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1. JOHDANTO 

  

Viimeisen jääkauden päättyessä monille alueille pohjoisella pallonpuoliskolla on 

syntynyt pieniä vuoristojärviä. Järvet ovat syntyneet jäätiköiden synnyttämiin painumiin, 

kuten esimerkiksi onsiloihin. Nämä järvet ovat vuosituhansien aikana kehittyneet 

nykyisen kaltaisiksi. Ihmistoiminnan vaikutus on useissa järvissä alkanut jo yli 5000 

vuotta sitten (Selby et al. 2005). Viimeisen sadan vuoden aikana ihmistoiminta on ollut 

voimakkaimmillaan ja muuttanut järvien kehitystä mm. happamoittavilla, rehevöittävillä 

ja raskasmetallipitoisilla teollisuuden päästöillä (Vrba et al. 1996, Maslennikova ja 

Udachin 2016). 

 

Järvien kehityksen tunteminen auttaa rekonstruktiomaan ihmistoiminnan ja luonnollisten 

ilmiöiden aiheuttamia muutoksia menneisyydessä (Selby et al. 2005). Luonnollisia 

muutoksia voidaan erottaa ihmistoiminnan aiheuttamista muutoksista vertaamalla 

havaittuja muutoksia perustasoon, jossa on vain luonnollista vaikutusta (Mills et al. 

2017). Eri järvistä tehtyjen tutkimusten tuloksia vertailemalla voidaan päätellä, että 

millaisissa oloissa tietty järvi on kehittynyt ja onko mukana ollut ihmistoiminnan 

aiheuttamia häiriöitä (Selby et al. 2005, Maslennikova ja Udachin 2016). 

Pohjasedimentin ominaisuuksia tutkimalla selviävät myös mahdolliset merkit järven 

umpeenkasvusta, soistumisesta ja muista luonnollisista tapahtumista, jotka antavat tietoa 

järvien kehityksestä (van Geel et al. 1998). Siitepölynäytteiden avulla pystytään 

määrittämään kasvillisuuden muutoksia menneisyydessä, kuten viljely- ja heinäkasvien 

sekä eri puulajien osuuksien muutoksia (Bennett ja Willis 2001, Kron et al. 2021). 

Järvisedimentteihin jää jälkiä luonnollisista ja ihmistoiminnan aiheuttamista muutoksista. 

Esimerkiksi Selby et al. (2005) tutkivat kahdesta pohjoisirlantilaisesta järvestä nostettuja 

sedimenttikooreja. Tutkimuksessa kävi ilmi, että ihmistoiminta vaikutti järvien 

kehitykseen myöhäiskivikaudelta (12000–6500 vuotta sitten) keskiajalle (500–1500 jkr). 

Ihmistoiminnan vaikutus oli suurimmillaan keskiajalla suurempien ihmispopulaatioiden 

takia. Ihmistoiminnan vaikutuksesta puiden määrä väheni järvien alueella peltojen 

raivaamisen vuoksi ja järvissä esiintyi rehevöitymistä.  

 

Lisäksi järviin varastoituu ihmistoiminnan aiheuttamia päästöjä, kuten raskasmetalleja. 

Ajoitetuista sedimenttinäytteistä voidaan määrittää esimerkiksi teollisuuden, kuten 
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metallisulattamoiden, lasipajojen ja tehtaiden, aiheuttamien päästöjen alkamisajankohta. 

Kun päästöjen alkamisen aika tunnetaan, voidaan määrittää teollisen toiminnan alku eri 

järvien lähialueilla (Vrba et al. 2015, Maslennikova ja Udachin 2016). Järvenpohjan 

sedimenttien analysoinnin avulla voidaan myös määrittää teollisen toiminnan vaikutusta 

järveen ja sen ympäristöön, ja vertailla sitä eri hetkien välillä, esimerkiksi 1950-luvulla 

ja nykyään. Ihmistoiminnan vaikutuksen määrästä voidaan päätellä, kuinka laajamittaista 

teollista, maa- tai karjataloudellista tai muuta ihmistoimintaa on ollut järven ympäristössä 

(Maslennikova ja Udachin 2016). Maslennikova ja Udachin (2016) tutkivat kahden 

Venäjän Ural-vuoristossa sijaitsevan järven, Umfiskoe ja Syrytkul, ilmastohistorioita ja 

ihmistoiminnan vaikutuksia. Viimeisen 100 vuoden aikana ihmistoiminta on muuttanut 

järvien tilaa merkittävästi. Karabashin kuparisulattamon päästöt ovat lisänneet järvien 

vesien raskasmetallipitoisuuksia ja vahingoittaneet järvien ekosysteemejä (Maslennikova 

ja Udachin 2016). 

 

Järvien pohjasedimenttien avulla pystytään myös arvioimaan ilmastohistoriaa. Ilyashuk 

et al. (2011) tutki holoseenin lämpötilavaihteluita Itävallassa Alppien vuoriston itäosassa 

sijaitsevan vuoristojärven sedimenttien avulla. Heiri et al. (2003) tutki holoseenin 

kesälämpötiloja Alppien vuoristossa Sveitsissä. Näiden tutkimusten perusteella Keski-

Euroopan lämpötila nousi varhaisholoseenin aikana 10000–8000 vuotta sitten, lukuun 

ottamatta lyhyttä kylmää jaksoa 8500–8000 vuotta sitten. Lämpimin jakso oli holoseenin 

lämpökaudella 8000–5000 vuotta sitten. Siitä eteenpäin ilmasto hiljalleen viileni 

aikavälillä 5000–3000 vuotta sitten. Aikana 3000–120 vuotta sitten lämpötila on melko 

tasainen. Ihmistoiminnan aiheuttama ilmaston lämpeneminen nostaa lämpötilaa jyrkästi 

viimeisen 120 vuoden aikana (Taulukko 1). 
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Taulukko 1. Keski-Euroopan ilmastohistoria viimeisen 1200 vuoden ajalta. Taulukossa on kuvattu luonnollisten 

muutoksien ja ihmistoiminnan aiheuttamia ilmaston muutoksia. 

Ikä (vuotta sitten) Tapahtumia Lähde 

1970-luvulta alkaen Ihmistoiminnasta aiheutuva 

ilmaston lämpeneminen 

kiihtyy. 

Ilyashuk et al. 2011, Mills et 

al. 2017 

1900–1970-luvut Ihmistoiminnasta aiheutuva 

ilmaston lämpeneminen 

alkaa. 

Ilyashuk et al. 2011, Mills et 

al. 2017 

1600–1900-luvut Pieni jääkausi, lyhytaikainen 

viileneminen 

Ilyashuk et al. 2011, Mills et 

al. 2017 

1000–1600-luvut Keskiajan lämpökausi Heiri et al. 2003 

Alkaen 4000 vuotta sitten Viileämpi jakso, lopussa 

keskiajan lämpökausi. 

Heiri et al. 2003, Ilyashuk et 

al. 2011, Mills et al. 2017 

4000–8000 vuotta sitten Lämmin, holoseenin 

lämpömaksimi. 

Heiri et al. 2003, Ilyashuk et 

al. 2011 

8000–8500 vuotta sitten Lyhytaikainen viileneminen. Ilyashuk et al. 2011 

10000–8500 vuotta sitten Holoseenin alun 

lämpeneminen. 

Ilyashuk et al. 2011 

 

 

Tämän tutkimuksen kohteena oleva järvi sijaitsee Keski-Euroopassa, ja on pysynyt 

suojassa ihmistoiminnalta viime vuosisatoihin asti. Tutkimuksen tarkoituksena on 

selvittää järven kehityksen historiaa sekä ihmistoiminnan vaikutusta siihen viimeisen 800 

vuoden aikana geokemiallisen aineiston avulla. Lisäksi järven kehityshistoriaa tutkitaan 

raekokoanalyysin, orgaanisen- ja minerogeenisen aineksen analyysin, siitepölyanalyysin 

ja muiden palynomorfien (non pollen palynomorphs, NPP) analyysin avulla. 

Pääkomponenttianalyysiä käytetään aineiston tilastolliseen tarkasteluun. Menetelmillä 

arvioidaan sedimentin kerrostumisnopeutta, mahdollista sedimentin eroosiota, järven 

mahdollista umpeenkasvua ja ihmistoiminnan aiheuttamia häiriöitä kehityksessä. Työssä 

on kaksi hypoteesia.  

 

Hypoteesi 1: Viimeisen 800 vuoden aikana järven valuma-alueella on tapahtunut 

häiriöitä, joista aiheutuneet eroosiotapahtumat ovat rekisteröityneet järven 

pohjasedimentteihin. Hypoteesi 1 on oikea, jos löydetään jaksoja, jolloin 
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mineraaliaineksen määrän vaihtelut, raekoon muutokset ja geokemiallinen signaali 

osoittavat aineskulkeuman valuma-alueelta lisääntyneen. 

 

Hypoteesi 2: Järven pohjasedimentin metallien pitoisuudet nousevat selvästi 

korkeammaksi 1950-luvulta 1990-luvulle ja laskevat hieman 1990-luvulta nykypäivään. 

Hypoteesi 2 on oikea, jos 1980-luvulla kerrostuneen sedimentin metallipitoisuus on 

paljon korkeampi kuin 1600-luvulla ja 1900-luvun alussa kerrostuneissa sedimenteissä.  

 

 

2. JÄRVIEN KEHITYSHISTORIAN TUTKIMUSMENETELMIÄ 

 

 

2.1. Ajoitusmenetelmiä 

 

Menneitä tapahtumia tutkittaessa pitää tuntea niiden tapahtuma-aika, jotta voidaan 

sijoittaa sedimenteistä saatu aineisto oikeaan ajankohtaan. Ajoituksen avulla määritetään 

ikäsyvyysmalli, joka kertoo sedimentin kerrostumisajankohdan eri syvyyksillä. Kun 

kerrostumisen ajankohta tiedetään, pystytään määrittämään kerrostumisen häiriöiden, 

alkuaineiden, raekoon, orgaanisen aineksen, siitepölyn ja muiden palynomorfien 

muutosten ajankohdat. Tämä on tärkeää, kun määritetään, onko sedimentissä tapahtuva 

muutos luonnollisen tapahtuman vai ihmistoiminnan aiheuttama. 

 

2.1.1.Radiohiiliajoitus 

 

Radiohiiliajoitus perustuu hiilen radioaktiivisen isotoopin 14C hajoamiseen 

hautautuneessa orgaanisessa aineksessa, kuten kasvien ja eläinten jäänteissä ja 

siitepölyssä (Taylor 2016). Hiilen isotooppia 14C syntyy, kun maapallon ilmakehään 

osuva kosminen säteily muuttaa 14N typpiatomeita 14C hiiliatomeiksi. Muuttuminen 

tapahtuu, kun kosmisen säteilyn mukana kulkevat vapaat neutronit törmäilevät 

typpiatomeihin ja korvaavat sieltä yhden protonin neutronilla. Tällöin typpiatomista, jolla 

on 7 protonia ja 7 neutronia, muodostuu hiiliatomi, jolla on 6 protonia ja 8 neutronia. 

Johtuen ilmakehän typen osuuden vakaudesta, muodostuvan radioaktiivisen 14C:n 

tuotantomäärä pysyy suunnilleen vakiona luonnollisissa oloissa (Björk ja Wohlfath 2001, 



7 
 
 
Taylor 2016). 14C:n puoliintumisaika on 5568 vuotta, ja sen avulla pystytään laskemaan 

sedimenttinäytteen ikä perustuen alkuperäisen ja senhetkisen 14C/12C suhteen eroon 

(Björk ja Wohlfath 2001). 

 

Radiohiiliajoitukseen on kehitetty kaksi laboratoriomenetelmää: perinteinen ja AMS 

kiihdytinmassaspektrometria. Perinteinen menetelmä perustuu hajoamisen laskentaan 

(decay counting) (Björk ja Wohlfath 2001, Taylor 2016). Kyseinen menetelmä vaatii 0,5–

1 g puhdasta hiiltä, joten etenkin, jos orgaanista ainesta on sedimentissä niukasti, tarvitaan 

suuri määrä näytettä (Björk ja Wohlfath 2001, Taylor 2016). AMS 

kiihdytinmassaspektrometria on tarkempi menetelmä ja sen avulla pystytään 

määrittämään ikiä paljon pienemmistä näytteistä kuin perinteisellä menetelmällä. Se 

perustuu partikkelien laskentaan massaspektrometrissä. Sen avulla pystytään 

määrittämään tarkempia ikiä kuin perinteisellä menetelmällä (Björk ja Wohlfath 2001). 

 

Radiohiiliajoituksen rajoitteena on 14C:n melko lyhyt puoliintumisaika, jonka vuoksi 

menetelmää voidaan käyttää vain korkeintaan 40 000 vuotta vanhoihin näytteisiin (Taylor 

2016). Lisäksi ihmiskunnan fossiilisten polttoaineiden polttamisesta vapautunut 12CO2 

hiilidioksidi tekee radiohiiliajoituksesta epätarkkaa 200 vuotta nuorempien näytteiden 

kohdalla. Radiohiili-iät täytyy kalibroida ja niissä on usein monen prosentin suuruinen 

vaihteluväli, joten menetelmään sisältyy aina epävarmuustekijöitä (Björk ja Wohlfath 

2001). Suurimmat virhelähteet radiohiiliajoituksessa ovat järven pohjasedimentissä 

tapahtuvat hiilen liikkeet, esim. sekoittuminen bioturbaation vaikutuksesta ja 

alloktonisesti kulkeutunut vanhempi orgaaninen aines. Runsas bikarbonaattipitoisuus tuo 

mukaan vanhempaa hiiltä. Radiohiilimenetelmä antaa tarkempia tuloksia 

makrofossiileista, esim. puunkappaleet, kuin sedimenttimatriisista, eli 

sedimenttiaineksen hienorakeisesta osasta. Lisäksi tarkkuutta heikentää järvialtaan ilmiö, 

mikä syntyy, kun järven veden ja siinä elävien eliöiden 14C/12C suhde poikkeaa ilmakehän 

suhteesta. Myös näytteiden käsittely ja säilytysajat vaikuttavat tuloksiin, esim. 

bakteeritoiminta voi pilata näytteet (Björk ja Wohlfath 2001, Taylor 2016). Lisäksi 

ongelmana voi olla radiohiiliajoituksen näytteiden huono sopivuus ikäsyvyysmalliin. 
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2.1.2.210Pb ajoitus 

 

210Pb ajoitusmenetelmää käytetään nuorien, korkeintaan 150 vuotta vanhojen näytteiden 

ajoittamiseen 210Pb:n verrattain lyhyen puoliintumisajan vuoksi (Mustaphi et al. 2019). 

Tämä ajoitusmenetelmä on osoittautunut luotettavaksi monissa tutkimuksissa, 

esimerkiksi tapauksissa, joissa sedimentaationopeus on ollut epätasainen (Appleby 

2001). Yksi 210Pb ajoituksen vahvuuksista on se, että 210Pb:tä kertyy sedimentteihin 

pitkällä aikavälillä suunnilleen tasaisella nopeudella lyhytaikaisista vaihteluista 

huolimatta. 210Pb:n kerrostumisnopeus järvien pohjasedimenttiin on 2–3 suurempaa kuin 

suoraan ilmakehästä järveen päätyvä 210Pb, koska sitä päätyy järveen koko järven valuma-

alueelta (Appleby 2001). 

 

210Pb ajoitus perustuu siihen, 210Pb:n hajoamiseen 210Po:n kautta 206Pb:ksi. 210Pb on lyijyn 

isotooppi, jonka puoliintumisaika on 22,3 vuotta, ja 210Po on poloniumin lyhytikäinen 

isotooppi, jonka puoliintumisaika on 138,4 päivää. 210Pb on yksi uraanin 238U 

hajoamisprosessin tuottamista radionuklideista (Kuva 1) (Appleby 2001). 

 

 

Kuva 1: Uraanin 238 isotoopin hajoaminen isotoopin 206 lyijyksi. 238Uraani hajoaa hitaasti 226radiumiksi. 226Radium 

hajoaa uraanin hajoamisnopeuteen verrattuna hyvin nopeasti 222radonin, 210lyijyn ja 210poloniumin kautta stabiiliksi 

206lyijyksi (Appleby, 2001). 

 

Koska uraanin isotoopin 238U puoliintumisaika on hyvin pitkä, noin 4,5 miljardia vuotta, 

vuosisatojen aikavälillä siitä hajoavien kevyempien alkuaineiden isotooppien 

syntynopeus on suunnilleen vakio, eli 210Pb:tä syntyy tasaisella tahdilla (Appleby 2001, 

Mustaphi et al. 2019). Uraanin hajoamistuotteista 222Rn on kaasu, eli se leviää tasaisesti 

ilmakehään. Kun 222Rn hajoaa 210Pb:ksi noin 4 päivän puoliintumisajalla, syntynyt 210Pb 

päätyy laskeumana ja sateiden mukana melko tasaisesti ympäristöön, kuten metsiin tai 

järviin. 

 

210Pb ajoituksessa iänmääritys tehdään useimmiten tietokoneohjelmalla. 

Laskentamenetelminä käytetään CRS (tasainen 210Pb syöttö) mallia ja CIC (alkuperäinen 



9 
 
 
210Pb pitoisuus vakio) mallia sedimenttikerroksen iän määrittämiseen (Appleby 2001). 

CRS malli olettaa, että ilmakehäperäisen 210Pb syöttö pysyy vakiona, ja vedessä oleva 

210Pb sitoutuu nopeasti vedessä oleviin partikkeleihin tai vesialtaan pohjasedimentteihin 

ja sedimentteihin päätynyt 210Pb pysyy paikallaan ja hajoaa tasaisesti. CIC malli olettaa, 

että 210Pb:n lähtökonsentraatio sedimenteissä on vakio riippumatta sedimentin 

kerrostumisnopeudesta (Appleby 2001). Nämä oletukset heikentävät näiden mallien 

totuudenmukaisuutta. 

210Pb ajoitusmenetelmän heikkouksia ovat laboratoriomenetelmien herkkyys 

sedimenttien, joista näytteet on otettu, kerrostumisen aikaisten sedimentaatioympäristön 

vaihteluille (Mustaphi et al. 2019). 210Pb ajoitus tulee kalliiksi, jos halutaan tarkkoja 

tuloksia (Appleby 2001). Yksinkertaisemmat menetelmät antavat epävarmempia 

tuloksia. Koska tällä menetelmällä määritettävät iät ovat melko nuoria, virhemarginaali 

on siitä syystä pienempi (Appleby 2001, Mustaphi et al. 2019). Tiedonkäsittelyyn ja 

etenkin ikäsyvyysmallin tekoon liittyy epävarmuutta. Bacon ohjelman kanssa oli 

epävarmuutta ikäsyvyysmallin oikeellisuudesta, esimerkiksi post bomb -määritys 210Pb 

ajoituksille. Tutkimuksen tekijän kokemattomuus sekä sosiaalisten kontaktien puute 

rajoittivat tiedonhankintaa ja supistivat tulosten tulkintaa. 

 

 

2.2. Menetelmiä fyysisten ja kemiallisten ominaisuuksien määrittämiseen 

 

Kun sedimentin fyysiset ja kemialliset ominaisuudet tunnetaan, pystytään tutkimaan 

sedimentaatiossa tapahtuneita muutoksia. Näiden muutosten avulla voidaan päätellä 

järvessä ja sen ympäristössä tapahtuneita tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet 

sedimentaatioon, kuten lisääntynyttä eroosiota.  

