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Suuri osa Suomesta on ollut peittynee-
nä veden alle Veiksel-jääkauden man-
nerjäätikön sulamisen jälkeen. Maan
kohoaminen (isostasia) ja valtameren

pinnan korkeuden muutokset (eustasia) ovat
muuttaneet maamme pinnanmuotoja ja kor-
keussuhteita sekä vaikuttaneet Itämeren altaan
eri kehitysvaiheisiin. Niiden lisäksi Itämeren
vaiheita ovat säädelleet mannerjäätikön patoa-
va vaikutus, rantapintojen kallistuminen epä-
tasaisen maankohoamisen seurauksena sekä
valtameriyhteyden avautuminen ja sulkeutu-
minen eri aikoina (mm. Fairbanks 1989,
Björck 1995, Andrén et al. 2000). Yhdessä ne
ovat aiheuttaneet ilmiön, joka tunnetaan ran-
nansiirtymisenä. Rannansiirtymisellä tarkoite-
taan veden ja maan rajan suhteellista siirty-
mistä ylös maalle tai alas ulapan suuntaan ajan
kuluessa.

Rannansiirtymistä on tutkittu Suomessa
ja muualla Pohjoismaissa jo vuosikymmeniä,
koska glasiaali-isostasian ja eustasian aiheut-
tamilla muutoksilla on suurta merkitystä mm.
Itämeren vaiheiden ja nykyisen rantaviivan si-
jainnin, järviemme paleohydrologisen kehityk-
sen sekä maaperämuodostumien ilmenemisen
kannalta (mm. Saarnisto 1970, Palmu 2011,
Kakkuri 2012). Kerrostumisen aikainen veden
syvyys sekä rantaviivan sijainti ovat vaikutta-
neet mm. glasifluviaalisten sora- ja hiekkava-
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rojen sekä savikerrostumien esiintymiseen ja
ominaispiirteisiin Suomessa. Rannansiirtymi-
sestä ja muinaisrantojen sijainneista post-gla-
siaalisella ajanjaksolla onkin runsaasti havain-
toja Suomessa (mm. Ramsay 1924, Glückert
1976, Saarnisto 1981, Ristaniemi 1987). Ne
voidaan jakaa karkeasti kahteen päätyyppiin,
eli kuroutumishavaintoihin sekä havaintoihin
rantamuodostumista, joita ovat esimerkiksi
lohkarevyöt, moreenikalotit, deltatasanteet
sekä rantavallit. Kuroutumishavainnot puoles-
taan perustuvat sedimenttistratigrafisiin tut-
kimuksiin, joissa järvisedimenttien ja soiden
turve/lieju/savi -profiilien litostratigrafian ja
piileväsisällön perusteella on päätelty missä vai-
heessa kyseiset altaat ovat kuroutuneet mui-
naisesta Itämerestä. Kuroutumishorisontit on
pääsääntöisesti ajoitettu 14C-menetelmän avul-
la. Tutkittujen pistemäisten havaintojen perus-
teella on voitu rekonstruoida Itämeren jääkau-
den jälkeisten vaiheiden vedenpinnan korke-
uksia ja niitä vastaavia rantapintoja sekä pai-
kallisesti (mm. Eronen et al. 1995) että alu-
eellisemmin kattaen koko Suomen maanka-
maran (mm. Eronen ja Haila 1992, Tikkanen
ja Oksanen 2002).

