TIN to Raster valinnoilla FLOAT, LINEAR, CELLSIZE 2), jonka 

jälkeen saadut syvyysarvot voitiin vähentää alueen korkeusmallista Raster 

Calculator -toiminnolla. Näin saatiin uusi korkeusmalli, jossa suoaltaan kohdalla 

korkeudet ovat siis pienempiä kuin alkuperäisessä korkeusmallissa.  

 

Lasku-uomaa varten siirrettiin ensin alueen vuoden 1958 maastokarttakuva ArcMapiin, 

josta piirrettiin korkeuskäyrät 80 ja 75 m mpy läpi. Suoaltaan kynnyskohtaa tarkasteltiin 

erityisen tarkasti, jotta arvot vastaisivat mahdollisimman hyvin oikean kynnyksen 

korkeuksia. Käyrät piirrettiin polylineina, jotka umpeutuvat uoman alaosasta, sillä ei ollut 

tarpeen jatkaa korkeuskäyriä kovin pitkälle maaston madaltuessa luonnostaan lounaaseen 

ja etelään. Korkeuskäyrien arvoista ei onnistuttu suoraan kaivertamaan uomaa, joten arvot 

muutettiin vastaamaan syvyyksiä, jotka lähempänä allasta ovat nykyisestä korkeus-

mallista vähennettynä mahdollisimman lähellä korkeuskäyrien arvoja. Lisäksi käyrien 

väliin piirrettiin vielä korkeuskäyrä 78 m mpy. Lopuksi uloimman käyrän lähelle 

piirrettiin vielä käyrä, joka kuvaa nolla-arvoa eli jonka ulkopuolella arvot ovat nolla. TIN-

muotoon muutettiin siis korkeuskäyrien lisäksi nollarajakäyrä sekä alueen ulkoraja. Sen 

jälkeen edettiin samaan tapaan kuin yllä suoaltaan syvyyksien suhteen. Lopuksi suoaltaan 

sekä lasku-uoman korkeusmallit yhdistettiin samaan korkeusmalliin vähentämällä nämä 

alkuperäisestä korkeusmallista. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liite 2B. 3D-mallin Leapfrog-ohjeet 

 

Leapfrogiin tuotuihin polylineihin lisättiin halutut litologiat, jotka olivat turve, 

allassedimentit (minerogeeniset sedimentit ja järvisedimentit), moreeni ja kallio. Tämän 

lisäksi niille määritettiin kronologinen järjestys. Kaikkien edellä mainittujen litologioiden 

kontaktit määritettiin kerrostumiksi. Malliin lisättiin korkeusmalli, jonka avulla malli 

voitiin leikata topografian mukaan. Tässä vaiheessa huomattiin, että linjat 5 ja 6 eivät 

asetu hyvin muihin linjoihin nähden, joten ne päätettiin poistaa. Suoaltaan malli ei 

poistosta huolimatta muuttunut. Mallissa käytettiin siis lopulta vain neljää pitkittäistä 

linjaa 1–4. Allassedimenttien yläraja tasoitettiin tarpeen mukaan, jos se nousi liian 

jyrkästi, kuten tapahtui esimerkiksi linjaa 1 vasten, sillä linjan pohja nousee 

huomattavasti korkeammalle kuin muiden linjojen pohjat. Tarvittaessa lisättiin myös 

apuviivoja eli apupolylineja, jotta suomalli olisi mahdollisimman realistinen. 

Kallionpinta-polylineista tehtiin eroosiopinta. Moreenin minipaksuudeksi määritettiin 1 

metri, vaikkakin korkeimmat kohdat ovat kalliopaljastumia. Malli ei tämän suhteen ole 

realistinen, joten valmiissa mallista tehdyissä leikkauksissa käytetään nimitystä pohjamaa 

kuvaamaan yhdessä kalliota ja moreenia. 