 

2.2.1. Infrapunan lähellä olevien aallonpituuksien spektrometria (NIRS) 

 

Infrapunan lähellä olevien aallonpituuksien spektrometria eli NIRS on menetelmä, jolla 

määritetään näytteen orgaanisen aineksen pitoisuus aallonpituudeltaan näkyvää valoa 

lähellä olevan infrapunasäteilyn avulla, jonka aallonpituus on välillä 780–2500 

nanometriä (Korsman et al. 2001). NIRS perustuu siihen, että orgaanisen aineksen 
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molekyylit absorboivat tiettyjä aallonpituuksia (Albanell et al. 2021). Tämä aiheuttaa 

näiden tiettyjen aallonpituuksien kohdalle heikomman signaalin. (Korsman et al. 2001). 

 

Infrapunan lähellä olevien aallonpituuksien spektrometria perustuu yhdisteiden atomien 

sidosten kykyyn absorboida säteilyä infrapunan aallonpituuksien näkyvää valoa lähellä 

olevalla aallonpituusalueella (Korsman et al. 2001, Albanell et al. 2021). Eri atomien 

väliset sidokset absorboivat eri aallonpituutta ja niiden absorbaatiopiikit osuvat spektrin 

eri kohtiin. Kevyimpien alkuaineatomien sidokset muihin atomeihin aiheuttavat 

voimakkaimmat absorbaatiopiikit (Korsman et al. 2001). Koska yhdistelmiä erilaisille 

sidoksille on paljon, absorbaatiot menevät osin päällekkäin ja havainnointikäyrät ovat 

melko tasaisia. NIR- alueen eri alkuaineiden välisiä sidoksia osoittavat absorbaatiohuiput 

ovat usein matalia ja leveitä, joten niiden tulkitseminen on haastavaa (Korsman et al. 

2001). Orgaanisen aineksen määrän analysoinnin lisäksi NIRSiä käytetään myös vesi- ja 

sedimenttikemiassa apuna vesialtaan sedimentaatio- ja kasvillisuushistorian 

rekonstruktoimisessa (Korsman et al. 2001).  

 

NIRSillä on helppo havaita kaikentyyppiset orgaaniset molekyylit, joten se sopii hyvin 

orgaanisen aineksen osuuden määrittämiseen.  Se on suhteellisen uusi helppokäyttöinen, 

nopea ja edullinen menetelmä, joka tulee vahvasti täydentämään muita vanhempia 

tekniikoita paleolimnologian alalla (Korsman et al. 2001, Albanell et al. 2021). 

Orgaanisen aineksen määrittämisessä NIRS on erinomainen, jos sedimentissä ei ole 

diageneettisiä vaikutteita. Diageneesin aiheuttamat mineraalien, yhdisteiden ja atomien 

välisten sidosten muutokset sotkevat NIRSin tuloksia (Korsman et al. 2001).  

 

NIRSin heikkoutena ovat vaikeasti tulkittavat tulokset ja herkkyys diageneettisistä 

prosesseista johtuviin virheisiin. Korsman et al. (2001) mukaan NIRSin tulosten atomien 

välisiä sidoksia kuvaavat absorbaatiohuiput ovat matalia ja leveitä, mikä lisää 

tulkintavirheiden vaaraa. NIRSillä ei pystytä mittaamaan alle 1 promillen suuruisia 

pitoisuuksia tarkasti. Kuten muidenkin sedimenttejä analysoivan menetelmien kohdalla, 

myös NIRSin tulokset voivat vääristyä sedimentoitumisprosessin yhteydessä tapahtuvista 

poikkeamista, kuten sedimentaationopeuden muutoksista tai bioturbaatiosta (Korsman et 

al. 2001). 
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2.2.2.Röntgensädefluoresenssi 

 

XRF eli röntgensädefluoresenssi on menetelmä, jota käytetään erilaisten näytteiden 

alkuainekoostumuksen selvittämiseen. Se perustuu siihen, että jokaisen alkuaineen atomit 

reagoivat hieman eri tavalla siihen, kun niitä säteilytetään röntgensäteilyllä. XRF laitteita 

on olemassa usean kokoisia, käsikäyttöisestä pistoolimallista suurempiin 

laboratoriolaitteisiin (Wirth ja Barth 1997). 

 

XRF menetelmän perusteena on se, kun alkuaineen atomeita tai ioneja säteilytetään 

korkeaenergisellä säteilyllä, atomeista tai ioneista irtoaa elektroneita. Kun aineen 

atomista tai ionista on irronnut elektroni sisäiseltä elektronikuorelta, sen tilalle siirtyy 

toinen elektroni ulommalta kuorelta. Tällöin vapautuu säteilyä, jota kutsutaan 

fluoresenssiksi (Wirth ja Barth 1997). Jokaisen alkuaineen elektronien siirtymisestä 

aiheutuva fluoresenssi on voimakkuudeltaan ja kestoltaan erilainen, jolloin näytteen 

vapauttaman fluoresenssin perusteella pystytään määrittämään siinä olevia alkuaineita ja 

niiden pitoisuuksia (Wirth ja Barth 1997). 

 

XRF- menetelmällä voidaan analysoida alkuainekoostumus lähes mistä tahansa kiinteästä 

tai nestemäisestä näytteestä (Wirth ja Barth 1997, Bacardit ja Camarero 2010). 

Käsikäyttöisellä pistoolimallisella XRF laitteella näytteen analysoiminen on helppoa. 

Isolla laboratoriolaitteella saa tarkempia tuloksia, mutta näytteet tulee kuljettaa 

laboratorioon ja annostella näyteputkiin. Menetelmä sopii hyvin kiinteän tai nestemäisen 

näytteen pääalkuaine- ja hivenalkuaineanalyysiin (Wirth ja Barth 1997, Bacardit ja 

Camarero 2010). 

 

XRF- menetelmällä on myös heikkouksia. Sillä ei pystytä tarkasti mittaamaan 

kevyimpien alkuaineiden, joiden atomimassa on alle 11 g/mol. XRF- analyysillä ei voida 

tunnistaa alkuaineen eri isotooppeja, koska elektronien määrä on saman alkuaineen 

isotoopeissa sama. Tällä menetelmällä ei myöskään pystytä tunnistamaan alkuaineen 

ionien erilaisia hapetusasteita, esimerkiksi Fe2+ ja F3+ (Wirth ja Barth 1997). XRF 

menetelmä on kuitenkin tässä tutkimuksessa käytettyjen alkuaineiden pitoisuuksien 

mittaamisessa varma menetelmä, joten siinä ei ole inhimillisten virheiden tai laitteiston 

vikatilojen lisäksi juuri muita virhelähteitä. Etenkin tarkkojen laboratoriolaitteiden 
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hankinta on kallista, mutta käyttö on edullista. Kun laitteet on hankittu, on XRF 

kustannustehokas menetelmä (Wirth ja Barth 1997, Bacardit ja Camarero 2010). 

 

 

2.3 Siitepölyanalyysi ja muut palynomorfit 

 

Siitepölyjen avulla määritetään järvessä ja sen ympäristössä tapahtuneita kasvillisuuden 

muutoksia, kuten metsäkatoa tai ruohokasvien yleistymistä. Muiden palynomorfien 

avulla tutkitaan tässä työssä järven vedenpinnan tasoa ja järvessä kasvavien vesikasvien 

määrää ja lajeja.  

 

2.3.1. Siitepölyanalyysi 

 

Siitepölyanalyysiä on käytetty paljon niin nykyisen kuin menneenkin kasvillisuuden 

tutkimukseen (Seppä 1998). Koska tämän tutkimuksen kohdejärvi on pieni ja sijaitsee 

metsäisessä ympäristössä, järveen kerrostuvat siitepölyt ovat pääosin peräisin järven 

välittömästä läheisyydestä (Seppä 1998). Siitepölyanalyysi sopii myös esihistoriallisen 

ajan ihmistoiminnan tutkimiseen, mikä on hyödyllistä tämän työn 2. hypoteesia 

tutkittaessa (Seppä 1998). 

 

Sedimenttiin kerrostuneiden siitepölyjen avulla pystytään määrittämään alueella aikojen 

saatossa eläneitä kasvilajeja sekä niiden yleisyyksiä (Bennett ja Willis 2001). 

Siitepölyhiukkasista voidaan päätellä, mikä kasvilaji on kyseessä (Kron et al. 2021). 

Tuulipölytteiset kasvit tuottavat paljon enemmän siitepölyä kuin hyönteispölytteiset 

kasvit ja niiden siitepölystä hyvin pieni osa päätyy hedelmöittämään toisen kukan emin. 

Hukkaan menneestä siitepölystä osa päätyy järviin joko suoraan tai jokien kuljettamana. 

Järveen päätyneet siitepölyt vajoavat pohjaan ja kerrostuu pohjasedimenttikerroksiin, 

joiden siitepölypitoisuuksien avulla voidaan määrittää järven ympäristön kasvillisuuden 

kehitystä, esimerkiksi onko ympäristö ollut metsää vai avoimempaa ympäristöä (Bennett 

ja Willis 2001, Kron et al. 2021). 

 

Siitepölyhiukkasten ulkokuori koostuu selluloosasta ja sporopolleniinista, joista 

jälkimmäinen kestää hyvin kemiallisia ja fysikaalisia hajoamisprosesseja lukuun 
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ottamatta hapettumista (Bennett ja Willis 2001, Kron et al. 2021). Tästä syystä 

siitepölyhiukkasten kuoret voivat säilyä hapettomassa ympäristössä miljoonia vuosia. 

Lisäksi siitepölynäytteiden käsittelyssä voidaan käyttää voimakkaita kemikaaleja, kuten 

vetyfluoridia, siitepölyn erottamiseen muusta sedimentistä (Bennett ja Willis 2001). 

 

Siitepölyanalyysin heikkoutena on vajavainen taksonomia, minkä vuoksi sen avulla 

pystytään luokittelemaan eliöryhmiä yleensä vain heimojen tasolle asti, eli yksittäisiä 

lajeja ei usein pystytä määrittämään (Seppä 1998). Lisäksi heinäkasvit (Pocaeae) ja 

sarakasvit (Cyperaceae) käsittävät kymmeniä eri lajeja (Seppä 1998). Bennett ja Willis 

(2001) ja Kron et al. (2021) mukaan siitepölynäytteiden käsittely on työlästä ja aikaa 

vievää, mikä lisää inhimillisten virheiden todennäköisyyttä käsittelyprosessin aikana. 

Lisäksi vaarana on kontaminoituminen ulkoisilla siitepölyillä näytteenoton aikana.  

 

2.3.2. Muut palynomorfit 

 

Siitepölyä ja muita itiötyyppisiä partikkeleita kutsutaan palynomorfeiksi (Van Geel 

2001). Muuhun palynologiseen aineistoon kuuluvat siis kaikki muut palynomorfit paitsi 

siitepöly. Niihin kuuluvat mm. sienten itiöt, fossiloituneet syanobakteerit, laakamatojen 

ja karhukaisten fossiloituneet munat, huokoseläinten ja muiden pieneliöiden fossiilit 

(Miras et al. 2020). Menetelmän tarkoituksena on täydentää siitepölyanalyysillä saatua 

tietoa esimerkiksi sienten, levien ja muiden pieneliöiden yleisyydellä (Van Geel 2001). 

 

Muiden palynomorfisten näytteiden laboratoriokäsittely on hyvin samankaltainen kuin 

siitepölynäytteiden, paitsi vetyfluoridia ei yleensä käytetä (Van Geel 2001, Miras et al. 

2020). Tämä menetelmä täydentää siitepölyaineistosta saatua tietoa. NPP analyysin 

epävarmuutta lisää se, että kaikkia NPP tyyppejä ei ole määritelty, kuten tyyppi 225:tä 

(van Geel et al. 1998). Tämä johtuu siitä, että NPP analyysi on varsin uusi ja vähän 

käytetty menetelmä. 

 

Tässä tutkimuksessa oleelliset non pollen palynomorfit ovat: Gaeumannomyces, Glomus, 

tyyppi 340 ja tyyppi 225 (Kuva 2). Gaeumannomyces on sarakasvien (Cyperaceae) 

kanssa esiintyvä sienilajin itiö, jonka runsastuvat pitoisuudet kertovat järvialtaan reunojen 

soistumisesta (van Geel et al. 1998). Glomus-itiöt ovat merkki maaperän eroosiosta (van 
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Geel et al. 1998). Tyyppi 340 on ruskeasammaleen (Scorpidium) itiö, jonka 

runsastuessaan voi osoittaa järvialtaan umpeenkasvua (van Geel et al. 1998, Miola et al. 

2006). Tyyppi 225 on määrittelemätön NPP tyyppi, jonka oletetaan olevan peräisin 

levästä, ja joka viittaa korkeampaan vedenpintaan (van Geel et al. 1998). Tässä 

tutkimuksessa kyseisten palynomorfien avulla määritetään järven vedenpinnan korkeutta, 

umpeenkasvua, reunojen soistumista ja eroosion muutoksia järven alueella. 

 

 

Kuva 2. NPP tyypit: a) tyyppi 225, b) tyyppi 340, c) tyyppi 207 ja d) Gaeumannomyces. Muokattu van Geel et al (1998) 

ja Pals et al. (1980). 

 

 

3. TUTKIMUSALUE 

 

 

3.1. Taustatietoa tutkimuskohteesta 

 

Sumavan kansallispuisto sijaitsee Tšekin ja Saksan rajalla sijaitsevassa samannimisessä 

vuoristossa. Alueella on kahdeksan pientä jäätikkösyntyistä järveä, joista viisi sijaitsee 

Tšekin ja kolme Saksan alueella. Tämän tutkimuksen kohdejärvi Laka sijaitsee Tšekin 

puolella (Kuvat 3 ja 4). 
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Kuva 3. Alueen sijainti. Laka sijaitsee lähellä Saksan rajaa, Tšekin puolella. Muokattu mapy.cz (2021). 

 

 

Kuva 4. Valokuva Laka-järvestä. Laka-järvi on pieni ja matala vuoristojärvi, jota ympäröi pääasiassa kuusimetsä.  Niina 

Kuosmanen, Laka-järvi. 
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Kylmän sodan aikana vuosina 1945–1989 alue kuului Länsi- ja Itä-Euroopan väliselle 

rajavyöhykkeelle ja ihmistoiminta alueella oli vähäistä. Vuonna 1989 sotilaallisista syistä 

johtuneet rajoitukset poistuivat ja aluetta päästiin tutkimaan (Vrba et al. 2015). Vuonna 

1991 alueelle perustettiin Sumavan luonnonsuojelualue. Alueella on vuoden 1997 jälkeen 

tehty 14 metsiin, maaperään ja järviin kohdistuvaa tutkimusta, mutta Laka-järveä ei ole 

aiemmin juuri tutkittu (Vrba et al. 2015). 

 

 

3.2. Alueen geologinen tausta 

 

Alueen korkeus on 1000–1300 metriä merenpinnan yläpuolella ja alueen suhteellinen 

korkeusvaihtelu on suuri (Jansky ja Sobr 1999). Laka-järvi sijaitsee 1096 metrin 

korkeudessa merenpinnasta (Jansky ja Sobr 1999, Mentlik 2005). Järvi on 300 metriä 

pitkä ja 100 metriä leveä (mapy.cz 2021). Alueen kallioperä koostuu metamorfoituneista 

kivistä. Sen länsiosassa on migmatiitteja sekä biotiittia ja sillimaniittia sisältävää 

paragneissiä ja sen itäosassa on cordieriittiä ja biotiittia sisältävää migmatiittia. Biotiitti 

sisältää kaliumia, rautaa, magnesiumia ja alumiinia piin ja hapen lisäksi. Granodioriitti 

on graniitin kaltainen syväkivi, joka sisältää edellä mainitun biotiitin lisäksi 

kalimaasälpää, plagioklaasia, sarvivälkettä ja kvartsia. Nämä sisältävät edellä mainittujen 

alkuaineiden lisäksi natriumia ja kalsiumia. Myös granaatti koostuu edellä mainituista 

alkuaineista (Marfunin 1994, Jansky ja Sobr 1999). 

 

 Järven alueen geomorfologia tunnetaan heikosti ja siitä on tehty vain alustavia 

tutkimuksia. Mentlik (2005) tulkitsi järven syntyneen jäätikön sulamisen seurauksena 

holoseenikauden alussa. Järven edessä laskujoen ympärillä on konsolidoitumattomia, 

todennäköisimmin jäätikkösyntyisiä sedimenttejä. Sedimenttialueen ympärysmitta on 

1100 metriä ja suurin leveys 362 metriä ja pituus 497 metriä (Mentlik 2005). Sen 

päämuoto, joka kattaa suurimman osuuden alueesta, on alueen etuosassa sijaitseva 

jäätikkösyntyinen sedimenttiloobi, eli sedimentistä muodostunut muodoltaan 

hevosenkaviota muistuttava muoto (Mentlik 2005). Kyseinen muoto on syntynyt paikalle, 

jossa on ollut jääkieleke. Loobin reunoilla on jäänkielekkeen reunaan syntynyt 

reunamoreeni, joka muistuttaa muodoltaan hevosenkenkää (Mentlik 2005). Järven lähellä 

on lähes pohjois-etelä suuntainen siirros, joka on nuorempien sedimenttien peitossa. 
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Siirroksella on arvioitu olevan vaikutusta järven kehityshistoriaan (Kuva 5) (Mentlik 

2005). Mapy.geology.cz (2021) mukaan maaperä Laka-järveä muistuttavan Plesne-

järven ympäristössä on pääosin podsolivaltaista. Podsoli on havumetsäalueella esiintyvä 

hapan maannostyyppi (Ympäristö.fi 2021). Koska Laka-järven ympäristöstä on valtaosa 

havumetsää, sen maaperä on todennäköisemmin podsolimaannosta. 

 

 

Kuva 5. Laka-järven alueen geologiset yksiköt. Laka järvi sijaitsee pääosin moreenista koostuvan sedimenttiloobin 

päällä. Järven valuma-alueella sen kaakon- lounaan- ja koillisen puolella kahdenlaista peruskalliota sekä lohkeillutta 

sedimenttikiveä. Muokattu Czech Geological Survey (2021) mukaan. 

 

 
3.3. Ilmasto ja kasvillisuus 

 

Alueella vallitsee vuoristoilmasto ja tammikuun keskilämpötila on -3,5 C ja heinäkuun 

keskilämpötila 12,9 C (Vrba et al. 2015). Sademäärä alueella on noin 1300 millimetriä 

vuodessa. Järvet ovat yleensä jäätyneinä 4–5 kuukautta vuodessa, joulukuusta 

huhtikuuhun (Jansky ja Sobr 1999, Vrba et al. 2015). Kansallispuiston alueesta 80 

prosenttia on Böömiläisen metsän peitossa (Kuva 3) (Vrba et al. 2015 ja npsumava.cz 

2021). Metsä on jakautunut vyöhykkeisiin korkeuden mukaan (npsumava.cz 2021). Laka-

järven ympärillä ja muualla ylempänä vuoristossa sijaitseva metsä on kuusivaltaista 

vuoristometsää. Alempana sijaitsevilla alueilla on enemmän jalompia lehtipuita 

sisältävää lehtomaista pyökkimetsää (Vrba et al. 2015, npsumava.cz 2021). 
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3.4. Ihmistoiminta 

 

Böömin metsäalue toimi ympäröivästä teollisuustoiminnasta aiheutuvien ilmakehän 

rikki- ja typpipäästöjen nieluna 1950-luvulta 1980-luvun loppuun (Vrba et al. 2015). 