Muinaisrantoja ja rannansiirtymistä kuvas-
tavia havaintoja ei ole kuitenkaan systemaat-
tisesti kerätty ja luokiteltu koko Suomen alu-
eelta yleisesti saatavilla olevaan tietokantaan.
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On itse asiassa usein hyvin hankala tarkasti
tietää, mihin havaintoihin menneinä vuosi-
kymmeninä esitetyt muinaisten rantapintojen
rekonstruktiot perustuvat. Nyt tehdyn työn
tarkoituksena oli muodostaa paikkatietojärjes-
telmiin (mm. ArcGIS) soveltuva tietokanta,
johon voidaan systemaattisesti kerätä ja luo-
kitella eri-ikäisiä rantapintahavaintoja sekä tar-
jota tallennettua paikkatietoaineistoa objektii-
visesti tiedeyhteisön käyttöön. Tietokanta ni-
mettiin ”muinaisrantojen havainnot” -tieto-
kannaksi, josta käytetään nimitystä Ancient
Shoreline Database (ASD). Se on pyritty suun-
nittelemaan siten, että se soveltuu niin Itäme-
ren eri kehitysvaiheiden kuin myös paikallis-
ten jääjärvien ja muinaisten suurjärvien kehi-
tykseen liittyvien rantahavaintojen tallentami-
seen. Työn ensimmäisessä vaiheessa keskityt-
tiin kuitenkin keräämään havaintoaineistoa
liittyen ylimmän rannan tasoon (Åberg 2013a)
sekä Litorinameren maksimilaajuuteen eri
puolilla Suomea (Åberg 2013b). Aineiston
keräämisen yhteydessä havainnot luokiteltiin
tietokantaan mm. rantatyypin, rantavaiheen
sekä erilaisten maantieteellisten perussuurei-
den mukaisesti. Lisäksi kullekin havainnolle
annettiin luotettavuusluokittelu asteikolla 1–
5 sen mukaisesti, kuinka luotettavaksi havainto
voitiin määrittää esimerkiksi muodostuman
laadun, sijainnin tai alkuperäisen korkeuden
perusteella. Tietokannan rakenteen tarkempi
kuvaus, aineiston kerääminen ja luokittelu,
rantapintojen interpolointi sekä aineistosta
tuotetut veden koskemattoman (supra-akvaat-
tinen) ja Litorinameren peittämien alueiden
kartat on esitetty julkaisuissa Åberg (2013a),
Åberg (2013b) ja Ojala et al. (2013). ASD-
tietokantaan on tähän mennessä tallennettu
1625 havaintopistettä, joista 686 liittyy Lito-
rinameren maksimilaajuuteen ja 790 ylimmän
rannan tasoon Suomessa. Loput 149 havain-
topistettä liittyvät paikallisten jääjärvien mui-
naisrantahavaintoihin.

Tässä julkaisussa esitetään yhdistetty tee-
makartta supra-akvaattisten alueiden ja Lito-
rinameren peittämien alueiden jakautumises-
ta Suomessa, sekä annetaan alueellisempi esi-
merkki muinaisen rantaviivan ylä- ja alapuo-
listen alueiden laskennallisesta korkeusmallis-
ta. Lisäksi julkaisussa kuvataan, kuinka aineis-
ton läpikäynnin yhteydessä on hyödynnetty
mm. olemassa olevia laserkeilaukseen (LiDAR,
Light Detection And Ranging) perustuvia di-
gitaalisia korkeusmalleja (DEM, digital eleva-
tion model) ja GTK:n ylläpitämiä digitaalisia
maaperäaineistoja, sekä esitetään joitakin tut-
kimussovelluksia, joissa nyt tuotettua ranta-
pintoihin liittyvää paikkatietoaineistoa voidaan
hyödyntää.

LiDAR-aineiston käyttö
havaintojen tarkistamisessa
LiDAR on kaukokartoitustekniikka, jossa
kohteen etäisyyttä mitataan laserkeilaimen lä-
hettämien laserpulssien ja tarkan paikannuk-
sen avulla (mm. Weitkamp 2005, Meng et al.
2010). Lasersäteen takaisinsironta tapahtuu
mm. puiden latvoista, rakennuksista sekä
maan pinnasta. Havaintojen perusteella saa-
daan tarkkaa ja pienipiirteistä tietoa paitsi alu-
een kasvillisuudesta ja rakennuksista myös
maanpinnan muodoista. Laserkeilausaineis-
toista tuotetaan maanpinnan korkeutta kuvaa-
via malleja (DEM), joita voidaan hyödyntää
mm. geologisissa ja geomorfologisissa tutki-
muksissa (Oksanen ja Sarjakoski 2006, Meng
et al. 2010). Tuotettuja korkeusmalleja on
hyödynnetty esimerkiksi maaperämuodostu-
mien kartoituksessa (mm. Nenonen et al.
2010, Fleeger et al. 2011, Dowling et al. 2013),
sedimenttiyksiköiden tarkkuutta vaativissa
havainnoinneissa (mm. Bellian et al. 2005)
sekä maanvyörymien monitoroinnin yhteydes-
sä (Schulz 2007, Haneberg et al. 2009).