 

Seuraavaksi suon reunaan turpeen ja moreenin väliin lisättiin polylineja niin monta, että 

turvetta olisi enää mahdollisimman vähän varsinaisen suon ulkopuolella. Esimerkiksi 

linjan 2 pohjaa laskettiin pohjoisosasta alemmas, jotta turve ei nousisi moreenin päälle 

suon reunalla. Mallissa suon koillisreunalla turpeen reuna on pyöreämpi ja luultavasti 

syvempi kuin sen kuuluisi olla, sillä muuten turvetta olisi ollut kallion reunalla moreenin 

päällä laajalla alueella, koska turpeen rajapolylinet leikkasivat kuvitteellisesti myös 

moreenin reunaa, vaikka polylinet piirrettiin nousemaan suosta mahdollisimman suoraan 

ylöspäin. Tällä tavoin turvetta ei ole moreenin päällä kuin pieninä laikkuina muutamassa 

kohdassa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liite 3. Kairaprofiilit ja tapahtumien tarkastelu 

 

 

 

 

Tapahtuma Syvyys (cm) Ajankohdan arvio (vuotta sitten) 

Suon turpeen muutos saravaltaisesta 

rahkavaltaiseksi 
280–320 1 950–2 250 

Jalojen lehtipuiden häviäminen alueelta 388 2 800 

Mahdollista ihmistoimintaa lähialueella 436–448 3 350–3 450 

Suoaltaan soistuminen 464 3 600 

Kuusen yleistyminen 492 4 600–4 850 

Kuusen tulo alueelle 508 5 100–5 350 

Jalot lehtipuut yleistyvät 600 8 000 

Lehmus saapuu alueelle 620 8 300–8 550 

Metsät muuttuvat koivuvaltaisista mäntyvaltaisiksi 676 10 000–10 200 

Leppä yleistyy 680 10 300 

Koivu saavuttaa siitepölymaksiminsa 700 10 800 

Suoallas kuroutuu 709–712 11 400 

Suoaltaan fladavaihe 718 11 410 

Baltian jääjärven purkautuminen valtamereen 767–? 11 590–11 600 

 



 

 

 

Liite 4A. Suoprofiilin 1 kuvaus 

Kairauspisteen 1 suolla tehdyt turpeen luokitukset sekä kuvailut turpeesta ja sedimentistä. H tarkoittaa 

maatuneisuusastetta (1–10). B = lehtisammalet (Bryales), C = sarakasvit (Cyperaceae), L = puuaines 

(Lignidi) ja S = rahkasammalet (Sphagnales). 

 
Syvyys (cm) H Luokitus Havaintoja 

0–20 3 B1C1S4 Suoleväkkö 

20–35 4 B2C2S2 −ǁ− 

35–54 5 S1C2B3 −ǁ− 

54–90 3 −ǁ− Saraa 

90–100 3 −ǁ− Järviruokoa, paljon varpuja ja puuainesta 

100–117 8–9 L1S1C2B2  Kuivempaa 

117–175 8 −ǁ− Saraa, tummempi kuin ylempi, järviruokopalasia, tämä myös kuivempi, 
kuten edellinen 

175–200 9 −ǁ−  Saraa ja Bryales, märempää 

200–227 9 −ǁ−  −ǁ− 

227–235 
  

Karkeadetrituslieju/vaihettuminen hiekkamoreeniksi (vain vähän 

hienoainesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 4B. Suoprofiilin 2 kuvaus 

Kairauspisteen 3 suolla tehdyt turpeen luokitukset sekä kuvailut turpeesta ja sedimentistä. H tarkoittaa 

maatuneisuusastetta (1–10). B = lehtisammalet (Bryales), C = sarakasvit (Cyperaceae), L = puuaines 

(Lignidi) ja S = rahkasammalet (Sphagnales). 