Järvien pohjiin kasaantuneista sedimenteistä nähdään, että 1900-luvun alkupuolella 

sulfaatin, nitraatin ja ammoniumionin pitoisuudet pohjakerrostumissa pysyivät vakaina. 

1950-luvulta lähtien sulfaatti, nitraatti ja ammonium pitoisuudet kasvoivat paljon ja olivat 

suurimmillaan 1980-luvun alkupuolella (Vrba et al. 2015). 

 

Sulfaatti- ioni ja typenoksidit ovat aiheuttaneet alueella vesien ja maaperän 

happamoitumista (Matena et al. 2017). Happamoitumisen seurauksena järvien eliöstö on 

yksipuolistunut ja esimerkiksi kalat ovat hävinneet (Matena et al. 2017). Happamat vedet 

liuottivat kallioperästä metalleja, kuten alumiinia, joka on haitallista vedessä ja maalla 

eläville eliöille (Matena et al. 2017). Happamoituminen on aiheuttanut alueella myös 

metsäkatoa, jota on pahentanut kaarnakuoriaisten lisääntyminen alueella (Vrba et al. 

2015). Keski-Euroopan teollisuuden päästöt ovat pienentyneet 1990-luvulta lähtien. 

Järvien toipuminen happamoitumisesta on ollut alueella hidasta, esimerkiksi kalat ovat 

palanneet vain osaan järvistä, mutta ei Laka-järveen (Vrba et al. 2015). Eliöstön 

toipumista on alueella hidastanut edelleen happamuus. Kaarnakuoriaiset ovat hidastaneet 

metsien toipumista, ja paikoin myös pahentaneet metsien tilaa. (Vrba et al. 2015)  

 

Laka on jäätikkösyntyinen järvi, jonka lasku-uoma padottiin 1700-luvulla ja sitä 

käytettiin lasipajateollisuuden vesivarastona (Jansky ja Sobr 1999, Mentlik 2005). 1880-

luvulla lopussa patoa korotettiin puunuittoa varten. Järven vedenpinnan ollessa 

korkeammalla padon läpi voitiin juoksuttaa vettä laskujoen virtaaman lisäämiseksi 

väliaikaisesti, mikä helpottaa puunuittoa (Jansky ja Sobr 1999). Jansky ja Sobr (1999) 

mukaan 1800-luvun lopussa Laka-järvi laskettiin lähes tyhjäksi taimenten kalastamisen 

vuoksi. Järvestä myös poistettiin kyseisenä aikana runsaasti liejua, koska sen 

kerrostumisnopeus oli suuri. 
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4. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Tässä tutkielmassa käytetty aineisto on tuotettu Tšekin Maatalousyliopiston (Czech 

Univertisy of Life Sciences Prague, CULS) ja Tšekin tiedeakatemian rahoittaman 

PEDECO-projektin (Paleoecological and dendrological collaborations) puitteissa. 

Siitepöly- ja muiden palynomorfien näytteet on valmistettu ja analysoitu Tšekin 

maatalousyliopiston Metsäekologian laitoksella. Fysikaaliset ja geokemialliset 

laboratorioanalyysit ja määritykset on tehty projektin yhteistyökumppani professori 

Richard Chiverrellin toimesta Liverpoolin Yliopiston Maantieteen laitoksen 

ympäristötutkimuksen laboratoriossa. Aineistona ovat Tšekin Laka-järvestä tuotetut 

jatkokäsittelemättömät analyysitulokset. Lisäksi radiohiili- ja 210Pb ajoitukset on teetetty 

projektin puitteissa. Tämän tutkimuksen aineistoa on aiemmin käytetty eräässä 

julkaisussa (Kuosmanen et al. 2020), mutta tässä tutkimuksessa keskitytään 

geokemialliseen aineistoon ihmistoiminnan kuvastajana sekä muiden palynomorfien 

aineistoon järven kehityshistorian kuvastajana. Tässä tutkimuksessa käytettävä aineisto 

on kuitenkin pääosin aiemmin julkaisematonta. Näytesarjat ovat 159 cm pitkä 

venäläisellä suokairalla otettu sedimenttikoori ja Limnos- nostimella otettu 20 cm pitkä 

pintasedimenttikoori. Näytteet on otettu mahdollisimman kaukaa järven lasku-uomasta, 

jonka läheisyydessä on tiedettävästi suoritettu ruoppausta 1800- ja 1900-lukujen 

vaihteessa. Vedensyvyys näytteenottokohdassa on 1,6 metriä. Kenttätyöt materiaalien 

keräämiseksi tehtiin vuonna 2015.  

 

 Tässä tutkielmassa käytetty PEDECO-projektin yhteydessä tuotettu aineisto annettiin 

tutkielman tekijälle valmiina, joten tämän tutkielman tekijä ei ollut mukana ottamassa 

eikä analysoimassa näytteitä. Tämän tutkielman tekijä on aineistoon perehdyttyään 

valinnut siitä sopivimmat parametrit, minkä jälkeen hän on tehnyt niiden osuuksista 

kuvaajia Excelillä ja R-ohjelman Rioja-paketilla. Hän on myös tehnyt radiohiili- ja 210Pb 

ajoitusten kalibroinnin sekä niiden yhdistämisen sekä ikäsyvyysmallin, laskenut 

kerrostumisnopeuden ja laskenut raaka-aineistosta eri siitepölyjen osuudet. Lisäksi koko 

aineistoista on tämän tutkielman tekijän toimesta tehty korrelaatioita ja suurimmasta 

osasta aineistoa on tehty pääkomponenttianalyysi. Tämän tutkielman tekijän piti yksin 

tulkita ja yhdistää toisten ihmisten tuottamaa dataa. Tämä lisää epävarmuutta tulosten 

tulkinnassa. Näytteenottoon liittyy myös inhimillinen epävarmuus. Venäläisellä 
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suokairalla ja Limnos -nostimella sedimenttinäytteitä otettaessa voi tapahtua 

sedimenttiaineksen sekoittumista, mikä voi johtaa muun muassa ajoitusten ja 

ikäsyvyysmallin epätarkkuuteen. Lisäksi näytteitä käsitellessä näytteet saattavat 

kontaminoitua, mikä voi vaikuttaa tuloksiin.  

 

 

4.1. PEDECO-projektin tuottamat aineistot ja käytetyt menetelmät 

 

4.1.1. Ajoitukset 

 

Venäläisellä suokairalla nostettu sedimenttikoori ajoitettiin AMS- radiohiiliajoituksella 

PEDECO-projektin puitteissa. Ajoitukset, 10 kappaletta, on otettu maanpäällisten 

kasvien makrofossiileista, kuten kuusen neulasista. Näytteet kerättiin sedimentistä käsin 

ja ne kuljetettiin analysoitavaksi Poznanin radiohiililaboratorioon Puolaan PEDECO-

projektia varten. 

 

Limnos nostimella nostetun pintasedimenttikoorin ylin 10 senttimetrin osuus on ajoitettu 

210Pb ajoituksella. Tässä tutkimuksessa käytetty 210Pb ajoitus perustuu 210Pb:n 

ilmakehäperäiseen laskeumaan (Appleby 2001). Sedimenttikoorista eristettiin 11 näytettä 

tasavälein. 210Pb -radionuklidin määrät näytteissä mitattiin gammaspektrometrian avulla 

Ympäristön Radiometrisen Mittauksen Tutkimuskeskuksessa (Environment Radiometric 

Laboratory) Liverpoolin yliopistossa, Englannissa. 

 

4.1.2. Fyysisten ja kemiallisten ominaisuuksien määrittäminen 

 

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet on määritetty Liverpoolin yliopiston 

Maantieteen laitoksen ympäristön tutkimuslaboratoriossa, ja määritykset on tehnyt 

professori Richard Chiverrellin tutkimusryhmä. Molemmat sedimenttikoorit jaettiin 1 

senttimetrin paksuisiin osanäytteisiin. Osanäytteitä kylmäkuivattiin ja niiden 

vesipitoisuus määritettiin ennen ja jälkeen kuivatuksen otettujen punnitusten avulla. 

Tämän tutkimuksen tekijä on fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien aineistoihin 

perehdyttyään tehnyt niistä kuvaajia Excel-ohjelmalla. 
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Raekokojakauma määritettiin partikkeleille, joiden koko on välillä 0,375–2000 

mikrometriä. Määritys tehtiin Coulter LS 13 320 Single-Wavelength Laser Diffraction 

Particle Size Analyzer -laitteella. Ennen raekokojakauman määritystä näytteistä 

poistettiin orgaaninen aines liuottamalla niitä kuumassa vetyperoksidiliuoksessa. 

Raekokojakauman määrityksen tulokset koostettiin kolmen määrityskierroksen 

tuloksista, joista oli poistettu poikkeavat outlier- arvot. 

 

NIRS:in avulla määritettiin orgaanisen aineksen ja biogeenisen silikaatin osuudet. 

Orgaanisen aineksen määrän mittaaminen suoritettiin Bruker MPA Fourier-Transform 

NIRS -laitteella diffuusia heijastetta (diffuse reflectance) hyödyntäen. Näytteet 

homogenisoitiin ennen mittausta jauhamalla paakut hajalle. NIR spektri koostettiin 64 eri 

syvyyksiltä otetuista näytteestä tehdyistä mittauksista. Mittauksessa käytetyt 

aallonpituudet olivat välillä 800–2800 nanometriä. Biogeenisen silikaatin mittaamista 

varten näytteet käsiteltiin vetyperoksidiliuoksessa orgaanisen aineksen poistamiseksi. 

Orgaanisen aineksen ja biogeenisen silikaattien määrät normalisoitiin turvenäytteen 

mukaan, jossa oli vähemmän hajonneiden kasvien jäänteitä. 

 

XRF analyysillä mitattiin näytteissä olevat pää- ja hivenalkuainepitoisuudet. Mittaukset 

suoritettiin Spectro XEPOS 3 ED-XRF-laitteella pitkästä sedimenttikoorista otetuista 

näytteistä ja Bruker S2 Ranger ED-XRF-laitteella pintasedimenttikoorista otetuista 

näytteistä. Molemmissa laitteissa näytteet analysoitiin heliumkaasulla täytetyssä 

näytekammiossa palladiumin ja koboltin atomeiden virittämisestä korkeampaan 

energiatilaan (exitation) saadun säteilyn avulla. Detektorina käytettiin piistä valmistettua 

korkearesoluutioista detektoria. Tulokset esitetään diagrammeilla, jotka on tehty 

Microsoft Office paketin Excel -ohjelmalla. 

 

4.1.3. Siitepälyanalyysi ja muut palynomorfit 

 

Siitepölyjen ja muiden palynomorfien pitoisuudet määritettiin Tšekin 

maatalousyliopiston Metsäekologian laitoksella PEDECO-projektin puitteissa tämän 

tutkimuksen ohjaajan Niina Kuosmasen toimesta (Kuosmanen et al. 2020). Siitepölyjen 

ja muiden palynomorfien havaitsemista varten kummastakin sedimenttikoorista otettiin 

0,5 cm3 suuruiset näytteet 1 cm resoluutiolla. Näytteille tehtiin standardinmukaiset 



22 
 
 
kaliumhydroksidi-, asetolyysi- ja vetyfluoridikäsittelyt. Käsittelyjen jälkeen näytteistä 

tunnistettiin siitepölyjen- ja muiden palynomorfien hiukkaset 400 kertaisesti 

suurentavalla mikroskoopilla. Eri kasvilajien siitepölyt tunnistettiin aineistojen Moore et 

al. (1991) ja Beung (2004) avulla. Muiden palynomorfien määrät laskettiin samalla kertaa 

siitepölyjen laskun kanssa. Siitepölyjen suhteelliset osuudet maakasvien siitepölyjen 

kokonaissummasta ja muiden palynomorfien osuudet on laskettu siitepölyjen ja muiden 

palynomorfien yhteenlasketusta kokonaissummasta. Tämän tutkimuksen tekijä perehtyi 

siitepölyjen ja muiden palynomorfien aineistoon, poimi niistä oleellisimmat. Siitepölyjen 

ja muiden palynomorfien tulokset esitetään diagrammeilla, joka on tehty R-ohjelmalla 

Steve Jugginsin luoman Rioja -lisäosan avulla. 

 

 

4.2. Aineiston tilastollinen tarkastelu 

 

Aineiston tilastollisen tarkastelun suoritti tämän tutkimuksen tekijä itse. 

 

4.2.1. Pearsonin korrelaatio 

 

Tutkimuksessa mukana olevista aineistoista tehtiin lineaarinen Pearsonin korrelaatio, 

josta poimittiin parhaat positiiviset ja negatiiviset korrelaatiot. Korrelaatio tehtiin 

muuttujien samankaltaisen ja erilaisen käyttäytymisen havaitsemisen helpottamiseksi. 

Pearsonin korrelaatio satunnaisten muuttujien X ja Y suhteen määritellään seuraavasti: 

𝑐𝑜𝑟 (𝑋, 𝑌) =
𝑐𝑜𝑣 (𝑋,𝑌)

√𝑉𝑎𝑟𝑋𝑉𝑎𝑟𝑌
, missä cov (X,Y) on muuttujien X ja Y välinen kovarianssi ja Var 

X ja Var Y ovat kummankin muuttujan erilliset varianssit (Edelmann et al. 2021). 

Pearsonin korrelaatio tutkii toisistaan riippumattomien muuttujien välisiä korrelaatioita, 

jotka saattavat johtua sattumasta. Tämä on tämän menetelmän heikkous (Edelmann et al. 

2021).  

 

Tässä tutkimuksessa korrelaatiot laskettiin Past- ohjelmalla (Hammer et al. 2001). XRF, 

NIRS, raekoko, siitepöly ja NPP aineistot tuotiin Past- ohjelmaan Excelistä ja laskettiin 

korrelaatio. Korrelaatiota ajettaessa ohjelma standardisoi muuttujien arvot keskiarvojen 

ja keskihajonnan mukaan, jolloin saadaan positiivisia ja negatiivisia arvoja välillä [-1, 

+1]. Mitä suurempi positiivinen tai pienempi negatiivinen arvo kahden muuttujan välillä 
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on, sitä suurempi on poikkeama keskiarvosta joko samankaltaista (+) tai erilaista (-) 

vaihtelua kohti. 

 

4.2.2. Pääkomponenttianalyysi 

 

Pääkomponenttianalyysi (PCA) on Pearsonin vuonna 1901 kehittämä 

tutkimusmenetelmä, jossa muuttujina ovat pääkomponentit. Se tutkii näytteiden eri 

komponenttien, esim. alkuaineiden tai yhdisteiden, pitoisuuksien muutoksia eri 

näytteiden välillä (Yang ja Cheng 2015). Komponenttien ei tarvitse liittyä toisiinsa, vaan 

PCA tutkii eri komponentit erikseen (Yang ja Cheng 2015, Sundararajan 2021).  

Pääkomponenttianalyysissä ensimmäiseksi komponentiksi valitaan 

alkuaine/yhdiste/ioni, jonka pitoisuudessa on suurimmat vaihtelut. Loppujen 

komponenttien järjestys määritetään samalla tavalla, suurimman vaihteluvälin omaava 

komponentti ensimmäiseksi ja pienimmän omaava viimeiseksi (Yang ja Cheng 2015, 

Sundararajan 2021). Pääkomponenttianalyysin matemaattinen kaava on Z = Px, missä Z 

on tarkasteltava muuttuja, x on tietystä määrästä (n) rivejä koostuva vektori ja P on n2 

standardisoiva matriisineliö (Yang ja Cheng 2015). Pääkomponenttianalyysin 

suorakulmaisen muutoksen arviointiin on useita menetelmiä, kuten yksittäisten arvojen 

koostumus ja eigenarvokoostumus (Yang ja Cheng 2015). Tässä työssä käytettiin 

eigenarvokoostumusta. 

 

Tässä tutkimuksessa pääkomponenttianalyysi tehdään alkuaineille, mineraaliainekselle, 

orgaaniselle ainekselle ja biogeeniselle silikaatille yhtä aikaa. Aineistot standardisoitiin 

ennen analyysin suorittamista Past -ohjelmalla (Hammer et al. 2001). 

Pääkomponenttianalyysin tulokset esitetään diagrammilla. 

 

 

5. TULOKSET 

 

 

5.1. Ajoitustulokset 

 

Sedimenttikooreille luotiin ikäsyvyysmalli (Kuva 6) käyttäen Bacon-pakettia (Blaauw & 

Christen, 2011) R-studio ohjelmassa (Rstudio Team, 2020). Kaikki radiohiili-iät 
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kalibroitiin IntCal13 kalibrointikäyrään perustuen (Reimer et al. 2013) (Taulukko 2). 

Näyte Poz-94514 jätettiin pois ikäsyvyysmallista liian suuren iän takia, joka on selvästi 

ikäsyvyyskäyrän yläpuolella (Taulukko 2 ja Kuva 6). Tässä työssä iät ilmaistaan 

kalenterivuosina. 210Pb iät olivat jo valmiiksi kalibroituja, mikä piti huomioida Bacon- 

ikäsyvyysmalliohjelmaa käytettäessä. 210Pb iät asettuvat hyvin samalle linjalle, joten 

210Pb ajoitus onnistui hyvin (Taulukko 3). 

 

Taulukko 2. Radiohiiliajoitustaulukko. Näyte Poz-94514 antoi liian suuren iän, jonka vuoksi se poistettiin 

ikäsyvyysmallia laadittaessa. 

Näyte- 

tunnus 

Syvyys 

järven 

pinnasta 

Radiohiili- 

ikä 

Virhe- 

marginaali 

Kalibroitu 

ikä 

Keskim. 

kerrostumisajankohta 

Poz-

81584 
194–193 130 30 

111 
 

1839 

Poz-

94514 
207–208 

340 
 

30 
160 
 

1790 

Poz-

84784 
221–220 

195 
 

30 196 1754 

Poz-

84785 
245–244 

150 
 

30 270 1680 

Poz-

85123 
275–274 

310 

 
30 418 1532 

Poz-

85124 
306–305 

630 

 
30 612 1338 

Poz-

94517 
325–326 

880 

 
30 745 1205 

 

 

Taulukko 3. Ikäsyvyystaulukko 210Pb. Iät olivat valmiiksi kalibroituja, joten ne lisättiin ikäsyvyysmalliin 

sellaisinaan. 

Näytetunnus 

Syvyys 

järven 

pinnasta 

Kalibroitu 

ikä 

Virhe- 

marginaali 

Keskim. 

kerrostumisajankohta 

210Pb1 163 -65 1 2015 
210Pb2 164 -59 1 2009 
210Pb3 165 -46 2 1996 
210Pb4 166 -31 3 1981 
210Pb5 167 -15 4 1965 
210Pb6 168 2 5 1948 
210Pb7 169 17 6 1933 
210Pb8 170 25 7 1925 
210Pb9 171,5 25 7 1925 
210Pb10 172 35 10 1915 
210Pb11 173 51 11,6 1899 
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Kuva 6. Ikäsyvyysmalli. Radiohiiliajoituksella ajoitetun koorin kerrostumisen alkamisajankohta on noin 800 vuotta 

vanha. 210Pb ajoituksella ajoitettu pintasedimenttikoori kattaa viimeiset noin 100 vuotta. 

 

 

5.2. Kerrostumisnopeus 

 

Kerrostumisnopeus on laskettu ikäsyvyysmalliin perustuen. 1200-luvulta 1350-luvulle 

saakka kerrostumisnopeus oli noin 0,15 cm/a, sisältäen pieniä vaihteluja (Kuva 7). 