Nyt tehdyssä työssä LiDAR-korkeusmal-
lia käytettiin olemassa olevien muinaisranta-
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havaintojen korkeuden tarkistamiseen sekä
uusien havaintojen etsintään ja tallentamiseen.
Tätä varten maan pintaa kuvaavalle LiDAR-
korkeusmallille tehtiin MDOW-vinovarjova-
laistus (Multidirectional Oblique-Weighted
Hillshade), jotta rantavallien, rantatörmien ja
monien muiden rantamuodostumien morfo-
logiset piirteet tulisivat mahdollisimman sel-
keästi esille (kuva 1). Kuvan 1 esimerkkikar-

tassa on sandur-delta Toiselta Salpausselältä
Asikkalasta, josta on tarkistettu Ramsayn
(1931) jo aikoinaan havainnoima Baltian jää-
järven BIII-vaiheen rantahavaintopiste. Kuvas-
sa 1C ilmenee hyvin sekä sandur-uomaston
reuna että muodostuman distaaliosaan synty-
neet ylimmän rannan tasoa kuvastavat ranta-
vallit. On huomattavaa, että geologis-geomor-
fologisten muodostumien tunnistaminen on

Kuva 1. Baltian jääjärven BIII-vaiheen sandur-delta Asikkalan luoteispuolella kuvattuna peruskartalla
(A), maaperän korkokuvana (B), sekä eri mittakaavaisissa väriluokitteluissa LiDAR-korkeusmalleissa (C
ja D). Ylimmän rannan rajaus (violetti viiva) perustuu Åbergin (2013a) TIN-interpolointiin. Ramsayn
(1931) rantahavainto 157 m m.p.y. on merkitty pisteellä (GTK, ASD-ID: 6085). Pohjakartat © Maanmit-
tauslaitos.

Figure 1. A sandur delta formed during the BIII stage of the Baltic Ice Lake, near Asikkala. The panels
show a topographic map (A), a DEM of Quaternary deposits (B), and LiDAR DEMs (C and D). The highest
shoreline (violet line) is based on Åberg (2013a). The ancient shoreline observation by Ramsay (1931) at
157 m a.s.l. is indicated with a point (GTK, ASD-ID: 6085). Basemaps © the National Land Survey of
Finland.
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selvästi helpompaa väriluokitellusta LiDAR
DEM kuvasta kuin maaperän vinovalaistusta
korkeusmallista. Vastaavalla tavalla Åberg
(2013a) ja Åberg (2013b) kävivät järjestelmäl-
lisesti läpi julkaistuja rantahavaintokohteita
koko Suomen alueelta.