 
Syvyys (cm) H Luokitus Havaintoja 

0–25 3 C2S4 Tupasvillaa 

25–40 6 −ǁ− Paljon tupasvillaa 

40–70 3 C1S5  

ei mene syvemmälle    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liite 4C. Suoprofiilin 3 kuvaus 

Kairauspisteen 3 suolla tehdyt turpeen luokitukset sekä kuvailut turpeesta ja sedimentistä. H tarkoittaa 

maatuneisuusastetta (1–10). B = lehtisammalet (Bryales), C = sarakasvit (Cyperaceae), L = puuaines 

(Lignidi) ja S = rahkasammalet (Sphagnales). 

 
Syvyys (cm) H Luokitus Havaintoja 

0–40 3 C1S5 Rahkavaltaista, vaaleanruskeaa (hieman punertava) 

40–55 puuttuu 
   

55–77 4 −ǁ−  −ǁ− 

77–100 3 −ǁ−  −ǁ−  

100–320 3 −ǁ−  Vaaleanruskeaa (hieman punertava) + 177 cm n. 2 cm 

maatuneempi raita (H4–5)  

320–380 3 −ǁ−  Suht. märkää,  Cuspidata (märän paikan rahka) 

380–400 4 C2S4 Muuttuu saraisemmaksi eli ravinteisuus kasvaa 

400–435 3 B1C2S3 Paljon erilaisia varpuja ja tupasvillaa 

435–470 9 B1C1L3S1 Puusaraturve, kostea (kehittynyt lätäkössä, osin 
vesipitoinen), vähän karkeadetritusliejua/kasviliejua, 

varpua+puuta 

470–500 10 Muta/turve Muistuttaa enemmän järvimutaa tai järvimutaa, jonka 

seassa vähän orgaanista ainesta 

päällekkäisyys 
   

450–505 9 
 

Puusaraturve 

505–530 
  

Vaihettuu järvimudaksi, vähän saraturvetta vielä 

530–677 
  

Järvimuta 

677–699 
  

Hienodetrituslieju 

699–703 
  

Vaihettuminen mineraalipitoisemmaksi, orgaanisen 

aineksen määrä vähenee 

703–750 
  

Mahd. liejusavi (LjSa), sinisen harmaa (ohuita tummia 
raitoja) 

750–767 
  

Mahd. LjSa, mahdollisesti Yoldian aikaista savea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liite 4D. Suoprofiilin 4 kuvaus 

Laboratoriossa tehdyt kuvailut kairauspisteen 4 kairanäytteistä ennen näytteiden ottoa. Munsellin 

värikoodissa merkitty värin tummuusaste ja kroma eli värin kirkkaus tai puhtaus (heikko tai vahva) sekä 

suluissa värisävyn arvo.  
 

Syvyys (cm) Kuvaus Värikoodi (Munsell) 

8–60 suht. tiivis, suht. paljon oksia ja muuta puuainesta (joku hajoava 
kasvi, puinen), mahd. kortteiden jäänteitä siellä täällä (tulevat 
esille ”tikkuina”, vähemmän rahkasammalta (lisääntyy 
lähempänä pintaa, noin 50–8 cm kohdassa), muuten 
saraturvevaltaisempaa; näytteiden ottaminen melko hankalaa, 
kun ei niin maatunutta ainesta 

3/3 (7,5YR) suht. vaalea 
ruskea, ei niin punertava 

60–100 osin ”mutaista” 3/1 (7,5YR) suhteellisen 
tumma  

100–157 paljon isoja oksanpalasia tai juuria, suht. rahkasammalpitoista; 
välissä vivahde-eroja, voi johtua hapettumisesta (samat koskee 
myös 165–200) 

3/2 (7,5YR) suht. vaalea ja 
punertava ruskea 

157–165 tummempi kohta, joka jatkuu näytteen sisälle eli ei vain pinnassa 2/2 (10YR) melkein musta 

165–200 suht. kostea, hieman tummempi, tupasvillaa ja mahdollisesti 
saraa 

3/2 (7,5YR) suht. vaalea ja 
punertava ruskea 

200–280 paljon rahkasammalta, kuivempi kuin edellinen 3/3 (7,5YR) vaalea 
ruskea/keskiruskea, 
punertava 