Kerrostumisnopeus oli 1350-luvulta 1600-luvun loppupuolelle saakka noin 0,2 cm/a.  Se 

nousi 1600-luvun lopussa tasolle 0,35 cm/a. Kerrostumisnopeus vaihteli välillä 0,35–0,40 

cm/a 1600-luvun lopusta 1700-luvun loppuun. 1800-luvun alusta vuoteen 1915 

kerrostumisnopeus oli 0,30–0,35 cm/a. Vuoden 1915 jälkeen kerrostumisnopeus laski 

kolmasosaan edeltäneestä, tasolle 0,1 cm/a. Tästä nykypäivään asti kerrostumisnopeus on 

laskenut edelleen ja on nykyään 0,08 cm/a. 

 

 

Kuva 7. Kerrostumisnopeus. Kerrostuminen on melko tasaista ennen 1650-lukua, suurempi 1650-luvulta 1920-luvulle. 

1920-luvulta nykypäivään hidasta. 
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5.3. Raekoko 

 

Keskimääräisen raekoon ja lajitteiden vaihtelu on suurta (Kuvat 8 ja 9). Keskimääräinen 

raekoko vaihtelee 10–30 µm välillä, ja se on enimmän aikaa 15–20 µm. Raekoon 

vaihtelussa näkyy neljä eriaikaista karkeamman raekoon aikaväliä ennen 1800-luvun 

loppua. Nämä karkeamman raekoon ajanjaksot erottuvat melko heikosti ja niiden sisäinen 

raekokovaihtelu on suurta. Niiden ajankohdat ovat 1300–1400, 1430–1500, 1600–1730 

ja 1760–1830. Näinä ajankohtina myös hiekan osuus lajitteissa nousee, ja keskimääräinen 

raekoko on 25 µm tasolla. 1870- ja 1880-lukujen vaihteessa keskimääräinen raekoko 

nousee tasolta 10 µm tasolle 30 µm. Myös hiekan osuus lajitteiden suhteissa kasvaa 

selvästi. Vastaavasti saveksen osuus pienenee. 1800-luvun lopulta nykypäivään 

keskimääräinen raekoko pienenee tasolta 30 µm tasolle 15 µm. 

 

 

Kuva 8. Keskimääräinen raekoko. Vaihtelu on suurta. Selvä kasvu 1880-luvulla. 
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Kuva 9. Lajitteiden osuudet. 1880 muutos näkyy selvästi. Vaihtelu suurta koko ajanjakson ajan. 

 

 

5.4. Infrapunan lähellä (NIRS) olevien aallonpituuksien spektrometria 

 

Tällä menetelmällä määritettiin orgaanisen aineksen, biogeenisen silikaatin ja 

mineraaliaineksen määrät. Orgaanisen aineksen määrässä on selvää vaihtelua koko ajan 

(Kuva 10). 1200-luvulla orgaanisen aineksen osuus oli 10 prosenttia, ja 1500-luvun 

alkuun mennessä sen pitoisuus kohosi 25 prosentin paikkeille. 1500-luvulta 1700-luvun 

alkuun saakka orgaanisen aineksen määrä väheni tasolle 10 prosenttia, käyden 

väliaikaisesti lähellä 5 prosenttia 1700-luvun alussa. 1700-luvun aikana orgaanisen 

aineksen osuudessa oli huomattavaa vaihtelua välillä 10–25 prosenttia. 1770-luvulla 

vaihtelu tasoittui välille 10–15 prosenttia. 1860-luvulla orgaanisen aineksen määrä laski 

alle 5 prosentin ja nousi 5 prosenttiin vuoteen 1900 mennessä. Vuosina 1900–1925 

orgaanisen aineksen osuus kohosi 15 prosenttiin. Vuoden 1925 jälkeen orgaanisen 

aineksen osuus laski nopeasti ja orgaaninen aines loppui kokonaan 1940-luvulla. 1940-

luvulta nykypäivään orgaanisen aineksen osuus on noussut nollasta hieman yli 5 

prosenttiin. 

 

Mineraaliaineksen osuus vaihtelee kohtalaisesti ajan kuluessa (Kuva 10). Sen osuus oli 

60–80 prosenttia 1200-luvulta 1500-luvun loppuun, käyden alle 60 prosentissa 1500-

luvun lopussa. 1600-luvulta 1800-luvun loppupuolelle mineraaliaineksen osuus on 80–
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95 prosenttia, käyden ajoittain sadassa prosentissa tai sen lähellä vuosina 1710, 1760 ja 

1780. 1800-luvun lopussa mineraaliaineksen osuus laski 40 prosenttiin. Siitä eteenpäin 

vuoteen 1950 mennessä mineraaliaineksen osuus nousi 100 prosenttiin. 1950-luvulta 

nykypäivään mineraaliaineksen osuus on laskenut 80 prosentin tasolle. 

 

 

Kuva 10. Orgaanisen aineksen ja mineraaliaineksen osuudet. Orgaanisen aineksen trendi on laskeva, ja muutokset ovat 

suuria. Orgaaninen aines vähenee lähelle nollaa 1940-luvulla. Mineraaliaineksen osuus on vuosina 1200–1600 

pienempi kuin 1600–1850. Lyhyen aikavälin vaihtelut ovat kohtalaisia. Ihmistoiminnan vaikutuksesta 

mineraaliaineksen määrä ensin laskee ja sitten nousee lähes sataan prosenttiin 1900-luvun aikana. 

 

Biogeenisen silikaatin arvoissa on kohtalaista vaihtelua (Kuva 11). Sen arvot olivat välillä 

20–30 prosenttia 1200-luvulla. 1200-luvun lopussa sen arvo laski alle 10 prosentin tasolle 

käyden lähellä nollaa 1300-luvun lopussa. 1370-luvulta biogeenisen silikaatin arvot 

nousivat lähelle 30 prosenttia 1430-luvulla ja laskivat lähelle nollaa 1400-luvun lopussa. 

Biogeenisen silikaatin arvo alkoi nousta 1500-luvun alussa ja nousi yli 30 prosentin 

tasolle 1500-luvun lopussa. Tämän jälkeen biogeenisen silikaatin arvo laski nopeasti alle 

nollan, -5 prosentin tasolle vuoteen 1650 mennessä. Sen arvo pysyi hieman negatiivisena 

tai lähellä nollaa 1870-luvulle asti. Sen jälkeen alkoi nopea nousu, joka huipentui 1900-

luvun alussa arvon ollessa yli 40 prosenttia. Sitten tuli suuri lasku ja arvo putosi nollaan 

vuoteen 1930 mennessä. Tästä eteenpäin biogeenisen silikaatin arvo on noussut lähelle 

20 prosenttia nykypäivään mennessä. 
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Kuva 11. Biogeenisen silikaatin osuus. Ennen 1600-lukua arvot ovat positiivisia ja vaihtelevat välillä 0–0,35. 1600-

luvlta 1800-luvun loppuun arvot ovat enimmäkseen negatiivisia sekä vaihtelu on pientä. Suuria muutoksia on 1900-

luvun alusta eteenpäin.  

 

 

5.5. Alkuainepitoisuudet sedimentissä 

 

Röntgensädefluoresenssilla määritettiin eri alkuaineiden pitoisuuksia. Bariumin (Ba), 

raudan (Fe), kromin (Cr), rubidiumin (Rb), mangaanin (Mn) ja titaanin (Ti) pitoisuuksien 

vaihtelu on samanaikaista viimeisen 800 vuoden aikana (Kuva 12). Niiden kaikkien 

pitoisuuksissa on 1200-luvulta 1600-luvun alkuun asti jatkuva hieman matalampien 

pitoisuuksien aika. Kyseisenä aikana bariumin pitoisuus vaihtelee välillä 30–300 µg/g, 

raudan pitoisuus välillä 7–25 mg/g, mangaanin pitoisuus välillä 200–500 µg/g, kromin 

pitoisuus välillä 20–60 µg/g, rubidiumin pitoisuus välillä 15–75 µg/g ja titaanin pitoisuus 

välillä 2000–7000 µg/g. Kaikissa on tämän jälkeen 1600-luvulta 1800-luvun 

loppupuolelle jatkuva hieman korkeampien pitoisuuksien aika. Kyseisenä aikana 

bariumin pitoisuus vaihtelee välillä 200–300 µg/g, raudan pitoisuus välillä 20–40 mg/g, 

mangaanin pitoisuus välillä 300–600 µg/g, kromin pitoisuus välillä 40–60 µg/g, 

rubidiumin pitoisuus välillä 60–120 µg/g ja titaanin pitoisuus välillä 5000–7000 µg/g. 

Nämä kaksi aikaa näkyvät selkeimmin raudalla, mangaanilla, rubidiumilla ja titaanilla, ja 

heikommin bariumilla ja kromilla. Lisäksi kaikkien alkuaineiden pitoisuuksien vaihtelu 

vuosikymmenten välillä on huomattavaa, sekä raudan, kromin, mangaanin ja titaanin 

pitoisuudet käyvät korkeampina vuosina 1450–1500. Kyseisen ajan pitoisuudet ovat: 

raudalla 24 mg/g, mangaanilla 500 µg/g, kromilla 65 µg/g ja titaanilla 700 µg/g. 1900-

luvun alussa bariumin, raudan, mangaanin, kromin, rubidiumin ja titaanin pitoisuudet 

laskevat matalalle tasolle. 1920-luvulla kaikkien viiden alkuaineen pitoisuudet nousevat 

jyrkästi ja saavuttavat huippunsa 1930-luvulla. Huippuarvot ovat bariumilla 670 µg/g, 

raudalla 42 mg/g, mangaanilla 590 µg/g, kromilla yli 100 µg/g, rubidiumilla lähes 160 
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µg/g ja titaanilla 7000 µg/g. Bariumin, kromin ja rubidiumin pitoisuudet 1930-luvun 

huipun aikana ovat selvästi korkeampia kuin edeltävän 700 vuoden aikana. Raudan 

pitoisuus on kyseisenä aikana hieman korkeampi kuin aiemmin tutkimuksen aikana ja 

mangaanin sekä titaanin huppupitoisuudet ovat samalla tasolla kuin aiempi maksimi. 

Kaikkien viiden alkuaineen pitoisuus laskee 1930-luvun huipun jälkeen. Pitoisuuden 

lasku on suurinta bariumilla, minkä pitoisuus pienenee neljä viidesosaa nykypäivään 

mennessä, tasolle 140 µg/g. Kromin ja mangaanin pitoisuudet laskevat noin puoleen 

1930-luvun huipun tasosta samassa ajassa, kromi tasolle 50 µg/g ja mangaani tasolle 250 

µg/g. Raudan pitoisuus laskee vain noin viidenneksen 1930-luvun huipusta nykypäivään 

mennessä, tasolle 32 mg/g. Rubidiumin pitoisuus laskee alle puoleen, tasolle 65 µg/g. 

Titaanin pitoisuus laskee noin kolmanneksen, tasolle 4200 µg/g. Raudan ja mangaanin 

suhteen trendi on nouseva 1200-luvulta asti (Kuva 13). Nykypäivänä se on 

korkeimmillaan. Raudan ja mangaanin suhde nousee ja vaihtelee melko samalla tavalla 

kuin raudan määrä, mutta 1600-luvun alun nousu on jyrkempi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12 (seuraavalla sivulla). Bariumin (a), raudan (b), mangaanin (c), kromin ja rubidiumin (d) ja titaanin (e) osuudet 

alkuaineiden pitoisuuksista. Kaikkien muutokset ovat hyvin samankaltaisia. 1200-luvulta 1600-luvulle matalampia 

pitoisuuksia ja vuosina 1600–1850 suurempia pitoisuuksia. Vuosina 1850 - 1920 taas matalampia pitoisuuksia. Vuosien 

1920 ja 1970 välillä suuret piikit, arvot korkeampia kuin milloinkan aiemmin. 1970-luvulta nykypäivään tultaessa arvot 

laskevat rautaa lukuunottamatta 1800-luvun tasolle, raudan pitoisuus laskee vähemmän. 
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Kuva 13. Raudan ja mangaanin suhde. Trendi on nouseva ja vaihtelu kohtalaista. 1200-luvulta 1600-luvulle suhde on 

vaihteleva ja keskimääräisesti matalimmillaan. 1600-luvulta nykypäivään suhde kasvaa jatkuvasti lukuunottamatta 

vuosien 1850 ja 1920 välistä laskuvaihetta, jolloin myös vaihtelu on suurta. 

 

Lyijyn pitoisuuden vaihteluissa on havaittavissa edellä mainittu matalamman pitoisuuden 

aika 1200-luvulta 1600-luvun alkuun ja korkeamman pitoisuuden aika 1600-luvun alusta 

1800-luvun loppuun (Kuva 14). Lyijyn pitoisuuksien perustaso on 60–80 µg/g. 

Perustasosta on neljä selkeää negatiivista poikkeamaa, jolloin pitoisuus laskee välille 20–

40 µg/g. näiden poikkeamien ajankohdat ovat: 1200–1270, 1400–1460, 1520–1620 ja 

1930. Lyijyn pitoisuuden vaihtelu on kohtalaista. 1960-luvulta 1900-luvun loppuun on 

pieni huippu lyijyn pitoisuudessa. Viimeisinä vuosina lyijyn pitoisuus laskee. 

 

Arseenin pitoisuus oli ennen 1270-lukua matala, enimmäkseen alle 5 µg/g (Kuva 14). 

1270–1420 arseenin pitoisuus nousi korkeimmillaan tasolle 15 µg/g ja laski sitten tasolle 

8 µg/g. Vuosille 1430–1530 ajoittuu arseenipitoisuuden korkein huippu, jonka aikana se 

oli enimmillään 23 µg/g. Vuosina 1560–1620 arseenin pitoisuus laski alle 10 µg/g tason. 

Tästä eteenpäin arseenin keskimääräinen pitoisuus on vaihdellut välillä 10–18 µg/g, ollen 

korkeimmillaan vuosina 1790–1880. Muina ajanjaksoina vuoden 1560 jälkeen arseenin 

keskimääräinen pitoisuus on ollut 10–15 µg/g. Arseenipitoisuuden vaihtelu kasvaa 

merkittävästi vanhemmista näytteistä nuorempiin siirryttäessä. 
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Sinkin pitoisuuden suhteelliset vaihtelut ennen 1900-lukua ovat vähäisempiä kuin lyijyllä 

ja arseenilla. Pitoisuudet ovat matalia, 25–110 µg/g, ennen 1600-lukua. 1600-luvulta 

alkaen pitoisuus nousee tasolle 90–160 µg/g. 1900-luvulla sinkin pitoisuus nousee 

suuresti ja on korkeimmillaan noin 300 µg/g. 

 

 

Kuva 14. Lyijyn (a), arseenin (b) ja sinkin (c) osuudet alkuaineista. Lyijyn ja arseenin raskasmetallien pitoisuuksien 

vaihtelut ovat hyvin samankaltaisia keskenään. Kummassakin on kaksi pitoisuuspiikkiä vuosien 1200 ja 1600 välillä. 

Vuosina 1600–1850 lyijyn pitoisuudet asettuvat aiempia pitoisuuspiikkejä vastaavalle tasolle. Arseenin pitoisuus 

puolestaan asettuu lähelle keskiarvoaan vastaavana aikana. Lyijyn pitoisuus laskee vuosina 1850–1960 aiempaa tasoa 

alemmas sisältäen yhden lyhytaikaisen piikin. 2000-luvulla lyijyn pitoisuus laskee kohtalaisesti. Arseenin 

pitoisuusvaihtelussa ei ole merkittävää poikkeamaa 1850-luvun jälkeisenä aikana aiempaan verrattuna. Sinkin pitoisuus 

on matalahko ennen 1600-lukua, kohtalainen 1600- luvulta 1900-luvun alkuun, ja saavuttaa huppunsa 1980-luvulla. 

 

Rikin pitoisuuden vaihtelu on melko vähäistä 1200-luvulta 1900-luvun alkuun (Kuva 15). 

Sen pitoisuus on välillä 4–7 mg/g kyseisellä ajanjaksolla, mutta 1200-luvun alussa ja 

1900-luvun alussa ajoittain matalampi. 1920-luvulla rikin pitoisuus laskee selvästi ja on 
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1930- ja 1940-lukujen vaihteessa alle 1 mg/g. 1970-luvulle mentäessä rikin pitoisuus on 

noussut tasolle 3 ppm ja pysyy tällä tasolla nykypäivään saakka. Fosforin pitoisuuden 

vaihtelu on hieman suurempaa kuin rikillä (Kuva 15). Sen pitoisuus on välillä 1–4 mg/g. 

Pitoisuuden vaihtelut ovat lyhytaikaisia. 1900- ja 2000-luvuilla fosforin pitoisuus on 

matala, tasolla noin 1 mg/g. 

 

 

Kuva 15. Rikin (a) ja fosforin (b) osuudet alkuaineista. Rikin trendi pysyy suhteellisen vakaana ennen 1900-

lukua.Vuosina 1920 - 1970 rikin pitoisuus laskee ensin ja nousee sitten. Vuodesta 1970 nykypäivään ulottuvalla 

ajanjaksolla rikin pitoisuus pysyy lähes vakiona. Fosforin pitoisuus vaihtelee lyhyin välein. Etenkin viimeisen 100 

vuoden aikana fosforin pitoisuus on matala. 

 

Kaliumin ja kalsiumin pitoisuudet vaihtelevat lähes identtisesti (Kuva 16). Kaliumilla on 

kolme huippua ja kalsiumilla yksi huippu 1200- ja 1600-lukujen välissä. 

Huippupitoisuudet ovat kaliumilla 20–25 mg/g ja kalsiumilla 6–7 mg7g. Kummankin 

pitoisuudet nousevat selvästi 1600-luvun alussa. Kaliumin pitoisuus nousee tasolta 10–

20 mg/g tasolle 20–30 mg/g, ja kalsiumin pitoisuus nousee tasolta 2–4 mg/g tasolle 4–7 

mg/g. Korkeammat pitoisuudet jatkuvat 1800-luvun loppuun, jolloin ne laskevat. Tuon 

laskun jälkeen kummankin pitoisuuksissa on huippu 1970-luvulla. Huipun korkeus on 

kummallakin alkuaineella samalla tasolla kuin 1600–1800-luvuilla vallinneet 

korkeammat pitoisuudet. Sen jälkeen kaliumin pitoisuus laskee hieman ja kalsiumin 

pitoisuus selvästi. Natriumin pitoisuusvaihtelut ovat suhteellisesti suuria, 0–5 mg/g, ja 

trendi on hieman nouseva (Kuva 16). Korkeimmat huiput ovat 1550- ja 1790-luvuilla. 
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1900-luvulla on pidempikestoinen huippu. Magnesiumin pitoisuuden vaihtelut ovat 

suhteellisesti melko pieniä ennen 1900-lukua, 0–6 mg/g. 1600-luvulta 1900-luvun alkuun 

pitoisuus on hieman korkeampi kuin ennen 1600-lukua. 1900-luvulla magnesiumin 

pitoisuudessa on iso huippu, 15 mg/g. Huipun jälkeen nykyaikaan tultaessa magnesiumin 

pitoisuus laskee vuosien hieman 1600–1900 pitoisuuksien yläpuolelle, tasolle 6 mg/g. 