Laserkeilaukseen perustuvan korkeusmal-
lin käyttämisen hyödyt olivat tässä työssä il-
meiset. Julkaistut havainnot oli suhteellisen
nopea tarkistaa tarkoista LiDAR-korkeusmal-
leista, joiden resoluution (2 m) todettiin so-
veltuvan hyvin rantamuodostumien tutkimi-
seen. Muinaisia rantapinnan tasoja kuvaavien
morfologisten piirteiden, kuten rantavallien ja
deltapintojen, jatkuvuudet olivat hyvin havait-
tavissa LiDAR-DEM-aineistoista, mikä edes-
auttoi muodostumien keskimääräisten sekä
maksimi- ja minimikorkeuksien määrittämi-
sessä. Muodostumien jatkuvuuksien ja selvä-
piirteisyyden avulla kyettiin myös tekemään
uusia havaintoja sekä olemassa olleiden havain-
tojen läheisyydestä että alueilta, joilta havain-
toja oli rajallisesti tai ei lainkaan. Käyttämällä
LiDAR-korkeusmalleja yhdessä GTK:n digi-
taalisten maaperäkartoitusaineistojen kanssa,
voitiin uusien rantamuodostumien etsimistä
kohdentaa alueille, joissa esiintyy esimerkiksi
lajittuneita hiekka- ja soravaltaisia maalajeja,
joihin muinaisrantoja on eri vaiheissa luon-
nollisimmin muodostunut. Aineiston kerää-
misen aikana havaittiin, että LiDAR-korkeus-
malleilta tulkittavissa olevia pienempipiirtei-
siä rantamuodostumia oli hyvin haasteellista
havaita maastotarkastelun yhteydessä erityisesti
kasvillisuuden peittämillä alueilla.

ASD-tietokannassa nyt olevista Litori-
nameren maksimilaajuuteen liittyvistä julkais-
tuista tai uusista muinaisrantahavainnoista 499
havainnon (73 %) korkeusmääritys perustuu
LiDAR-korkeusmalleihin. Vastaava luku ylim-
pään rantaan liittyen on 352 (45 %). Näiden
prosenttilukujen ero ja se, että kaikkia havain-
toja ei ole tarkistettu LiDAR-korkeusmalleil-

ta, johtuu laserkeilausaineiston tämänhetkises-
tä kattavuudesta Suomen alueella. Maanmit-
tauslaitoksen suunnitelman mukaisesti laser-
keilausaineistot tulevat kattamaan koko Suo-
men vuoteen 2019 mennessä.

Interpoloidut pinnat ja niiden
laskenta korkeusmallin kanssa
ASD-tietokantaan kerätyistä muinaisrantaha-
vainnoista tuotettu teemakartta Suomen sub-
ja supra-akvaattisista alueista sekä Litoriname-
ren maksimilaajuudesta on esitetty kuvassa 2.
Se perustuu Åbergin (2013a) ja Åbergin
(2013b) opinnäytteissään tekemään pistemäi-
sen havaintoaineiston luokitteluun, jossa
ASD:hen tallennetuista pisteistä luotettavim-
mat valittiin kyseisten karttojen muodostami-
seen. Valituista pisteistä interpoloitiin kum-
mallekin Itämeren vaiheen levinneisyydelle
niiden rantaa kuvaava pinta TIN-kolmioverk-
komallin (Triangulated Irregular Network)
avulla (mm. Burrough 1998, Oksanen 1998).
Pinnat vähennettiin yksitellen rasteriksi muun-
netusta Suomen kattavasta DEM 10 m ja
DEM 25 m korkeusmalleista, minkä tulokse-
na saatiin rasterikartat muinaisrantojen ylä- ja
alapuolisista näennäisistä vedensyvyyksistä.
Kuvassa 2 rasterikartat on edelleen muutettu
polygoneiksi sen mukaan sijaitsevatko ne ylem-
pänä tai alempana kuin sen aikainen mallin-
nettu vedenpinta. Tuloksena syntyneet kartat
vastaavat pääpiirteissään Erosen ja Hailan
(1992) karttoja tärkeimmistä muinaisrannois-
ta, mutta ovat resoluutioltaan huomattavasti
tarkempia ja antavat siten uutta tietoa näiden
Itämeren vaiheiden levinneisyydestä.