280–300 hajoavaa ja kosteaa, vähän puusaraturvetta ja muita oksia, 
paljon rahkasammalta (helppo ottaa näytteitä, palat irtoavat 
helposti höttöisestä olomuodosta huolimatta) 

2,5/2 (7,5YR) keskitumma 
ruskea 

300–320 vaalenee edellisestä 2,5/2 (7,5YR) vaaleampi 
ruskea 

320–360 tummenee edellisestä  2/2 (10YR) tummanruskea 

360–380 vaaleampi kuin edellinen, samaa kuin 384–400 2,5/2 (7,5YR) vaaleampi 
ruskea 

380–384 huomattavasti vaaleampi kohta, jatkuu syvälle näytteeseen eli ei 
tod.näk. pinnalle muualta tullutta, mutta sisältää paljon 
tupasvillaa, joka osaltaan värjännyt kohtaa 

3/3 (7,5YR) 

384–400 syvemmällä (380–400) paljon isoja, hajoavia, mutta kestäviä 
vaaleanruskeita palasia (järviruoko?); koko näyte suht. kostea ja 
suht. löysää eli vähemmän suokasveja (kuitenkin vaikea ottaa 
näytteitä, kuten myös 500–400, sillä mukana tulee paljon pitkiä 
kasvinpalasia, mahd. tupasvillaa) 

2,5/2 (7,5YR) vaaleampi 
ruskea, tummempi kuin 
edellinen 

400–443 ei niin märkää, paljon puusaraturvetta/oksia, suokasvit 
lisääntyvät, eli muuttuu varsinaiseksi turpeeksi, kohdassa n. 443 
cm 

2(2,5)/2 (7,5YR) suht. tumma 
ruskea 

443–500 ei kovin märkää, jonkin verran puusaraturvetta/oksia 
tunnusteltavissa 

2/2 (10YR) tummanruskea 

500–555 vähemmän vetistä kohdassa 500–545 2/1 (10YR), tumma ruskea tai 
musta 

555–600 paljon orgaanista ainesta, pehmeää ja tasaista (nk. järvimuta) 2/2 (10YR), tummanruskea, 
vaaleampi kuin edellinen 

600–700 
päällekkäisyys 

paljon orgaanista ainesta, pehmeää ja tasaista (järvimuta 
muuttuu hienodetritusliejuksi); syvemmällä ehkä hieman 
enemmän musta, vaikea määrittää kohtaa 

2/2 (10YR), tummanruskea, 
melkein musta (noin 700–680 
2/1) 

674–708 hienodetrituslieju, tasalaatuisen pehmeää  2/1 (10YR), tummanruskea 

708–711 orgaanisen aineksen määrä vähäisempi kuin edellisessä, 
vaihettuminen (org. aines vähenee) n. 710–712 cm 

2,5/2 (5Y), vaaleampi ruskea 

711–740 savi, tasainen, sisällä hyvin sinisen harmaata, hieman raitainen 5/2 (5Y), oliivinvihreän 
harmaa 

740–774 savi, aines karkenee pohjaa kohti, karkeampi rakeinen aines 
näkyy ”muhkuroina” 

4/2 (5Y), rusehtavampi ja 
tummempi kuin edellinen 

 

 



 

 

 

Liite 5. GPR-profiilit ja 3D-mallin leikkaukset 
Tulkituissa GPR-profiileissa ylimpänä on turve, keskellä nk. allassedimentit ja alimpana kallio/pohjamaa.  

3D-mallin leikkaus jokaisen maatutkalinjan kohdalta on heti GPR-profiilin jälkeen. Huomaa kuitenkin 

linjojen 5 ja 6 3D-mallin leikkausten eroavaisuudet maatutkaprofiiliin johtuen siitä, ettei linjoja lopulta 

voitu käyttää mallissa. 
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