Alumiinin pitoisuus vaihtelee selvästi vuosittain (Kuva 16). Sen keskimääräinen 

pitoisuus on noin 60 mg/g, mutta pitoisuuksien trendi on nouseva. 1200-luvulla 

keskimääräinen pitoisuus on noin 40 mg/g ja nykypäivänä noin 80 mg/g. Suurimmat 

muutokset pitoisuudessa ovat 1560–1610 minimi, 1880 maksimi, 1900 minimi ja 1930 

maksimi. Piin pitoisuudessa ei ole suhteellisesti kovin suuria vaihteluja, pitoisuus on 

välillä 1–4 mg/g (Kuva 16). Sen trendi on lievästi laskeva. Merkittävimmät muutokset 

ovat piin määrän nousu 1600–1800-lukujen aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16 (seuraavalla sivulla). Kaliumin (a), kalsiumin (b), natriumin (c), magnesiumin (d), alumiinin (e) ja piin (f) 

osuudet alkuaineista. Kaliumin ja kalsiumin käyrät muistuttavat hyvin paljon toisiaan. Kummassakin on selvä piikki 

1400-luvun lopulla, ja pienempiä piikkejä sitä ennen. Kummankin pitoisuudet nousevat 1600 luvun jälkeen, jalaskevat 

1800-luvun lopussa. 1900-luvulla kummankin pitoisuudet nousevat ensin ja laskevat sitten. Natriumin trendi on hieman 

nouseva ja vaihtelu kasvaa 1200-luvulta 1800-luvun alkuun. 1800-luvulta nykyaikaan vaihteluväli vakiintuu ja trendi 

hieman laskee. Magnesiumin trendi on nouseva. 1200-luvulta 1900-luvun alkuun vaihtelu on melko vähäistä. Pitoisuus 

nousee 1600-luvun alussa. 1900-luvulla on suuri piikki. Alumiinin trendi on lievästi kasvava. Pitoisuuksien vaihtelu 

suurenee ajan kuluessa ja suurimmat pitoisuusvaihtelut ovat 1850-luvulta eteenpäin. Piin pitoisuus on varsin vakaa, ja 

suurimmat vaihtelut ovat ennen 1600-lukua ja 1800-luvunlopussa sekä 1900-luvun alussa. 
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5.6. Siitepöly ja muu palynomorfinen aineisto 

 

Siitepölyaineiston perusteella Laka-järveä kasvillisuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä 

muutoksia ennen 1900-lukua. Kuusen (Picea Abies) osuuden vaihtelu on kohtalaista. Sen 

osuus laskee 1500-luvun lopussa 25 prosentin tasolle oltuaan sitä ennen yli 30 prosentin 

tasolla. 1900-luvun alussa kuusen osuus laskee alle 25 prosentin, lukuun ottamatta 1940-

luvun piikkiä (Kuva 17). Pyökin (Fagus Sylvatica) siitepölyn osuuden vaihtelu on 

kohtalaista. Nopeammat muutokset 1900-luvulla ovat selkeimmin havaittavat asiat (Kuva 

17). Männyn (Pinus Sylvestris), lepän (Alnus), koivun (Betula) ja pähkinäpensaan 

(Corylus) siitepölyjen vaihtelu on vähäistä ja trendit pysyvät vakaina (Kuva 17). Puiden 

osuus siitepölyistä pysyy korkeana koko tarkastelujakson ajan, ja on tasolla 80–90 

prosenttia suurimpia laskuja lukuun ottamatta. 1800- ja 1900-lukujen lopussa puiden 

siitepölyjen osuus laskee lyhytaikaisesti tasolle 70–75 prosenttia (Kuva 18). 

 

Heinäkasvien (Pocaeae) siitepölyjen osuuden trendi on nouseva ja keskimääräinen taso 

on noin 2 prosenttia vuosina 1300–1600 ja 3 prosenttia vuosina 1600–1860 (Kuva 17). 

Heinäkasvien osuus siitepölystössä nousee selvästi 1860-luvulta nykypäivään, 

keskimäärin tasolle 7 prosenttia ja ollen enimmillään yli kymmenen prosenttia. Nousu on 

suurinta 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Vuosikymmenten välinen vaihtelu on 

kuitenkin suurta. Viljelykasvien (Cerealia) siitepölyn osuus on enimmän aikaa hyvin 

pieni (Kuva 17), mutta nousee ajoittain jonkin verran vuodesta 1500 eteenpäin ja käy 

enimmillään lähellä 2 prosenttia. Korkeimmat huiput ovat 1800- ja 1900-lukujen aikana. 
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Kuva 17. Kuusen (Picea Abies), männyn (Pinus Sylvestris), lepän (Alnus), koivun (Betula), pähkinäpensaan (Corylus), 

pyökin (Fagus Sylvatica), heinäkasvien (Pocaeae) ja viljelykasvien (Cerealia-tyyppi) siitepölyjen osuudet. 

 

 

Kuva 18. Puiden osuudessa on lyhytaikaisia laskuja 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun lopussa.  

 

Muihin palynomorfeihin kuuluvien Gaeumannomycesin ja Tyyppi 340:n osuudet ovat 

korkeita 1400- ja 1500-luvuilla (Kuva 19). Muulloin niiden määrät ovat lähellä nollaa. 

Sarakasvien siitepölyjen osuus nousee samoihin aikoihin Gaeumannomycesin kanssa 
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1500-luvulla. Tyyppi 225:n määrä nousee selvästi ensin vuosina 1860–1900 ja uudelleen 

vuosina 1950–2000 (Kuva 19). Kaikissa näissä on selvää vaihtelua vuosikymmenten 

aikana, kun niiden määrät ovat selvästi nollan yläpuolella. Glomuksen pitoisuus nousee 

hieman 1400-luvulla, mutta pysyy muulloin lähes nollassa (Kuva 19). Sarakasvien 

siitepölyjen osuus nousee 1500- ja 1600-luvuilla (Kuva 19). 

 

 

Kuva 19. Glomuksen, tyyppi 225:n, tyyppi 340:n ja Gaeumannomycesin osuus non pollen palynomorfeista. Lisäksi 

sarakasvien (Cyperaceae) siitepölyjen osuudet. Glomuksen osuudessa on pieni piikki 1400-luvulla. Tyyppi 225:n osuus 

kasvaa merkittävästi ensin 1800-luvun jälkipuoliskolla ja sitten 1900-luvun jälkipuoliskolla sekä 1900-luvun lopussa.  

 

 

5.7. Korrelaatiot ja pääkomponenttianalyysi 

 

Alkuaineiden väliset korrelaatiot ovat enimmäkseen positiivisia (0,5–0,99) (Kuva 20, 

Liite 1). Piin ja biogeenisen silikaatin korrelaatiot ovat toisiinsa nähden positiivisia, 

arvoltaan 0,90, mutta muiden alkuaineiden suhteen negatiivisia (-0,5–-0,9). Orgaanisen 

aineksen, bromin, kloorin ja magnesiumin korrelaatiot ovat muiden alkuaineiden 

korrelaatiot ovat muiden alkuaineiden kanssa varsin heikkoja, arvot välillä -0,5–0,5. 

Lisäksi tehtiin korrelaatio, jossa oli mukana siitepölyt, mutta siitepölyjen korrelaatiot 

olivat kaikki heikkoja tai olemattomia (-0,1–0,1). Alkuaineiden positiiviset korrelaatiot 

viittaavat siihen, että niiden pitoisuuksien samanaikaiset muutokset kuvaavat samojen 

järven kehitystapahtumien vaikutusta. 
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Kuva 20. Korrelaatiomatriisi esittää alkuaineiden, mineraaliaineksen, biogeenisen silikaatin ja orgaanisen aineksen 

väliset korrelaatiot. Sininen väri kuvaa positiivista ja punainen väri negatiivista korrelaatiota, ja soikion koko kuvaa 

korrelaation voimakkuutta.  Alkuaineiden väliset korrelaatiot ovat enimmäkseen positiivisia piitä ja biogeenista 

silikaattia lukuun ottamatta. Biogeeninen silikaatti ja pii korreloivat positiivisesti keskenään ja negatiivisesti muiden 

alkuaineiden kanssa. 

 

PC1 vastaa 71 prosenttia vaihteluista (Kuva 21, Liite 3). Suurin osa komponenteista saa 

korkeita arvoja, 0,15–0,2. Pii ja biogeeninen silikaatti saavat negatiivisimmat arvot, -

0,15–-0,2, eli ne korreloivat positiivisesti keskenään, mutta negatiivisesti lähes kaikkien 

muiden alkuaineiden kanssa. Tulos vastaa selvästi korrelaation tulosta. 

 

 

Kuva 21. PC1 Loading- kuvaaja pääkomponenttianalyysistä. Pääkomponenttianalyysi tuo esille samat tulokset kuin 

korrelaatio, eli suurin osa alkuaineista korreloi positiivisesti keskenään, mutta negatiivisesti piin ja biogeenisen 

silikaatin kanssa. 
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Non pollen palynomorfeista Gaeumannomyces ja tyyppi 340 korreloivat positiivisesti 

(0,7) (Kuva 22, Liite 2). Nämä kaksi korreloivat ainakin jonkin verran negatiivisesti (-

0,2–-0,5) kaikkien alkuaineiden pitoisuuksien kanssa piitä lukuun ottamatta (Kuva 23, 

Liite 4). Piin kanssa korrelaatio on heikosti positiivinen (0,5–0,6). Tyyppi 225 korreloi 

hieman positiivisesti sinkin, magnesiumin ja piin kanssa mutta negatiivisesti muiden 

alkuaineiden pitoisuuksien kanssa (Kuva 23). Muiden non pollen palynomorfien väliset 

korrelaatiot eivät ole merkittäviä (Kuva 22).  

 

 

 

Kuva 22. Korrelaatiomatriisi esittää non pollen palynomorfien välisiä korrelaatioita. Sininen väri kuvaa positiivista ja 

punainen väri negatiivista korrelaatiota, ja ympyrän koko kuvaa korrelaation voimakkuutta. Gaeumannomyces ja 

Tyyppi 340 korreloivat positiivisesti keskenään, muiden väliset korrelaatiot ovat heikkoja. 

 

 

 

 

Kuva 23. Korrelaatiomatriisi esittää non pollen palynomorfien korrelaatiot alkuaineiden kanssa. Sininen väri kuvaa 

positiivista ja punainen väri negatiivista korrelaatiota, ja soikion koko kuvaa korrelaation voimakkuutta. Korrelaatiot 

ovat enimmäkseen heikosti negatiivisia. Gaeumannomyces ja tyyppi 340 korreloivat positiivisesti piin kanssa. 
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6. KESKUSTELU 

 

 

 6.1. Ajoitukset ja ikäsyvyysmalli 

 

Kokonaisuudessa radiohiili- ja 210Pb ajoituksista saadut iät olivat loogisia ja niiden 

perusteella luotua ikäsyvyysmallia voidaan pitää luotettavana järven ja sen ympäristössä 

tapahtuneiden muutosten tarkastelun ajoittamisessa. Ikäsyvyysmallissa jätettiin kuitenkin 

huomioimatta yksi näyte, Poz-94514, jonka ajoitustulos osoitti liian vanhan iän muihin 

ajoituksiin verrattuna (Kuva 6).  

 

Ajoitusten ja ikäsyvyysmallin epävarmuuteen vaikuttaa monta tekijää. Näytteenotossa 

voi tapahtua virheitä, joten näytteen Poz-94514 liian korkean iän syynä voi olla näytteen 

kontaminoituminen näytteenottoprosessin aikana. Inhimillisten virheiden lisäksi 

ikäsyvyysmallia saattaa vääristää järven sedimentaatiossa tapahtuneet häiriöt, kuten 

eroosiotapahtumat, bioturbaatio, sekä sedimenttiaineksen äkilliset liikkeet järven 

reunoilta keskelle (Björk ja Wohlfath 2001, Taylor 2016). Kasvien juuret sekä 

sedimenttiin tunneleita tekevät eläimet sekoittavat sedimenttiä, mitä kutsutaan 

bioturbaatioksi. Järven reunoilta voi tulla sedimenttiainesta pieninä turbidiittivirtauksina, 

jotka aiheuttavat nopean lyhytaikaisen kasvun sedimentaationopeuteen. Nämä 

epävarmuustekijät koskevat kumpaakin tässä työssä käytettyä ajoitusmenetelmää. 

Näytteen Poz-94514 kohdalla on luultavasti ollut häiriöitä sedimentaatiossa tai 

allasvaikutusta (reservoir effect) (Björk ja Wohlfath 2001). Sedimentaation häiriöt voivat 

olla bioturbaatiosta aiheutunutta sedimenttiaineksen uudelleenkerrostumista kyseisenä 

ajankohtana. Allasvaikutus syntyy veden ollessa altaassa pitkään ilman merkittävää 

järveen tai järvestä pois suuntautuvaa virtausta (Bowen et al. 2019).  

Sedimentaatioympäristön vaihtelut kerrostumisen aikana heikentävät ajoitusten 

luotettavuutta (Mustaphi et al. 2019). Jansky ja Sobr (1999) tutkimuksen mukaan Laka-

järvestä poistettiin runsaasti sedimenttiainesta 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, 

mikä on voinut sekoittaa sedimenttiä syvemmältä, minkä vuoksi näytteen Poz-94514 

syvyydessä on ollut alun perin paljon aiemmin kerrostunutta sedimenttiainesta (Jansky ja 

Sobr 1999). 

 



43 
 
 
 

6.2. Luonnolliset muutokset 

 

6.2.1. Vuosina 1200–1600 

 

Laka-järven eutrofikaatio on korkeahko 1200-luvulta 1600-luvun alkuun, mikä on 

yhteistä Pędziszewska et al. (2015) puolan pohjoisosassa sijaitsevasta Suminko -järvestä 

tekemän tutkimuksen kanssa. Kaliumin ja kalsiumin pitoisuuksissa olevat huiput vuosina 

1300–1380 ja 1480 viittaavat voimakkaampaan eroosioon järven valuma-alueella, joka 

on todennäköisesti kasvattanut järven ravinnepitoisuutta (Thevenon et al. 2013) (Kuva 

16).  Lisäksi kyseisinä aikoina keskimääräinen raekoko kasvaa. Thevenon et al. (2013), 

Vrba et al. (2015) ja Mentlikin (2015) mukaan voimakkaamman eroosion syyt ovat 

luonnollisia, kuten tuulen kaatamista puista johtuvia. Jos puu kaatuu juurineen, se nostaa 

maasta maa-ainesta juuriensa mukana ja lisäksi puun juuret eivät enää sido ympärillään 

olevaa maaperää yhtä vahvasti kuin ennen. Sekä juurakon maa-aines että kaatunutta puuta 

ympäröivä maa erodoituvat ympäröivää juurien sitomaa maastoa helpommin. Jos tuuli 

kaataa useita puita kerralla, eroosiolle alttiin alueen osuus kasvaa selvästi. Vrba et al. 

(2015) mukaan järven alueen metsissä on esiintynyt kirjanpainajakuoriaisten aiheuttamia 

metsätuhoja 1900-luvulla. Kirjanpainajakuoriaiset ovat voineet aiheuttaa metsätuhoja 

myös aiemmin. Myös Glomuksen pitoisuuden nousu 1400-luvun alkupuolella (Kuva 19) 

johtuu luultavasti lisääntyvästä maaperän eroosiosta, vaikka ei ole samanaikainen 

kaliumin ja kalsiumin pitoisuuksien nousun kanssa (van Geel et al. 1998). 1300- ja 1400-

lukujen huiput ovat havaittavissa myös natriumin, magnesiumin ja piin pitoisuuksissa 

(Kuva 16). Kyseisten alkuaineiden suurentuneet pitoisuudet viittaavat lisääntyneeseen 

ravinnemäärään järvessä (Pędziszewska et al. 2015). Lisääntyneen eroosion syynä 1300- 

ja 1400-luvuilla ovat mahdollisesti kasvaneet alueelliset sademäärät, koska silloin 

bariumin pitoisuus on tuolloin korkeahko (Hubay et al. 2018). Büntgen et al. (2021) 

mukaan Euroopan sademäärät ovat tuohon aikaan keskinkertaisia. Cada et al. (2016) 

mukaan metsäkato on pysynyt vähäisenä Sumavan seudun korkealla sijaitsevilla alueilla. 

Cada et al. (2016) tekemän tutkimuksen tulosten osoittama vähäinen metsäkato viittaa 

siihen, että eroosion syynä olisi pääasiassa sademäärien muutokset puiden kaatumisten 

tai hyönteistuhojen sijaan. 
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Arseenin korkea pitoisuus 1400-luvun lopussa on odottamatonta. Maslennikovan ja 

Udachinin (2016) mukaan arseenia ja muita raskasmetalleja sisältäviä päästöjä syntyy 

teollisen toiminnan seurauksena, mutta tuohon aikaan ihmistoiminnan vaikutus alueella 

oli vähäistä. Sademäärän lisääntyminen lisää valuntaa, jonka vuoksi maa- ja kallioperästä 

kulkeutuu järveen enemmän niissä olevia alkuaineita, muun muassa arseenia. 

Luonnolliset muutokset, kuten sademäärän kasvu, eivät nostaneet arseenin pitoisuutta 

yhtä paljoa muina aikoina, kuten 1300-luvulla ja aikavälillä 1600-luvulta nykyaikaan. 

Samaan aikaan myös raudan, mangaanin, kromin, titaanin. lyijyn, kaliumin ja kalsiumin 

pitoisuuksissa on huippu (Kuvat 12, 14 ja 16). Lisäksi piin pitoisuudessa on pieni huippu 

(Kuva 16). Nämä asiat viittaavat lisääntyneeseen eroosioon sademäärän kasvun takia 

(Hubay et al. 2018), ja korkean arseenipitoisuuden syy voi olla metsässä tai 

kerrostumisessa tapahtuneessa häiriössä tai mahdollisessa valunnan lisääntymisessä. 

 

1500-luvulla bariumin pitoisuus (Kuva 12) on matalampi kuin muulloin. Hubay et al. 

(2018) mukaan tämä viittaa vähäisempään sademäärään. 1500-luvulla npp:t 

Gaeumannomyces ja tyyppi 340 yleistyivät jokseenkin samanaikaisesti (Kuva 19). 

Gaeumannomyces esiintyy yhdessä sarakasvien kanssa, ja sarakasvien (Cyperaceae) 

siitepölyjen osuudet nousevat samoihin aikoihin Gaeumannomyces-itiöiden kanssa 

(Miola et al. 2006). Tämä viittaa järvialtaan reunojen soistumiseen (van Geel et al. 1998, 

Miola et al. 2006). Miola et al. (2006) mukaan tyyppi 340 esiintyy yhdessä 

lettolierosammaleen (Scorpidium) kanssa. Lettolierosammal esiintyy runsasravinteisilla 

soilla (Luopioistenkasvisto.fi 2021). Tyypin 340 määrän kasvu viittaa järvialtaan 

umpeenkasvuun (Luopioistenkasvisto.fi 2021 ja van Geel et al. 1998). Gaeumannomyces 

ja tyyppi 340 korreloivat positiivisesti keskenään (Kuva 22), mikä tukee umpeenkasvuun 

viittaavaa kehitystä. Ymparistö.fi (2021) mukaan umpeenkasvu johtuu vesikasvien 

määrän kasvusta. Vesikasvien määrä kasvun syynä on mahdollisesti ravinteiden 

lisääntyminen järvessä. Ravinteikkuuteen viittaavat alkuaineet kalium, kalsium, natrium, 

magnesium ja pii vähenevät 1500-luvulla 1400-luvun huipun jälkeen (Kuva 16), mikä 

tukee kohtalaisesti ravinteikkuuden lisääntymistä kyseisenä aikana (Pędziszewska et al. 