On huomioitava, että sekä ylin ranta että
Litorinameren maksimilaajuus ovat kumpikin
diakronisia muinaisrantoja, sillä niiden ranta-
muodostumat ovat syntyneet eri aikoina eri
puolilla Suomea. Karttojen rekonstruointiin
käytettiin Litorinameren levinneisyyden osal-
ta yhteensä 397 ja ylimmän rannan osalta 732

Geologi_6_2013_painoon.pmd 18.11.2013, 14:58167



168 GEOLOGI 65 (2013)

Kuva 2. Ylimmän rannan ja Litorinameri –vaiheen maksimilaajuuden rekonstruktiot (DEM 10 m) ja nii-
den isobaasit perustuen Åberg (2013a) ja Åberg (2013b) aineiston luokitteluun ja TIN-interpolointiin.
Kuvaan on merkitty myös tunnetuimmat ja isoimmat paikalliset jääjärvet: Ilomantsin jääjärvi (Vesajoki
et al. 1986), Saimaa-Sääminki jääjärvi (Saarnisto 1970, Eronen ja Haila 1992, Hakulinen 2009), Pieli-
sen jääjärvi (Miettinen 2002, Seppä et al. 2012), Sotkamon jääjärvi (Saarelainen ja Vanne 1997), sekä
Pohjois-Suomen jääjärvet (Johansson 2005). Pohjakartta © Maanmittauslaitos.

Figure 2. The diachronous appearance and isobases (m a.s.l.) for the highest shoreline and the Litorina
Sea maximum extent in Finland based on Åberg (2013a) and Åberg (2013b) TIN interpolations, respectively.
Areas covered by the Ilomantsi Ice Lake (Vesajoki et al. 1986), the Saimaa-Sääminki Ice Lake (Saarnisto
1970, Eronen and Haila 1992, Hakulinen 2009), the Pielinen Ice Lake (Miettinen 2002, Seppä et al.
2012), the Sotkamo Ice Lake (Saarelainen and Vanne 1997), and various ice-dammed lakes in Northern
Finland (Johansson 2005) are shaded with blue. Basemap © the National Land Survey of Finland.

Geologi_6_2013_painoon.pmd 18.11.2013, 14:58168



169GEOLOGI 65 (2013)

ASD-tietokantaan tallennettua havaintopistet-
tä. Objektiivisen tarkastelun lisäämiseksi TIN-
kolmioverkkomallin laskentaan käytetyt pis-
teet merkittiin ASD-tietokantaan. Tämä edes-
auttaa TIN-mallien (ja karttojen) muokkaa-
mista ja päivittämistä sen mukaan, miten tie-
tokantaan kertyy lisäpisteitä tulevaisuudessa
tai/ja, jos käyttäjä haluaa esimerkiksi alueelli-
sesti valikoida joitakin tiettyjä pisteitä ja käyt-
tää niitä tarkempien alueellisten rekonstrukti-
oiden toteuttamisessa.

Sovelluksia
Työssä järjestelmällisesti kerätyillä rantahavain-
topisteillä ja niistä tuotetuilla kartografisilla
aineistoilla on useantyyppisiä sovellutuksia

maaperägeologisissa ja geomorfologisissa tul-
kinnoissa. Sovellutuksista on annettu kaksi
esimerkkiä kuvissa 3 ja 4, joissa on huomatta-
va, että tarkasteluissa ei ole otettu huomioon
post-glasiaalista eroosiota ja aineksen kerros-
tumista.

Kuvassa 3 on esitetty GTK:n maa-aines-
tutkimusten harjualueet ja maankamaran nä-
ennäinen veden syvyys ylimmän rannan muo-
dostumisen aikana. Ahokangas ja Mäkinen
(2013) tekivät geomorfologisia ja sedimento-
logisia tutkimuksia Lohtajalta Halsuan ja Per-
hon kautta Kivijärvelle kulkevan harjujaksol-
la tarkastellen harjujakson kerrostumisympä-
ristöjä. He osoittivat kuinka veden syvyys,
vaihteleva sulamisvesien määrä, pohjan topo-

Kuva 3. Harjujaksojen esiintyminen
ja näennäinen veden syvyys
ylimmän rannan muodostumisen
aikaan Pohjanmaan alueella.
Pohjakartta © Maanmittauslaitos.

