Havupuut menestyivät Lapissa
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K

eski-Veikselin jäätön välivaihe
noin 30 000–50 000 vuotta sitten on ollut vilkkaan tutkimuksen alla viimeisen vuosikymmenen aikana. OSL (Optisesti Stimuloitu Luminesenssi) -ajoitusmenetelmällä
on voitu havaita useista paikoista moreenien
välisiä hiekka- ja hienoaineskerroksia, jotka
sijoittuvat tuolle lämpökaudelle (Marine Isotope Stage 3 eli MIS 3). Vähitellen MIS 3:n
sedimenttikerrostumista eri puolilla pohjoisen
pallonpuoliskon jäätiköityneitä alueita on löydetty myös orgaanista materiaalia. Sen tutkimus on alkanut vähitellen paljastaa myös tuon
vaiheen ilmasto-olosuhteita ja kasvillisuuden
kehitystä.
Vaikka jäätiköt kuluttavat alustaansa tehokkaasti ja hävittävät vanhoja kerrostumia,
Suomen Lappi on tässä mielessä poikkeuksellinen. Lapista voi löytää vanhoja jäättöminä
aikoina syntyneitä kerrostumia moreenikerrostumien alta ja välistä. Orgaanista ainesta kerrostumista löytyy harvoin tai sen määrä on
vähäinen. Orgaanisia kerrostumia tarvitaan
kuitenkin jäättömien lämpökausien kasvillisuuden esiintymisen ja kehityshistorian selvittämiseksi. Sedimentologisen tutkimuksen lisäksi monipuolisen mikro- ja makrofossiilisisällön perusteella kerrostumista on parhaimmillaan selvitettävissä koko lämpökauden aikainen kasvillisuuden kehityshistoria.
Keski-Veikselin ikäisiä orgaanisia kerrostumia on löydetty muutamia sekä Suomen että
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Ruotsin puolelta Lapista. Petäjäselässä, Kittilässä ja Soklissa, Savukoskella, kasvillisuuden
on todettu muistuttavan lähinnä nykyistä
tundra-alueiden kasvillisuutta ajoittaisine lehtimetsineen (Helmens et al. 2007, 2009, 2015,
Sarala ja Eskola 2011, Väliranta et al. 2012,
Parducci et al. 2015). Myös Ruotsin puolen
havainnot tukevat samantyyppistä kasvillisuuskehitystä (Hättestrand 2007, Hättestrand ja
Robertson 2010, Wohlfarth et al. 2011). Tyypillistä näille raportoiduille kerrostumille kuitenkin on, että ne edustavat vain lyhyttä osaa
koko MIS 3 -vaiheen kasvillisuuskehitystä.
Viimeisin, Scientific Reports -sarjassa julkaistu tutkimus Suomen Lapista paljastaa kuitenkin likimain täydellisen kasvillisuuskehityshistorian tuolta lämpimältä kaudelta (Sarala
et al. 2016). Sopiva tutkimuskohde löytyi Suomen Lapista, Inarista, jossa Lemmenjoen Kaarreojan varrelta löytyi kullankaivuun yhteydessä
maaperästä, yli kahden metrin syvyydestä,
puun kappaleita sisältävä turvekerrostuma.
Kerrostuma tutkittiin yhteistyönä GTK:n,
Helsingin, Oulun ja Vilnan yliopistojen tutkijoiden kanssa. Sedimenttien ja turpeen sekä
puunkappaleiden ikämäärityksien perusteella
Kaarreojan kerrostuma sijoittuu viimeisen jääkauden keskivaiheille, Keski-Veikselin lämpimämpään ajanjaksoon.
Kerrostumasta löydettyjen mikro- ja makrofossiilien perusteella keskellä jääkautta on
ollut kohtalaisen pitkä jäätön ajanjakso. Valtapuuna tuossa tutkitussa kerrostumassa oli
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tuhansia vuosia koivun ja
männyn yleistymisen jälkeen
keskilämpötilan kohottua jäätiköiden sulamisen jälkeen.
Merkittäväksi kerrostuman tekee havainto erityisen hyvin
säilyneistä makrofossiileista
(kasvinosia ja puun kappaleita), joiden perusteella koivumetsien lisäksi Pohjois-Lapissa on kasvanut myös havupuita ja -metsiä Keski-Veikselin aikana.
Uusi havainto vahvistaa
käsityksiä ilmaston nopeasta
luontaisesta vaihtelusta ja antaa arvokasta uutta tietoa kasvillisuuden ja puuston leviämisestä jäästä vapautuneille alueille myös jääkausiaikojen jäättömien välivaiheiden aikana.
Tulokset tukevat viime vuosina vahvistunutta käsitystä jääkausien sisäisestä vaihtelevasKuva 1. Kaarreojalta löydetty Keski-Veikselin orgaanista materiaalia
ta ilmastosta ja jäätiköitymissisältävä kerrostuma. Kuva: Henriikka Kivilä.
syklien suhteellisen lyhyestä
Figure 1. The Middle Weichselian organic sediment deposit in
kestosta sekä jäätiköiden noKaarreoja. Photo: Henriikka Kivilä.
peasta kasvamisesta ja sulamisesta. Tulokset ovat hyödynnettävissä nykyisessä ja tulevassakin ilmastonsiitepölynäytteiden perusteella koivu. Männyn
vaihtelujen vaikutuksen arvioinnissa esimersiitepölyn osuus näytteissä oli alle kymmenen
kiksi arktisella alueella ja sen kasvillisuuden keprosenttia. Vielä pienempiä määriä löytyi lephityksessä.
pää ja enemmän lämpöä vaativia tammea ja
jalavaa, joiden siitepölyn on ajateltu olevan
peräisin kaukokulkeutumasta. Näytteissä oli
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jonkin verran, tosin pieniä määriä, kuusen siiGeologian tutkimuskeskus
tepölyjä, mikä selittyy kaukolaskeumalla ja
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logista havainnoille vähäisestä kuusen määrästä
holoseenin alussa viimeisimmän deglasiaation
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jälkeen (Väliranta et al. 2015). Myös holoseeYmpäristötieteiden laitos
nin kasvillisuudessa kuusi alkoi yleistyä vasta
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glaciation when, in addition to birch trees,
coniferous trees were present, even in the
northernmost parts of Lapland. This is the first
time that evidence of coniferous forests of that
age were found in the Arctic areas. The results
support the recently strengthened idea of a
variable climate within ice ages and the
relatively short duration of glaciation cycles.

Kirjallisuus

Summary
Coniferous forests
grew in Lapland during
the Middle Weichselian
In the 2000s, deposits stratified
between till layers have been relatively
frequently studied, to identify depositional
phases during the most recent glacial and
interstadial periods, utilising the latest OSL
(Optically Stimulated Luminescence) dating
technology. Deposits prevalently consist of
stratified graded mineral matter, i.e. silt and
sand, to which this dating technology is highly
applicable. However, organic matter is rarely
discovered in those deposits. Organic matter
is required in order to identify past vegetation
states and development during the ice-free
interstadial periods.
A perfect area for this type of research was
found in Inari, Finnish Lapland, where a peat
deposit containing pieces of wood was
discovered at a depth of more than two metres
when prospecting for gold on the Kaarreoja
site near the Lemmenjoki river valley. Based
on the dating of the sedimentary deposits, the
peat and the pieces of wood, the Kaarreoja
deposit dates back to the warmer Middle
Weichselian period. Based on the plant parts
and pollen contained in the deposit, the
researchers discovered that there was a
relatively long ice-free period during the
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