2015). Umpeenkasvukehityksen todennäköisin syy on 1500-luvulla ollut renessanssiajan 

kuiva jakso (Büntgen et al. 2021) (Kuva 24). Umpeenkasvuun on todennäköisesti 

vaikuttanut myös luonnollinen sedimenttiaineksen ja ravinteiden kuljetus ylempää 
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vuorilta. Lisääntyvä ravinteiden määrä järvessä edistää vesikasvien kasvua, mikä 

aiheuttaa umpeenkasvua (Ymparistö.fi 2021). 

 

 

Kuva 24. Sateisuuden vaihtelu Keski-Euroopan alueella 800-luvulta nykyaikaan. Punainen katkoviiva kuvaa 

sademäärien keskiarvoa. Muokattu Büntgen et al. (2021). 

 

6.2.2. Vuodesta 1600 nykyaikaan 

 

Järven kehityksessä tapahtui muutos 1600-luvulla, kun sarakasvien, tyyppi 340:n ja 

Gaeumannomycesin osuudet laskevat, mikä viittaa umpeenkasvukehityksen 

keskeytymiseen, kun järveen alkoi virrata enemmän vettä ja veden kuljettamia aineksia 

(van Geel et al. 1998, Hubay et al. 2018). Samoihin aikoihin biogeenisen silikaatin määrä 

laskee, mineraaliaineksen määrä nousee, orgaanisen aineksen määrä laskee hieman, 

kerrostumisnopeus kasvaa, piin määrä nousee hieman ja bariumin määrä nousee 

kohtalaisesti. Hubay et al. (2018) mukaan piin ja bariumin määrän kasvu viittaa valunnan 

lisääntymiseen. Valunnan lisääntymisen syynä lienee sadannan lisääntyminen, mutta 

syynä voi olla myös valuma-alueella tapahtunut häiriö, joka on lisännyt valuntaa (Hubay 

et al. 2018). Valunnan lisääntyminen aiheutti umpeenkasvukehityksen keskeytymisen. 

Ilyashuk et al. 2011 mukaan Alppien alueella ei tapahtunut merkittävää muutosta 

lämpötiloissa 1600-luvulla. Büntgen et al. (2021) mukaan sadanta lisääntyi 1500-luvun 
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aikana ja pysyi korkeahkona 1900-luvulle saakka (Kuva 24). Valunnan lisääntymisen 

syynä saattaa olla myös kasvipeitteen vähenemisestä johtuva veden vähäisempi 

sitoutuminen kasveihin. Siitepölyaineistossa ei kuitenkaan ole tätä teoriaa tukevia 

muutoksia. Jansky ja Sobr (1999) mukaan järven laskujoki padottiin 1700-luvulla. 

Patoamisella on ollut osuutensa vedenpinnan nousussa, vaikka 1700-luvulla alkuaineiden 

pitoisuuksissa ei ole selviä muutoksia. Laka-järven pii- ja bariumpitoisuudet viittaavat 

sademäärän kasvuun (Hubay et al. 2018). Barium korreloi positiivisesti lähes kaikkien 

muiden alkuaineiden kanssa, lukuun ottamatta piitä. Hubay et al. (2018) ja Büntgen et al. 

(2021) mukaan tämä viittaa siihen, että raudan, mangaanin, kromin, lyijyn, kaliumin ja 

kalsiumin 1600-luvulta 1800-luvulle kohonneet pitoisuudet (Kuvat 12, 14 ja 16) ovat 

lisääntyneen sateisuuden aiheuttamia. Büntgen et al. (2021) tekivät sademäärää 

käsittelevän tutkimuksen koko Keski-Euroopan alueesta, johon Sumavan alue kuuluu. 

Itse Sumavan alueelta ei kuitenkaan ole tehty lämpötila- ja sademäärärekonstruktioita 

(Vrba et al. 1996, Jansky ja Sobr 1999, Vrba et al. 2015).  

 

Kaliumin ja kalsiumin osuuksien pysyvä nousu (Kuva 16) ennen 1800-lukua viittaa 

luonnolliseen happamuuden kasvuun, joka johtuu kallioperässä olevien felsisten 

mineraalien rapautumisesta (Fritz ja Anderson 2013). Heidän tekemässään 

kirjallisuudentutkimuksessa tutkittiin useita kylmällä sekä lauhkealla vyöhykkeellä 

sijaitsevista järvistä tehtyjä tutkimuksia, joissa havaittiin järvien happamuuden 

lisääntyvän ajan kuluessa. Myös runsas alkutuotanto järvessä aiheutti happamoitumista, 

joka johtuu hiilidioksidin sitoutumisesta järviveteen yhteyttämisprosessin seurauksena 

(Fritz ja Anderson 2013). Laka järven orgaanisen aineksen pitoisuuden trendi on laskeva, 

joten sillä ei luultavasti ole merkitystä happamoitumisen kanssa ennen 1900-lukua. 

Pędziszewska et al. (2015) tekemään tutkimukseen verraten Laka-järven eutrofikaatio 

laskee 1620-luvulla ja pysyy matalana 1870-luvulle asti matalaan biogeenisen silikaatin 

määrään perustuen.  

 

1900-luvun alusta nykyaikaan ulottuvalla ajanjaksolla luonnollinen signaali peittyy 

suurilta osin ihmistoiminnan vaikutuksen alle (Vrba et al. 1996). Useat alkuaineet 

saavuttavat ainakin hetkellisesti selvästi korkeampia pitoisuuksia kuin kertaakaan 

aiemmin viimeisen 800 vuoden aikana (Kuvat 12 ja 16). Kerrostumisnopeus laskee 

kolmasosaan edeltäneestä tasosta 1920-luvulla (Kuva 7), mikä on odottamatonta, ja 
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luultavasti ihmistoiminnan aiheuttamaa. Vondrak et al (2018) tekemässä tutkimuksessa 

rubidiumin (Rb) pitoisuutta käytettiin eroosion tunnistamiseen. Rubidium korreloi 

vahvasti positiivisesti bariumin (0,91) ja kromin (0,90) kanssa (Kuva 20), joten monien 

alkuaineiden pitoisuuksien nousu, kolme edellä mainittua mukaan lukien, 1920-luvulla 

viittaa suureen eroosiotapahtumaan tai häiriöön sedimentin kerrostumisessa. Koska 

kerrostumisnopeus laskee tuolloin, kyseessä ei ole luultavasti sadannan tai valunnan 

lisääntymien. Cada et al. (2016) mukaan Sumavan alueella alkoi esiintyä 1980-luvulta 

alkaen enemmän myrskyjä ja hyönteisten aiheuttamia metsätuhoja. Erityisesti kuusen 

siitepölyn väheneminen (Kuva 17) ja puiden osuuden pienentyminen (Kuva 18) viittaa 

lisääntyneisiin tuulen ja kirjanpainajakuoriaisten aiheuttamiin tuhoihin. 

 

 

6.3. Ihmistoiminnan vaikutus 

 

6.3.1. Vuosina 1200–1600 

 

Järven kehityksen alkuvaiheessa 1200-luvulta 1600-luvulle ihmistoiminnan vaikutus on 

vähäistä. Muutokset alkuaineiden pitoisuuksissa, orgaanisen aineksen määrässä, 

raekoossa ja siitepölyjen jakaumassa ovat melko satunnaisia ja useimmissa muuttujissa 

pienempiä kuin 1600-luvun jälkeen. Tämä viittaa siihen, että luonnollinen signaali on 

ollut kehityksessä vallitseva (Benes 1996, Vrba et al. 2015).  

 

6.3.2. Vuosina 1600–1850 

 

Keskiaikainen ja varhaisteollinen ihmistoiminta alkoi vaikuttaa järven kehitykseen 

todennäköisesti 1600-luvun puolivälistä alkaen. 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 

ihmistoiminnan vaikutus on keskinkertaista. Alkuaineiden pitoisuudet nousevat 

kohtalaisesti edeltäneen ajan arvoista ja niiden vaihteluväli pienenee. Tämä viittaa 

voimakkuudeltaan keskinkertaiseen ja jatkuvaan ihmistoiminnan vaikutukseen, 

esimerkiksi lasinvalmistukseen. Vrba et al. (1996) mukaan järven alueen läheisyydessä 

oli lasinvalmistuspajoja 1700- ja 1800-luvuilla. 
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Lasinvalmistustoiminnasta aiheutui rikkipäästöjä lasipajojen lähialueille (Vrba et al. 

1996). Järven pohjasedimentin rikkipitoisuus ei ole noussut vuosien 1600–1900 välillä, 

mikä on odottamatonta (Kuva 15). Tämä viittaa siihen, että Vrba et al. (1996) kuvailemaa 

lasinvalmistustoimintaa ei Laka-järven läheisyydessä ole ollut, eikä kyseinen toiminta ole 

vaikuttanut merkittävästi järven kehitykseen. Koska Laka sijaitsee korkeammalla ja 

syrjemmässä kuin alueen muut järvet ja Vrba et al. (1996) tekemän tutkimuksen mukaan 

ainakin 1990-luvulla Laka-järven S ja Al pitoisuudet olivat selvästi matalampia kuin 

Sumavan alueen muissa järvissä. Vrba et al. (1996) tekemässä tutkimuksessa sulfaatin 

(SO42-) keskimääräinen pitoisuus on noin 2,2 mg/l ja alumiinin keskimääräinen pitoisuus 

on 120 µg/l. Tulokset eivät ole suoraan verrannollisia, sillä Vrba et al. (1996) tekemässä 

tutkimuksessa rikin ja alumiinin pitoisuudet on mitattu Laka-järven pintavedestä eikä 

sedimentistä kuten tässä tutkimuksessa. Lisäksi kyseisessä tutkimuksessa rikin pitoisuus 

on ilmoitettu sulfaattina. Laka-järven pH on korkeampi kuin alueen muissa järvissä (Vrba 

et al. 1996). Cada et al. (2016) mukaan Sumavan seudulla korkeimmalla sijaitsevat alueet 

ovat säästyneet suurilta ihmistoiminnan aiheuttamilta muutoksilta nykypäivään asti, ja 

luonnollisen kehityksen signaali on ollut vallitseva kyseisillä korkeilla alueilla. Tämä 

viittaa siihen, että syrjäisemmän sijaintinsa takia lasipajojen ympäristövaikutukset Laka-

järvessä ovat jääneet edellä mainittujen syiden takia vähäisiksi. 

 

Kaliumin, magnesiumin, kalsiumin ja natriumin pitoisuudet nousevat 1600-luvun alusta 

alkaen korkeammiksi kuin 1600-lukua edeltäneenä aikana (Kuva 16). Myös 

kerrostumisnopeus nousee tuolloin (Kuva 7). Tämä viittaa jatkuvaan suurempaan 

eroosionopeuteen koko varhaisteollisena aikana (Thevenon et al. 2013). Järven 

lähialueilla esiintyi jonkin verran karjankasvatusta sekä maa- ja metsätaloutta 1600-luvun 

puolivälistä 1920-luvulle, ennen kuin alueesta tuli eristetty raja-alue toisen 

maailmansodan jälkeen 1940-luvulla (Vrba et al. 1996, 2015, Fritz ja Anderson 2013). 

Varhaisteollisen ajan maa- ja karjatalous aiheuttivat luultavasti alueella lisääntynyttä 

maaperän eroosiota yhdessä luonnollisten tekijöiden kanssa (Vrba et al. 1996, Galka et 

al. 2020). Lisääntyneen eroosion takia järveen alkoi tulemaan enemmän sedimenttiainesta 

kuin aiemmin. Kuten Vrba et al. (2015) tutkimuksessa sanotaan, Laka järven ympäristön 

historia tunnetaan heikosti, mutta lisääntyneen eroosion syistä voi spekuloida Sumavan 

alueen muista osista tehtyjen tutkimusten avulla. Cada et al. (2016) tekemän tutkimuksen 

mukaan tuulesta ja hyönteistuhoista johtuvat metsävahingot olivat yleisiä ennen 1870-
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lukua. Cada et al. (2016) mukaan hyönteistuhoja esiintyy tuulituhojen seurauksena, kun 

hyönteiset, kuten kirjanpainajakuoriainen lisääntyvät kuolleissa puissa ja leviävät niistä 

eläviin puihin.  Mahdollinen syy eroosion ja alkuaineiden määrien lisääntymiselle on 

sademäärien lisääntyminen sekä tuulen ja hyönteisten aiheuttamat metsätuhot (Hubay et 

al. 2018). Siitepölyjen pitoisuuksien perusteella laajat metsätuhot pysyivät kuitenkin 

Laka-järven alueella harvinaisina ennen 1980-lukua. 

 

6.3.3. Vuodesta 1850 nykyaikaan 

 

1800-luvun lopusta 2000-luvun alkuun ihmistoiminnan vaikutus on ollut voimakasta 

Keski-Euroopan alueella. Laka-järven alkuaineiden pitoisuuksien muutoksien 

nopeuksista päätellen tapahtumien syynä on voimakas ihmistoiminta, kuten laaja-alainen 

maanviljely tai teollisuus (Pędziszewska et al. 2015). Vrba et al. (1996) mukaan 

rikkipäästöt ovat happamoittaneet vesistöjä ja maaperää. Thevenon et al. (2013) mukaan 

laaja-alainen teollinen toiminta sekä lyijypitoisten polttoaineiden käyttö on saastuttanut 

laajoja alueita, ja osa saasteista on tullut kaukokulkeumana. 1900-luvun alkupuolella 

monien alkuaineiden pitoisuudet kasvavat nopeasti arvoihin, jotka ovat suurimpia koko 

järven kehityshistorian aikana (Kuvat 12 ja 16). 

 

Ihmistoiminnalla oli selkeä vaikutus järven kehitykseen, kun järven laskujoki padottiin 

1700-luvulla, patoa korotettiin 1880-luvulla ja metsää kaadettiin puunuiton tarpeisiin 

(Jansky ja Sobr 1999). Padon rakentamisen ja sen korottamisen seurauksena järven pinta 

nousi, minkä vuoksi järven ranta-alueet päätyivät veden alle. Veden alle jääneestä maa-

aineksesta liukeni veteen alkuaineita, mikä todennäköisesti vaikutti järven 

alkuainepitoisuuksiin nostamalla niitä 1700-luvulta alkaen (Babanazarova et al. 2018). 

Babanazarova et al. (2018) tekemän tutkimuksen mukaan biogeenisten alkuaineiden, 

kuten N ja P, pitoisuudet nousivat vedenpinnan kohotessa, joten sama pätee luultavasti 

myös maaperän alkuaineiden kanssa. Metsän kaadon seurauksena maaperää sitovan 

kasvillisuuden puutteen vuoksi eroosio lisääntyi (Vrba et al. 2015). Siitepölyjen 

osuuksien muutoksien ja Cada et al. (2016) mukaan metsien väheneminen oli kuitenkin 

vähäistä. Erityisesti tuulipölytteisten kasvien siitepölyä on voinut tulla järven alueelle 

kauempaa, jonka takia aivan paikalliset kasvillisuuden muutokset eivät välttämättä näy 

siitepölyaineistossa (Bennett ja Willis 2001). 1870-luvulla keskimääräinen raekoko 
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kasvaa selvästi (Kuva 8). Samalla hiekan osuus lajitejakaumassa kasvaa ja saveksen 

osuus pienenee (Kuva 9). Kerrostumisnopeuden pieneneminen tapahtuu vasta 1920-

luvulla, joten nämä kaksi suurta muutosta eivät osu yksiin. Näistä tapahtumista 

ensimmäinen osuu yksiin padon korottamisen kanssa, joka tehtiin vuonna 1888 puunuiton 

helpottamiseksi. Puunuittotapahtuman aikana järvestä juoksutettiin vettä padon läpi, 

mikä lisäsi veden virtausta järvestä pois (Jansky ja Sobr 1999). Tämä on mahdollisesti 

syy raekoon nopealle kasvulle, kun järven paljastuneilta reuna-alueilta kulkeutui 

karkeampia raekokoja, esimerkiksi hiekkaa, järven keskiosiin (Wolin 1996). Kun järvi 

laskettiin lähes tyhjäksi 1800-luvun lopulla, siitä jäi jäljelle pieni lammikko, jonka suurin 

syvyys oli 0,9 metriä (Jansky ja Sobr 1999). Raekoon kasvuun on todennäköisesti 

vaikuttanut myös järveen tulevan virtauksen lisääntyminen, sillä raekoon kasvu osuu 

yksiin puiden osuuden vähenemisen kanssa 1800-luvun lopussa (Cada et al. 2016) (Kuvat 

8 ja 18). Viljelykasvien siitepölyosuuksissa on hieman suurempia piikkejä 1850-luvulta 

1900-luvun alkuun. Tämä on merkki vuoriston alavilla alueilla harjoitetusta 

maanviljelystä ja ihmisasutuksesta, kyseiset alueet sijaitsevat matalammalla kuin Laka-

järvi (Pędziszewska et al. 2015). Lisäksi järven ympäristössä on voinut olla karjan 

laidunnusta myös korkeammilla sijaitsevilla alueilla.  

 

Laka-järven raskasmetalli- sekä muiden alkuaineiden pitoisuudet kasvoivat ainakin 

jonkin verran ihmistoiminnan vaikutuksesta viimeisen sadan vuoden aikana (Kuvat 12, 

14, 16), kuten Maslennikovan ja Udachinin (2016) tekemän tutkimuksen mukaan ne 

nousivat Umfiskoe- ja Syrytkul-järvissä. Sinkin pitoisuus saavutti huippuarvonsa 1980-

luvulla, samoin lyijyn pitoisuus. Bariumin, raudan, mangaanin ja kromin pitoisuudet 

nousevat 1920–1960-lukujen välillä selvästi korkeammiksi kuin kertaakaan aiemmin 

viimeisen 800 vuoden aikana (Kuva 12). Tämän syynä on osittain raskaasta 

teollisuudesta, joka yleistyi suuresti 1900-luvulla, syntyneiden päästöjen kaukokulkeuma 

etenkin sinkin ja lyijyn osalta (Vrba et al. 1996, Thevenon et al. 2013).  

 

Laka-järven raskasmetallien, kuten lyijyn ja arseenin (Kuva 16), pitoisuudet eivät 

nousseet 1900-luvun aikana korkeammiksi kuin 1600–1900-luvuilla, toisin kuin 

Maslennikovan ja Udachinin (2016) tutkimissa järvissä. Tämän syynä lienee se, että alue 

oli kylmän sodan aikana eristettynä, minkä vuoksi järven välittömässä läheisyydessä ei 

ollut teollista toimintaa (Vrba et al. 2005). Lisäksi alueen länsituulten vyöhykkeellä 
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sijaitsemisen vuoksi tuulten suunta oli useimmiten lounaasta, missä sijaitsee Alppien 

vuoristo, missä ei myöskään ollut juurikaan ihmisasutusta eikä teollista toimintaa 

(Earthguide.uscd.edu 2021). Tämän vuoksi teollisuuden kaukokulkeuma jäi Laka-järven 

alueella vähäiseksi. Alkuaineiden väliset korrelaatiot ovat enimmäkseen vahvasti 

positiivisia. Tämä viittaa samankaltaisiin muutoksiin alkuaineiden pitoisuuksissa, vaikka 

korrelaatio ei ole kausaatio (Edelmann et al. 2021). Tästä huolimatta eri alkuaineita 

voidaan käyttää yhdessä muutoksia tulkittaessa. Myös pääkomponenttianalyysi osoittaa 

samaa tulosta korrelaatioiden suhteen (Kuvat 20 ja 21). 