Figure 3. Distribution of
glaciofluvial deposits and relative
water depth at the time of the
highest shoreline development in
the Pohjanmaa region. Basemap ©
the National Land Survey of
Finland.
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grafia jäätikön reunan tuntumassa kerrostu-
misen aikaisessa ympäristössä ovat merkittä-
viä tekijöitä glasifluviaalisten kerrostumien si-
joittumisen, rakenteen ja sedimentologisten
ominaispiirteiden kannalta.

Supra-akvaattisella alueella tai lähellä sen
rajaa Perhon-Kivijärven seudulla glasifluviaa-
liset muodostumat ovat tyypillisesti sandurei-
ta ja niiden syöttöharjuja. 25–50 metrin sy-
vyydessä Halsuan alueella muodostui glasi-
fluviaalisia viuhkoja (subaquatic fans) ja astetta
syvemmän veden oloissa (50–100 m) leveisiin
railoihin ja/tai jään reunassa oleviin jäätikkö-
lahtiin “re-entrant” -tyyppisiä harjumuodos-
tumia (re-entrant deposits). Syvimmän veden

(>100 m) olosuhteissa hallitsevana muodos-
tumistyyppinä ovat voimakkaasti tasoittuneet
leveät subakvaattiset harjut, joiden pohjaosis-
sa on tunnelivaiheen harjuelementti ja pinta-
osien liepeitä hallitsevat hiekat, jotka ovat suu-
relta osalta rantavoimien uudelleen kerrosta-
mia (Niemelä 1979, Ahokangas ja Mäkinen
2013). Harjujaksojen erityyppisillä geologisilla
ja geomorfologisilla ominaispiirteillä on huo-
mattava vaikutus muodostumien kiviainesva-
rojen hyödyntämisen ja pohjaveden ilmene-
misen näkökulmasta.

Kuvassa 4 on esitetty GTK:n maastotie-
tokannan hienorakeiset sedimentit (hiesut ja
savet) ja maankamaran näennäinen veden sy-

Kuva 4. Hienorakeisten
sedimenttien ilmeneminen
suhteessa näennäiseen veden
syvyyteen ylimmän rannan
muodostuessa Kouvola-Heinola-
Muurame alueella. Pohjakartta
© Maanmittauslaitos.

Figure 4. Distribution of fine-
grained deposits and relative
water depth at the time of the
highest shoreline development
in the Kouvola-Heinola-Muurame
region. Basemap © the National
Land Survey of Finland.
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vyys ylimmän rannan muodostumisen aikana
Salpausselkä-vyöhykkeessä Kouvola-Heinola
alueella ja sen pohjoispuolella. Tämänkaltai-
sesta tarkastelusta ilmenee, että hienosediment-
tikerrostumia esiintyy erittäin vähän alueilla
jotka ovat 0–25 m supra-akvaattisen rajan ala-
puolella, ja niitä alkaa esiintyä runsaammin
vasta noin 30–40 m ylimmän rannan alapuo-
lella olevilla alueilla. Kartasta on myös selvästi
havaittavissa, että ylimmän rannan alapuolis-
ten alueiden näennäinen korkeusmalli mää-
rittelee hienorakeisten sedimenttien alueelli-
sen ilmenemisen ja jakautumisen.

Esimerkiksi Pertunmaan-Mäntyharjun-
Hirvensalmen alueella, jossa maakamaran ny-
kyinen korkeus on pääosin 100–140 m m.p.y.,
edustaen supra-akvaattisia alueita tai ollen
maksimissaan 25–30 m sen rajan alapuolella,
hienorakeisia sedimenttejä ei juurikaan esiin-
ny. Toisaalta taas Sysmän alue, joka on nykyi-
sin korkeustasolla 80–100 m m.p.y., eli laajal-
ti 30–50 metriä supra-akvaattisen rajan ala-
puolella, saven ja hiesun esiintyminen on hy-
vin yleistä ja ne täyttävätkin maa- ja kalliope-
rän painanteita post-glasiaalisina kerrostumi-
na.