 

Järven orgaanisen aineksen pitoisuus putoaa lähelle nollaa 1940-luvulla (Kuva 10). Vrba 

et al. (1996) mukaan kyseisenä aikana Sumavan alueen järvistä Laka mukaan lukien 

hävisivät kalat ja eläinplankton. Kyseisen tutkimuksen mukaan tuon tapahtuman syynä 

oli järvien happamoituminen johtuen rikkipitoisista päästöistä. Järven ympäristöön 

vaikuttivat jonkin verran happamat sateet, jotka johtuivat koko Euroopan alueen 

teollisuuden aiheuttamista rikkipäästöistä (Vrba et al. 1996, Vrba et al. 2015, Matena et 

al. 2017). Sumavan alueen suurin arvioitu sulfaattikuormitus oli 60 mmol/m2/a 1980-

luvulla, järvien pH oli 1900-luvun alkupuoliskolla noin 6,5, mutta laski 1950–1980-

luvuilla noin arvoon 4,5. Vuoteen 2015 mennessä järvien veden pH on noussut arvoon 5 

ja lisäksi sulfaattikuormitus on laskenut 90 prosenttia 1980-luvun tasosta (Vrba et al. 

2015). Happamoitumista tukee myös korkea alumiinipitoisuus 1800-luvun lopulla ja 

ajoittain 1900-luvulla (Kuva 16) (Heikkilä 1999). Laka järvessä rikin pitoisuus ei nouse 

merkittävästi viimeisen 80 vuoden aikana 1200- ja 1900-lukujen väliseen keskiarvoon 

verrattuna, vaan pysyy sen alapuolella. Rikin pitoisuus kääntyy kuitenkin kohtalaiseen 

nousuun 1930-luvun minimin jälkeen (Kuva 15). Vondrak et al. (2018) mukaan noin 10 

kilometrin etäisyydellä ja 100 metriä alempana sijaitsevassa Prasilske -järvessä ei 

tapahtunut merkittävää ihmistoiminnasta johtuvaa happamoitumista viimeisen 120 

vuoden aikana. Myös Vrba et al. (1996) tekemässään tutkimuksessaan totesivat, että 

Laka-järven happamoituminen oli vähäisempää kuin alueen muiden järvien. Vrba et al. 

(1996) ja Vondrak et al. (2018) tekemiin tutkimuksiin sekä rikkipitoisuuden muutoksiin 

perustuen ihmistoiminnan aiheuttama happamoituminen on ollut Laka-järvessä vähäistä. 

Vähäisen happamoitumisen syynä on todennäköisimmin Laka-järven syrjäisempi ja 

korkeampi sijainti alueen muihin järviin verrattuna (Vrba et al. 1996). Syrjäisen sijainnin, 

demilitarisoinnin sekä myöhemmän luonnonsuojelualueen perustamisen vuoksi Laka-
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järven alueella ei ollut teollisuutta vuodesta 1945 eteenpäin ja ihmistoiminta on ollut 

yleisestikin vähäisempää (Vrba et al. 1996).  

 

Tiettyjen alkuaineiden pitoisuudet, kuten alumiinin ja magnesiumin, nousivat 1920–

1950-luvuilla mahdollisesti niin korkeiksi, että ne ovat myrkyllisiä eliöille (Matena et al. 

2017). Korkeiden alumiini- ja magnesium pitoisuuksien vuoksi orgaanisen aineksen 

pitoisuus laski sekä kalat ja eläinplankton hävisivät. Tätä selitystä tukee se, että kun 

orgaanisen aineksen pitoisuus on korkea, niin silloin alumiinin ja magnesiumin 

pitoisuudet ovat matalat (Kuva 25). Sama pätee myös toisin päin. Etenkin magnesiumin 

ja orgaanisen aineksen välinen korrelaatio (Kuva 20) on selvästi negatiivinen (-0,56). 

 

 

Kuva 25. Orgaanisen aineksen, Alumiinin ja magnesiumin pitoisuudet 1700-luvun lopusta nykyaikaan. 

 

Siitepölyistä merkittävimpiä ovat kuusen, heinä- ja viljelykasvien sekä puulajien 

yhteenlaskettujen siitepölyjen osuudet. Kuusen ja muiden puulajien siitepölyn 

vähenemiseen ja heinävartisten kasvien siitepölyn lisääntymiseen (Kuvat 17 ja 18) 1900-

luvulla vaikutti luultavasti järven alueen metsätalous happamoitumisen lisäksi (Vrba et 

al. 1996). Myös luontaiset tekijät vaikuttivat, kuten edellisessä luvussa käsitellyt tuuli- ja 

hyönteistuhot (Cada et al. 2016). 

 

 

 

6.3.4 1800- ja 1900-lukujen suuret muutokset 

 

Jansky ja Sobr (1999) mukaan Laka-järvi tyhjennettiin lähes kokonaan vedestä 1800-

luvun lopussa kalatalouden vuoksi. Samaan aikaan Laka-järvestä poistettiin runsaasti 



53 
 
 
sedimenttiainesta (Jansky ja Sobr 1999). Tähän aikaan monien alkuaineiden pitoisuudet 

laskevat selvästi ja orgaanisen aineksen pitoisuus kasvaa (Kuvat 10, 12 ja 16). 

Sedimenttiaineksen poisto aiheuttaa suuren häiriön kerrostumisessa ja vääristää siksi 

tuloksia 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. 

 

Aiemmissa luvuissa mainittu vuosina 1920–1960 tapahtuva suuri eroosiotapahtuma on 

luultavimmin sekä ihmistoiminnan että luonnollisten tapahtumien aiheuttama. Puiden 

yhteenlasketun siitepölyosuuden lasku (Kuva 18) viittaa melko laajamittaiseen, mutta 

lyhytaikaiseen metsäkatoon kyseisenä aikana, joka mahdollistaa suuren 

eroosionopeuden. NPP tyyppi 225 osuus nousee (Kuva 19) kyseisen ajan lopussa, mikä 

viittaa vedenpinnan nousuun (van Geel et al. 1998). Jansky ja Sobr (1999) mukaan veden 

laskeminen padon läpi lopetettiin 1900-luvun alkupuolella, mikä aiheutti vedenpinnan 

pysyvän nousun. Pinnan nousun seurauksena aiemmin järven pinnan yläpuolella ollutta 

maa-alaa on jäänyt järvenpinnan alle, sekä veden vaihtuvuus järvessä on vähentynyt 

pinnan nousun aikaisen pienemmän ulosvirtauksen vuoksi (Jansky ja Sobr 1999, 

Babanazarova et al. 2018). Tämän seurauksena veden alle jääneestä maa-aineksesta 

liukeni järveen runsaasti eri alkuaineita (Kuvat 12 ja 16), mikä lienee syynä kohonneille 

alkuainepitoisuuksille 1920–1960-luvuilla (Babanazarova et al. 2018). Tätä päätelmää 

tukee myös alkuainepitoisuuksien lasku 1920–1960-lukujen huipun jälkeen (Kuvat 12 ja 

16), kun järven alkuainepitoisuudet saavuttavat uuden tasapainon pinnan nousun jälkeen. 

Lisäksi Gaeumannomyces ja tyyppi 340 osuudet nousevat hieman (Kuva 19), mikä viittaa 

vähäiseen vesikasvien lisääntymiseen. Kuten aiemmassa luvussa on sanottu, tuuli ja 

hyönteistuhot lisääntyivät vasta 1980-luvulla (Cada et al. 2016). Tämän perusteella 

ihmistoiminnalla on ollut selkeä vaikutus 1920–1960-lukujen suureen 

eroosiotapahtumaan, kun metsää todennäköisesti kaadettiin järven valuma-alueella 

esimerkiksi puun uittoa varten (Jansky ja Sobr 1999).  

 

Jansky ja Sobr (1999) mukaan Laka järvellä harjoitettiin puun uittoa, ja järven patoa 

korotettiin vuonna 1888 puunuiton helpottamiseksi. Jansky ja Sobr (1999) tutkimukseen 

mukaan järven pinta on nykyään korkeammalla ja sen pinta-ala on suurempi kuin mitä se 

on ollut ennen patoamista. Puunuittoa varten järvestä laskettiin vettä laskujokeen ja 

vedenpinta laski. Mahdollinen ratkaisu on, kun puunuitto lopetettiin ja padon läpi ei enää 

laskettu vettä, järven pinta nousi ja pinta-ala kasvoi. Tämän vuoksi järveen kulkeutunut 
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sedimenttiaines kerrostui laajemmalle alueelle. Tämä selittää kerrostumisnopeuden 

pienentymisen, vaikka järveen päätyvän sedimenttiaineksen määrä ei todennäköisesti ole 

muuttunut merkittävästi. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan selitä, että miksi monien 

alkuaineiden pitoisuudet kasvoivat suuresti 1920–1960-luvuilla. 

 

Järven raudan ja mangaanin suhde (Kuva 13) nousee korkeaksi 1930-luvulta eteenpäin, 

mikä viittaa happikatoon järven pohjassa (Pędziszewska et al. 2015). Vrba et al. (1996) 

ja Pędziszewska et al. (2015) tekemiin tutkimuksiin perustuen happikadon syynä on 

todennäköisesti yhteyttävän kasviplanktonin ja vesikasvien kuoleminen korkeista 

alumiinin ja magnesiumin pitoisuuksista sekä happikadosta johtuen (Matena et al. 2017). 

Vrba et al. (1996) mukaan Sumavan alueen järvistä katosivat kalat, suurin osa 

vesikasveista ja kasviplankton. Jäljelle jäi bakteerivaltainen ekosysteemi, joka kulutti 

järvistä hapen. Tätä argumenttia tukee orgaanisen aineksen väheneminen 1940-luvulla 

lähelle nollaa (Kuva 10). Matalat orgaanisen aineksen ja biogeenisen silikaatin osuudet 

viittaavat matalaan ravinnetasoon järvessä (Pędziszewska et al. 2015). Bakteerit 

hajottivat lähes kaiken orgaanisen aineksen ja kuluttivat suuren osan järven 

happipitoisuudesta, mikä näkyy raudan ja mangaanin suhteen kasvuna mangaanin 

liuetessa hapettomaan tai vähähappiseen veteen (Kuva 13) sekä ravinnetason laskuna. 

Kun mangaania liukenee hapettomaan järviveteen, sen määrä pienenee pohjasedimentissä 

(Żarczyński et al. 2019). Ekosysteemin muuttuminen bakteerivaltaiseksi on luultavasti 

tapahtunut myös Laka-järvessä, mutta lievempänä kuin Sumavan alueen muissa järvissä 

(Vrba et al. 1996). 

 

 

7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Tässä tutkimuksessa tutkittiin Laka-järven kehitystä viimeisen 800 vuoden aikana 

pohjasedimenttien alkuaineiden, orgaanisen aineksen, siitepölyjen ja muiden 

palynomorfien avulla. Tulosten ja tulkinnan avulla pystytään vastamaan tutkimuksen 

hypoteeseihin. 

 

Hypoteesi 1:n mukaisia sedimentaation häiriötä on tapahtunut etenkin 1400–1600-

lukujen välillä sekä 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. 1400- ja 1500-luvuilla 

kuivempi jakso pienensi useiden alkuaineiden pitoisuuksia ja laski järven pintaa. 
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Vähempi vesimäärä ja ravinteiden suuremmat pitoisuudet aiheuttivat 

umpeenkasvukehitystä. Sateisuuden lisääntyminen kiihdytti kerrostumisnopeutta, lisäsi 

useiden alkuaineiden pitoisuuksia 1600-luvulla ja keskeytti umpeenkasvun. 

Sedimenttiaineksen poisto 1800-luvun lopussa aiheutti suuren häiriön kerrostumiseen. 

1900-luvun alussa kerrostumisnopeus laski kolmasosaan edeltävästä. Tämän syynä on 

järven laskuojan patoaminen, minkä seurauksena järven pinta nousi selvästi. 1900-luvun 

aikana alueella esiintyi todennäköisesti myrskyjen ja hyönteisien aiheuttamia 

metsätuhoja, minkä vuoksi kuusen siitepölyn osuus laski ajoittain. 

 

Hypoteesi 2:n mukainen ihmistoiminnan vaikutus näkyy selvästi 1800-luvun lopusta 

eteenpäin. Laka-järven lähialueilla ei ole ollut teollista toimintaa, vaan teollisen 

toiminnan vaikutukset ovat tulleet kaukokulkeumana. Maa- ja metsätalous ovat 

muokanneet järven kehitystä selvästi 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa, kun järvi 

laskettiin lähes tyhjäksi ja sedimenttiainesta poistettiin järvestä. Bariumin, raudan, 

mangaanin, kromin ja useiden muiden alkuaineiden pitoisuudet vuosina 1920–1960 ovat 

selvästi suurempia kuin koskaan aiemmin tämän tutkimuksen tarkastelun aikana. Tämä 

johtuu todennäköisimmin järven pinnan nousun seurauksena veden alle jääneestä 

maaperästä liuenneista alkuaineista. Järven pinnan nousussa on todennäköisesti ollut 

mukana ihmistoiminnan vaikutusta, kun järven pinnantaso pääsi nousemaan, kun järvestä 

ei enää valutettu vettä padon läpi. Alkuaineiden pitoisuuden nousuun on luultavasti 

vaikuttanut myös lisääntynyt eroosio järven alueella ennen 1940-luvulla tapahtunutta 

demilitarisoinnista johtuvaa ihmistoiminnan loppumista alueella. Orgaanisen aineksen 

pitoisuuden lasku lähelle nollaa 1900-luvun alkupuoliskolla on seurausta kyseisten 

alkuaineiden sekä alumiinin ja magnesiumin pitoisuuksien kasvusta. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1. Alkuaineiden, mineraaliaineksen, orgaanisen aineksen ja biogeenisen silikaatin 

välisen korrelaation taulukko. 

 

a) S (ppm) Cl (ppm) K (ppm) Ti (ppm) V (PPM) Cr (PPM) 

S (ppm)  1,64E-13 3,14E-15 4,01E-24 2,10E-15 5,93E-10 

Cl (ppm) 0,53896  6,30E-06 4,25E-08 4,40E-06 1,89E-05 

K (ppm) 0,56961 0,34746  1,02E-83 5,11E-65 1,44E-58 

Ti (ppm) 0,69039 0,41544 0,95209  4,21E-98 1,14E-69 

V (PPM) 0,57255 0,35291 0,91615 0,96868  8,24E-100 

Cr (PPM) 0,46355 0,3302 0,89799 0,92713 0,97021  

Mn (mg/g) 0,65657 0,39165 0,92326 0,94644 0,89647 0,87091 

Fe (mg/g) 0,49812 0,33022 0,96748 0,92893 0,93335 0,92841 

Ni (PPM) 0,70911 0,41361 0,88345 0,94173 0,91943 0,88282 

Cu (PPM) 0,727 0,39135 0,73909 0,83629 0,84351 0,75428 

Zn (PPM) 0,25184 0,17519 0,76443 0,71104 0,79162 0,78835 

Ga (PPM) 0,65252 0,36374 0,96585 0,97203 0,93653 0,89374 

Geµg/g 0,43234 0,22863 0,83206 0,8255 0,87612 0,85069 

As (PPM) 0,76095 0,41672 0,64564 0,78663 0,78438 0,69711 

Seµg/g 0,45668 0,15519 0,51556 0,61164 0,65743 0,58156 

Br (PPM) 0,64741 0,2478 0,20175 0,38268 0,34896 0,22181 

Rb (PPM) 0,45612 0,26531 0,94949 0,90072 0,89643 0,89712 

Sr (PPM) 0,50679 0,28302 0,93821 0,90253 0,88167 0,87653 

Y (PPM) 0,62446 0,38532 0,91695 0,90329 0,86037 0,81617 

Zr (PPM) 0,45832 0,30198 0,91332 0,86863 0,85297 0,8566 

Nb (PPM) 0,5511 0,30782 0,89595 0,90127 0,89271 0,86152 

Sn (PPM) 0,66911 0,4303 0,71088 0,76811 0,74851 0,67696 

Ba (PPM) 0,43592 0,24115 0,80822 0,79759 0,80808 0,8027 

Pb (PPM) 0,74941 0,3912 0,87129 0,90882 0,86571 0,7831 

Mg (ppm) -0,1175 0,006091 0,58883 0,50876 0,63677 0,72163 

Al (ppm) 0,30967 0,19768 0,84083 0,7643 0,79473 0,79458 

Si (ppm) -0,506 -0,32217 -0,97376 -0,92981 -0,92948 -0,9188 

P (ppm) 0,74944 0,41515 0,79002 0,79806 0,69088 0,61687 

Ca (ppm) 0,70607 0,42608 0,89665 0,94638 0,89599 0,86831 

Mineral 
ppm 0,26166 0,20369 0,83534 0,74168 0,75524 0,78209 

Biog. Silica 
ppm -0,54541 -0,33301 -0,89696 -0,86875 -0,83024 -0,80759 

Orgaaninen 
aines ppm 0,50636 0,20206 -0,155 0,014241 -0,09966 -0,21267 

b) Mn 
(mg/g) 

Fe 
(mg/g) Ni (PPM) Cu (PPM) Zn (PPM) 

Ga 
(PPM) Geµg/g 

S (ppm) 
3,21E-
21 1,78E-11 6,60E-26 9,48E-28 0,00127 

6,75E-
21 1,02E-08 

Cl (ppm) 
2,78E-
07 1,89E-05 4,94E-08 2,85E-07 0,02623 

2,11E-
06 0,003532 

K (ppm) 
5,97E-
68 7,80E-97 3,16E-54 4,42E-29 4,02E-32 

3,59E-
95 1,52E-42 
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Ti (ppm) 
5,82E-
80 1,67E-70 3,91E-77 2,40E-43 4,23E-26 

5,81E-
102 2,43E-41 

V (PPM) 
4,38E-
58 1,21E-72 2,46E-66 9,01E-45 7,63E-36 

2,83E-
74 2,98E-52 

Cr (PPM) 
6,37E-
51 2,92E-70 4,74E-54 7,35E-31 2,28E-35 

3,10E-
57 2,90E-46 

Mn (mg/g)  2,11E-64 7,77E-57 6,00E-27 1,58E-17 

1,67E-
66 4,07E-30 

Fe (mg/g) 0,91458  2,79E-51 3,52E-28 2,65E-41 

1,91E-
75 6,82E-51 

Ni (PPM) 0,89244 0,87233  5,74E-50 5,04E-23 

3,68E-
61 1,18E-34 

Cu (PPM) 0,71939 0,73098 0,86702  1,72E-27 

7,30E-
44 7,26E-43 

Zn (PPM) 0,60619 0,82529 0,67811 0,72456  

1,20E-
32 1,12E-54 

Ga (PPM) 0,91984 0,93871 0,90574 0,83894 0,76851  1,11E-53 

Geµg/g 0,74807 0,87079 0,78335 0,83377 0,88506 0,88148  

As (PPM) 0,69611 0,64218 0,83108 0,89515 0,52451 0,74178 0,70558 

Seµg/g 0,49021 0,5204 0,60997 0,8453 0,66137 0,65508 0,76955 

Br (PPM) 0,26479 0,14828 0,44894 0,72254 0,20357 0,3924 0,38715 

Rb (PPM) 0,87093 0,95449 0,8087 0,70856 0,81461 0,95443 0,89029 

Sr (PPM) 0,89887 0,93991 0,80925 0,69445 0,7458 0,95055 0,8583 

Y (PPM) 0,86637 0,89229 0,84138 0,77454 0,712 0,94849 0,82947 

Zr (PPM) 0,84919 0,90524 0,75998 0,63615 0,70854 0,9123 0,81666 

Nb (PPM) 0,85606 0,89876 0,80555 0,77756 0,76549 0,95328 0,89557 

Sn (PPM) 0,69779 0,69299 0,7983 0,81956 0,58049 0,78096 0,73036 

Ba (PPM) 0,76202 0,82648 0,71824 0,66756 0,69063 0,85407 0,83445 

Pb (PPM) 0,83717 0,83873 0,87097 0,90738 0,71995 0,94521 0,85513 

Mg (ppm) 0,4776 0,67558 0,4589 0,31906 0,67615 0,50469 0,63201 

Al (ppm) 0,71115 0,8368 0,71667 0,6066 0,73519 0,76453 0,74523 

Si (ppm) 
-
0,89656 -0,9745 -0,87265 -0,73748 -0,7985 

-
0,93145 -0,85135 

P (ppm) 0,82604 0,72396 0,74993 0,64308 0,3922 0,77867 0,54461 

Ca (ppm) 0,97083 0,89053 0,90256 0,73048 0,57394 0,90854 0,71898 

Mineral 
ppm 0,67671 0,81611 0,6748 0,57078 0,74974 0,77777 0,74734 

Biog. Silica 
ppm 

-
0,81585 -0,84251 -0,79312 -0,6902 -0,64116 

-
0,87086 -0,74121 

Orgaaninen 
aines ppm 0,06165 -0,22235 0,018623 0,056322 -0,48299 

-
0,06935 -0,26721 

c) As 
(PPM) Seµg/g Br (PPM) Rb (PPM) Sr (PPM) Y (PPM) Zr (PPM) 

S (ppm) 
1,11E-
31 1,14E-09 1,70E-20 1,20E-09 6,91E-12 

8,66E-
19 9,75E-10 

Cl (ppm) 
3,83E-
08 0,049332 0,001528 

0,00067
1 

0,00027
5 

4,48E-
07 9,89E-05 

K (ppm) 
2,33E-
20 2,59E-12 0,010274 6,12E-82 3,58E-75 

2,47E-
65 6,41E-64 
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Ti (ppm) 
4,04E-
35 6,79E-18 5,45E-07 1,86E-59 4,66E-60 

2,56E-
60 2,33E-50 

V (PPM) 
8,44E-
35 2,73E-21 5,71E-06 4,50E-58 9,80E-54 

2,11E-
48 9,40E-47 

Cr (PPM) 
9,52E-
25 6,00E-16 0,004687 2,73E-58 2,34E-52 

1,03E-
39 1,50E-47 

Mn (mg/g) 
1,18E-
24 4,10E-11 0,000688 6,31E-51 7,51E-59 

8,22E-
50 6,03E-46 

Fe (mg/g) 
4,28E-
20 1,49E-12 0,060489 1,89E-85 4,18E-76 

8,58E-
57 5,51E-61 

Ni (PPM) 
2,32E-
42 8,81E-18 2,33E-09 1,77E-38 1,44E-38 

2,40E-
44 1,47E-31 

Cu (PPM) 
1,14E-
57 3,88E-45 2,81E-27 7,46E-26 1,69E-24 

1,91E-
33 1,22E-19 

Zn (PPM) 
9,24E-
13 1,31E-21 0,009597 1,88E-39 7,51E-30 

3,39E-
26 7,50E-26 

Ga (PPM) 
2,19E-
29 4,22E-21 2,63E-07 2,09E-85 1,19E-82 

2,83E-
81 1,56E-63 

Geµg/g 

1,47E-
25 8,77E-33 3,91E-07 3,43E-56 6,23E-48 

4,62E-
42 8,47E-40 

As (PPM)  5,47E-31 2,16E-30 2,61E-16 3,24E-17 

1,28E-
22 1,16E-13 

Seµg/g 

0,7553
4  1,49E-32 1,24E-15 3,87E-14 

5,82E-
16 1,65E-10 

Br (PPM) 
0,7503
9 0,76778  

0,01529
3 

0,00835
7 

9,29E-
06 0,070429 

Rb (PPM) 
0,5873
8 0,57637 0,19087  

6,45E-
130 

1,20E-
69 5,14E-88 

Sr (PPM) 0,6015 0,5505 0,2072 0,98765  

4,56E-
74 1,10E-89 

Y (PPM) 
0,6734
2 0,58177 0,34148 0,92708 0,93613  4,70E-64 

Zr (PPM) 
0,5417
8 0,47657 0,14296 0,95782 0,95985 0,91367  

Nb (PPM) 
0,6707
4 0,66509 0,35471 0,96567 0,97207 0,93648 0,93727 

Sn (PPM) 
0,7632
9 0,63935 0,5342 0,70038 0,71245 0,80183 0,65977 

Ba (PPM) 
0,5725
3 0,57714 0,24937 0,91591 0,93016 0,88244 0,90022 

Pb (PPM) 
0,8565
3 0,75739 0,60444 0,8532 0,85712 0,90616 0,8036 

Mg (ppm) 
0,2647
3 0,31429 -0,19943 0,65194 0,59529 0,46328 0,61756 

Al (ppm) 
0,5192
5 0,46025 0,063042 0,78555 0,73552 0,70512 0,72727 

Si (ppm) 

-
0,6537
6 -0,53138 -0,16865 -0,93136 -0,90875 

-
0,87706 -0,88392 
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P (ppm) 
0,6266
8 0,36662 0,32261 0,67667 0,71753 0,77002 0,67834 

Ca (ppm) 
0,7354
3 0,47049 0,30062 0,8443 0,88413 0,86169 0,83509 

Mineral 
ppm 

0,4249
4 0,43907 0,027665 0,83202 0,77442 0,74205 0,78149 

Biog. Silica 
ppm -0,6198 -0,5037 -0,23429 -0,84224 -0,8216 

-
0,82563 -0,81272 

Orgaanine
n aines 
ppm 

0,2642
6 -0,01381 0,42416 -0,26171 -0,16455 

-
0,07714 -0,20045 

d) Nb (PPM) Sn (PPM) Ba (PPM) Pb (PPM) Mg (ppm) Al (ppm) 

S (ppm) 3,59E-14 2,98E-22 7,48E-09 2,83E-30 0,13771 6,40E-05 

Cl (ppm) 7,12E-05 1,22E-08 0,002058 2,88E-07 0,93887 0,011953 

K (ppm) 6,41E-58 4,39E-26 2,12E-38 5,12E-51 2,12E-16 3,09E-44 

Ti (ppm) 1,22E-59 1,35E-32 9,80E-37 2,99E-62 5,56E-12 4,18E-32 

V (PPM) 6,43E-57 3,61E-30 2,23E-38 1,19E-49 1,09E-19 2,64E-36 

Cr (PPM) 1,15E-48 6,35E-23 1,60E-37 1,28E-34 3,51E-27 2,78E-36 

Mn (mg/g) 1,98E-47 8,22E-25 8,11E-32 1,62E-43 1,49E-10 4,13E-26 

Fe (mg/g) 8,12E-59 2,31E-24 1,61E-41 8,04E-44 8,36E-23 1,91E-43 

Ni (PPM) 5,68E-38 7,64E-37 7,88E-27 6,15E-51 9,22E-10 1,14E-26 

Cu (PPM) 7,45E-34 2,71E-40 4,02E-22 9,77E-62 3,70E-05 1,49E-17 

Zn (PPM) 2,94E-32 6,98E-16 3,81E-24 5,24E-27 7,46E-23 1,21E-28 

Ga (PPM) 1,45E-84 2,54E-34 5,42E-47 3,34E-79 8,70E-12 3,90E-32 

Geµg/g 8,38E-58 4,11E-28 5,40E-43 3,17E-47 2,46E-19 8,76E-30 

As (PPM) 2,17E-22 5,61E-32 2,11E-15 1,56E-47 0,00069 1,70E-12 

Seµg/g 6,46E-22 7,01E-20 1,12E-15 3,07E-31 4,90E-05 8,12E-10 

Br (PPM) 3,90E-06 2,92E-13 0,001422 2,07E-17 0,011202 0,42692 

Rb (PPM) 5,40E-95 4,66E-25 6,37E-65 8,36E-47 7,49E-21 5,76E-35 

Sr (PPM) 5,22E-102 3,06E-26 4,41E-71 1,15E-47 8,22E-17 1,11E-28 

Y (PPM) 3,02E-74 2,18E-37 6,03E-54 2,63E-61 6,08E-10 1,63E-25 

Zr (PPM) 1,14E-74 1,77E-21 2,72E-59 1,15E-37 2,65E-18 8,87E-28 

Nb (PPM)  1,81E-32 9,14E-80 8,86E-58 9,06E-14 9,26E-24 

Sn (PPM) 0,76712  7,14E-31 2,43E-40 0,001291 1,09E-12 

Ba (PPM) 0,94612 0,75439  3,90E-34 7,74E-16 7,13E-20 

Pb (PPM) 0,8955 0,81983 0,77961  4,33E-06 4,38E-22 

Mg (ppm) 0,54375 0,25148 0,57975 0,35316  1,38E-33 

Al (ppm) 0,6864 0,52308 0,63925 0,66712 0,77559  

Si (ppm) -0,86663 -0,68196 -0,79472 -0,83554 -0,70577 -0,92722 

P (ppm) 0,69072 0,67924 0,6094 0,77525 0,22574 0,6067 

Ca (ppm) 0,84678 0,71673 0,76126 0,83952 0,43413 0,6647 

Mineral 
ppm 0,73376 0,53247 0,7007 0,65621 0,71425 0,86172 

Biog. Silica 
ppm -0,79729 -0,65604 -0,73417 -0,79445 -0,5638 -0,85099 

Orgaanine
n aines 
ppm -0,11641 0,078076 -0,16822 0,066751 -0,55878 -0,31579 
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e) 

Si (ppm) P (ppm) Ca (ppm) 
Mineral 
ppm 

Biog. 
Silica ppm 

Orgaanine
n aines 
ppm 

S (ppm) 7,54E-12 2,80E-30 1,31E-25 0,0008 7,37E-14 7,25E-12 

Cl (ppm) 3,08E-05 4,36E-08 1,75E-08 0,009553 1,59E-05 0,010157 

K (ppm) 3,90E-104 1,31E-35 3,85E-58 3,64E-43 3,06E-58 0,049618 

Ti (ppm) 6,47E-71 8,29E-37 6,30E-80 2,25E-29 2,17E-50 0,85771 

V (PPM) 9,27E-71 3,61E-24 6,20E-58 5,62E-31 3,32E-42 0,20845 

Cr (PPM) 4,43E-66 2,96E-18 2,78E-50 1,77E-34 2,68E-38 0,006758 

Mn (mg/g) 4,10E-58 1,94E-41 1,61E-100 6,67E-23 1,16E-39 0,43722 

Fe (mg/g) 4,17E-105 1,99E-27 2,89E-56 1,05E-39 1,43E-44 0,004584 

Ni (PPM) 2,33E-51 2,45E-30 4,53E-60 9,75E-23 4,58E-36 0,81462 

Cu (PPM) 6,73E-29 3,65E-20 3,99E-28 2,68E-15 4,18E-24 0,47793 

Zn (PPM) 7,12E-37 2,67E-07 1,74E-15 2,58E-30 5,11E-20 8,64E-11 

Ga (PPM) 1,06E-71 5,26E-34 3,77E-62 6,98E-34 6,54E-51 0,38204 

Geµg/g 2,10E-46 8,15E-14 6,60E-27 4,96E-30 2,54E-29 0,000611 

As (PPM) 5,38E-21 6,01E-19 1,14E-28 1,93E-08 1,85E-18 0,000706 

Seµg/g 4,10E-13 1,72E-06 3,02E-10 5,66E-09 9,69E-12 0,86195 

Br (PPM) 0,032467 3,00E-05 0,000107 0,72757 0,002777 2,06E-08 

Rb (PPM) 1,16E-71 6,73E-23 6,22E-45 1,55E-42 1,62E-44 0,000798 

Sr (PPM) 3,17E-62 9,32E-27 2,04E-54 1,99E-33 1,19E-40 0,036991 

Y (PPM) 1,69E-52 7,60E-33 1,05E-48 2,04E-29 2,30E-41 0,33075 

Zr (PPM) 2,33E-54 4,81E-23 4,06E-43 2,14E-34 3,89E-39 0,010788 

Nb (PPM) 7,13E-50 3,74E-24 1,92E-45 1,74E-28 1,09E-36 0,14139 

Sn (PPM) 2,31E-23 4,01E-23 1,13E-26 3,60E-13 3,54E-21 0,32489 

Ba (PPM) 2,65E-36 9,63E-18 1,01E-31 4,35E-25 1,57E-28 0,032915 

Pb (PPM) 3,34E-43 1,53E-33 5,62E-44 3,43E-21 2,90E-36 0,40017 

Mg (ppm) 1,40E-25 0,003986 8,74E-09 2,01E-26 6,86E-15 1,33E-14 

Al (ppm) 1,03E-69 1,46E-17 6,96E-22 1,03E-48 2,50E-46 4,49E-05 

Si (ppm)  2,08E-30 4,39E-50 5,30E-49 4,82E-60 0,007284 

P (ppm) -0,75053  7,66E-38 3,83E-14 7,76E-32 0,001018 

Ca (ppm) -0,8675 0,80473  2,74E-18 3,97E-34 0,099638 

Mineral 
ppm -0,86296 0,5506 0,61737  4,96E-64 1,29E-12 

Biog. Silica 
ppm 0,90248 -0,76218 -0,77956 -0,91361  0,10117 

Orgaanine
n aines 
ppm 0,21076 0,25658 0,13023 -0,52161 0,12965  
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LIITE 2. Muiden palynomorfien välisen korrelaation taulukko. 

 
  

Type 225 Type 340 

Type 560 
(Gaeumannomyces) Glomus 

Type 225  0,70859 0,13614 0,14612 

Type 340 -0,03175  1,30E-09 0,6145 

Type 560 
(Gaeumannomyces) -0,12613 0,48308 

 

0,00447 

Glomus -0,12303 -0,04278 0,23809  

 

 

LIITE 3. Pääkomponenttianalyysin eigenarvojen ja varianssien taulukko. 
PC eigenvalue %variance 

1 22,7017 70,943 

2 3,61792 11,306 

3 1,70813 5,3379 

4 0,861466 2,6921 

5 0,727132 2,2723 

6 0,575126 1,7973 

7 0,360257 1,1258 

8 0,301374 0,94179 

9 0,245752 0,76798 

10 0,138046 0,43139 

11 0,133587 0,41746 

12 0,105443 0,32951 

13 0,087083 0,27213 

14 0,080413 0,25129 

15 0,057489 0,17965 

16 0,052815 0,16505 

17 0,046253 0,14454 

18 0,043941 0,13732 

19 0,03293 0,10291 

20 0,029096 0,090923 

21 0,019714 0,061606 

22 0,01735 0,054219 

23 0,013991 0,043721 

24 0,012264 0,038326 

25 0,011156 0,034862 

26 0,008207 0,025647 

27 0,004326 0,01352 

28 0,00358 0,011187 

29 0,002356 0,007361 

30 0,001115 0,003484 

31 7,62E-10 2,38E-09 

32 4,69E-20 1,46E-19 
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LIITE 4. Muiden palynomorfien ja alkuaineiden välisen korrelaation taulukko. 

 

a) Glomus 

Type 
128 

Type 
225 

Type 
340 

Type 560 
(Gaeumannomy
ces) 

Glomus  

0,7481
1 

0,1461
2 0,6145 0,00447 

Type 128 -0,02728  

0,0451
46 0,61484 0,4392 

Type 225 -0,12303 0,169  0,70859 0,13614 

Type 340 -0,04278 

-
0,0427
4 

-
0,0317
5  1,30E-09 

Type 560 
(Gaeumannomyces) 0,23809 

-
0,0656
6 

-
0,1261
3 0,48308  

b)      

Glomus Hiekka Siltti Savi S (ppm) Cl (ppm) 

Type 128 0,70835 

0,8907
2 

0,2817
1 0,74229 0,88324 

Type 225 0,77291 

0,8821
3 

0,4915
6 0,79961 0,39443 

Type 340 0,00197 

0,0060
19 

0,0004
95 2,38E-08 0,001448 

Type 560 
(Gaeumannomyces) 0,26692 

0,6478
9 

0,0021
61 0,08447 0,51987 

c) Ti (ppm) V (PPM) Cr (PPM) 
Mn 
(mg/g) Fe (mg/g) 

Glomus 0,72942 0,97351 0,89842 

0,2397
5 0,48331 

Type 128 0,79357 0,72795 0,84523 

0,8429
1 0,55296 

Type 225 5,67E-05 0,021664 0,054507 

1,27E-
06 0,052088 

Type 340 3,22E-05 3,45E-06 4,00E-05 

0,0035
72 9,55E-05 

Type 560 
(Gaeumannomyces) 0,01004 0,000186 0,000766 

0,3292
3 0,009156 

d) Ni (PPM) Cu (PPM) Zn (PPM) Ga (PPM) Geµg/g 

Glomus 0,89161 0,16101 0,71725 0,8571 0,55854 

Type 128 0,50031 0,20386 0,093105 0,4341 0,15363 

Type 225 0,003908 0,57241 0,000358 0,000707 0,64939 

Type 340 0,000441 2,93E-05 5,04E-06 2,27E-05 4,15E-06 

Type 560 
(Gaeumannomyc
es) 0,019481 0,000105 7,80E-06 0,019237 0,000158 

e) As (PPM) Seµg/g Br (PPM) Rb (PPM) Sr (PPM) 

Glomus 0,25574 0,069274 0,047015 0,68914 0,55433 

Type 128 0,44708 0,081476 0,34691 0,35142 0,54672 

Type 225 0,022758 0,12533 0,20639 0,009834 0,000131 
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Type 340 0,000267 1,10E-05 0,040881 5,75E-05 0,000233 

Type 560 
(Gaeumannom
yces) 0,004412 0,000549 0,20779 0,016081 0,037298 

f) 

Y (PPM) Zr (PPM) Nb (PPM) Sn (PPM) 
Ba 
(PPM) 

Glomus 0,96724 0,68872 0,952 0,16437 0,76255 

Type 128 0,48682 0,38928 0,5735 0,72189 0,54354 

Type 225 

0,00010
8 8,46E-05 0,00072 0,01385 

0,00045
8 

Type 340 

0,00028
2 0,000753 4,76E-05 0,000466 

0,00023
1 

Type 560 
(Gaeumannomyces
) 

0,02332
6 0,042541 0,00904 0,001566 

0,00508
9 

g) 

Pb (PPM) Mg (ppm) Al (ppm) Si (ppm) P (ppm) 
Ca 
(ppm) 

Glomus 0,75407 0,85905 0,80781 0,5951 0,50439 

0,374
33 

Type 128 0,19744 0,32922 0,31493 0,41949 0,90459 

0,764
01 

Type 225 0,004975 0,022748 0,49018 0,081516 9,85E-08 

1,39E
-08 

Type 340 3,32E-05 8,36E-05 1,51E-08 1,92E-06 0,00957 

0,004
498 

Type 560 
(Gaeumanno
myces) 0,015593 0,001043 0,000248 0,002637 0,46818 

0,119
97 

 