Suomen hienoaineskerrostumien osalta
tiedetään myös, että happamia sulfaattimaita
esiintyy erityisesti muinaisen Litorinameren
ylimmän rannan alapuolisilla alueilla. Happa-
milla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä
luonnollisesti esiintyviä rikkipitoisia sediment-
tejä – savia, liejuja, hiesuja ja hietoja – joista
vapautuu hapettumisen seurauksena happa-
muutta ja metalleja maaperään ja vesistöihin
(Österholm et al. 2012). Niiden levinneisyyt-
tä kartoitettaessa voidaan hyödyntää ASD-tie-
tokantaan kerättyä rantahavaintoaineistoa ja
siitä tuotettuja Litorinameren maksimilaajuu-
teen liittyviä teemakarttoja (Åberg 2013b), ja
siten rajata potentiaalisesti happamien sulfi-
dimaiden ilmeneminen nykyisillä rannikko-
seuduilla.

Aineiston saatavuus
ja päivitys
Muinaisrantoihin liittyvä pistemäinen havain-
toaineisto (ASD) ja niistä tuotetut paikkatie-
toaineistot, kuten Litorinameren maksimile-
vinneisyyttä sekä supra- ja subakvaattisten alu-
eiden jakautumista Suomessa kuvaavat kartat,
ovat ladattavissa joulukuussa 2013 avautuvasta
GTK:n HAKKU-paikkatietopalvelusta (http:/
/hakku.gtk.fi). ASD-tietokantaa on tarkoitus
päivittää tietyin väliajoin sekä tarvittaessa esi-
merkiksi erilaisten projektien yhteydessä. Mi-
käli sinulla on aineistoa, joka puuttuu tieto-
kannasta ja/tai olet halukas tallentamaan sin-
ne aineistoa, ota yhteyttä kirjoittajiin (antti.
ojala@gtk.fi tai jukka-pekka.palmu@gtk.fi).
ASD-tietokantaa ei ole millään tapaa rajoitet-
tu vain edellä mainittujen Itämeren vaiheiden
muinaisrantahavaintojen tallentamiseen, vaan
sitä on tarkoituksenmukaista hyödyntää myös
muiden merivaiheiden, paikallisten jääjärvien
sekä suurjärvien kehityshistorian tutkimiseen
ja mallintamiseen. Esimerkiksi Suomen An-
cylusjärvi-vaiheesta on suuri määrä tietokan-
taan tallentamattomia kuroutumis- ja ranta-
pintahavaintoja. Sama koskee suurten järvi-
emme, kuten Saimaa ja Pielinen, eri vaiheissa
syntyneitä muinaisrantoja.
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Summary:
Ancient shoreline
database – examples
of applications

We developed an ArcGIS geodatabase,
the Ancient Shoreline Database (ASD),

for the study and interpretation of ancient
shorelines and shoreline displacement
information. The ASD consists, at this initial
stage of the project, of highest shoreline and
Litorina Sea isolation and shoreline landform
observations. This data was collected and
classified into the ASD according to their site-
specific metadata, site type and reliability of
observation. The 1625 data points thus far
stored in the ASD represent 686 observations
on the Litorina Sea and 790 observations on
the highest shoreline. The remaining data
points (149) represent local ice lakes. The
compiled ASD was used to reconstruct the
highest shoreline of the Baltic Sea basin and
the diachronous maximum extent of the
Litorina Sea in Finland. The paper also
introduces how modern LiDAR-based digital
elevation models were utilized in validating the
published observations and in interpreting new
data points from areas lacking information.
In the last section a few examples are given of
the potential applications of the presently
collected data, and the reconstructed ancient
shorelines, as plotted with the relative depth
and altitude around them at the time of
shoreline development. The paper discusses
how these are related to the formation of
different types of eskers in western Finland and
the appearance of fine-grained deposits north
of the Second Salpausselkä in the Heinola area.
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