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Lämpötilan vaikutus vedenkorkeuden
vaihteluun

Viime vuosikymmenen puolivälissä teh-
dyssä tulevaisuuden lämpöennusteessa
arvioitiin keskilämpötilan nousevan 0,4 °C
vuosikymmenessä (Carter et al. 1995; Kuusisto
et al. 1996: 68). Ennusteiden pohjalta on tutkittu
Vuoksen vesistöalueen vesistömallin avulla,
millaisia muutoksia lämpötilan nousu aiheuttaisi
vesiresursseissa (Vehviläinen & Huttunen
1997a). Lämpötilan nousu aiheuttaa muutoksia
useassa vedenkiertoon vaikuttavassa tekijässä
(taulukko 1). Tutkimusten mukaan
tulevaisuuden talven lumipeite vähenee ja kesät
muuttuvat pidemmiksi. Maaperän kosteus
kasvaa talvisin ja pysyy nykyistä alemmalla
tasolla huhtitoukokuun vaihteesta marras-
kuuhun asti. Pohjaveden pinta noudattaa
maaperän kosteuden mukaista vaihtelua.
Sademäärät kasvavat ympärivuotisesti ja

lumipeitteen väheneminen johtaa talvisin
valuman kasvuun. Kesällä taas nykyistä
voimakkaampi haihtuminen vähentää valumaa.
(Vehviläinen & Huttunen 1997a: 14-17;
Lepistö & Kivinen 1997: 29-30.)

Lämpötilan nousun myötä Vuoksen valu-
ma-alueen suurimmalla altaalla, Saimaalla,
talvi ja kevättulvat tulevat voimistumaan.
Syynä tähän on talvisen valuman kasvu
aikana, jolloin haihdunta on olematonta.
Saimaalla haihdunnan vaikutus on korostunut
suuren valuma-alueen pitkien kerääntymis-
aikojen takia. (Vehviläinen & Huttunen
1997a: 15; 1997b: 15). Nykyisin Saimaan
vedenkorkeus saavuttaa huippunsa kesä-
heinäkuun aikana, jolloin haihdunta on jo
voimakasta. Lämpötilan nousu saisi Saimaalla
aikaan tilanteen, jossa vedenkorkeus on
nykyistä korkeammalla tasolla koko kevät-
talven ja nykyistä alemmalla tasolla koko
syystalven (kuva 1).

Saimaan vedenkorkeuden vaihtelut nykyistä
lämpimämmässä ilmastossa ja
rannansiirtymiskronologia

Teemu Mökkönen

Taulukko 1. Kooste
SILMU ennusteen mu-
kaisen lämpötilan ko-
hoamisen vaikutuksista
tulevaisuuden ilmas-
toon ja vesiresurs-
seihin Suomessa vuo-
teen 2100 asti. (Vehvi-
läinen & Huttunen
1997a mukaan.)
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Tulevaisuuden vesistöennusteen muutok-
set hydrologisessa kierrossa johtuvat
keskilämpötilan noususta. Tämän takia
tulevaisuuden 1,2-2,4° C keskilämpötilaltaan
nykyistä lämpi-mämmän ilmaston tilanne ja
korkeimmillaan noin 2° C nykyistä lämpi-
mämmän kivikauden lopun atlanttisen- ja
subboreaalikauden tilanne vastaavat toden-
näköisesti toisiaan. Kivikauden lopulla
Saimaalla on todennäköisesti vallinnut
tulevaisuuden ennusteita vastaava vedenkor-
keuden vuodenaikaisvaihtelu. Tuolloin tulvat
ja vedenkorkeuden vaihtelu eri vuoden
aikoina ovat olleet huomattavasti nykyistä
pitkäkestoisempia ja voimakkaampia.

Vaikutukset asuinpaikkoihin

Mikäli Saimaalla on vallinnut atlanttisen
kauden lopulla ja subboreaalikaudella tule-
vaisuuden vesistöennusteen mukainen
keskiveden korkeusvaihtelu, vedenpinnan
korkeus on ollut saman vuoden aikana
pitempiaikaisesti kahdella eri tasolla:
korkeammalla tasolla kevättalvesta kevääseen
ja matalammalla tasolla syksyllä ja
syystalvella. Tässä tilanteessa eri vuoden-
aikoina käytetyt asuinpaikat ovat voineet
sijaita eri korkeuksilla. Näistä kahdesta

”samanaikaisesta rantatasosta” vain ylempi
on muokannut maastoon fossiloitunutta
rantatörmää. Syksyjen alemman veden ranta-
tasojen merkit ovat tuhoutuneet nuorempien
rantamuodostumien synnyn aikana. Tämä
johtaisi tilanteeseen, jossa samanaikaiset
asuinpaikat voivat sijaita eri korkeuksilla.
Vesistöennusteen mukainen vedenpinnan
vaihtelu mahdollistaisi samalla tilanteen,
jossa sekä vanhemmat ”matalanrannan”
asuinpaikat että nuoremmat ”korkean-
rannan” asuinpaikat saattavat sijaita samalla
paikalla saman rantamuodostuman yläpuo-
lella. (Mökkönen 2000a; ks. myös Pesonen
2001: 50.)

Kivikauden keramiikkatyyppien ajoit-
taminen ja rannansiirtymiskronologia

Vuoksen puhkeamisen ajoittamisesta on
jo kymmeniä vuosia (Saarnisto 1970), mutta
Saimaan rannansiirtymiskronologia julkais-
tiin vasta kaksi vuotta sitten. Artikkelissaan
Jussila (1999) hahmottelee Iso-Saimaalle
regressioanalyysin avulla muodostettuja jota-
kuinkin samanaikaisia rantapintoja. Ranta-
pinnat on ajoitettu niiden kallistuman ja
Vuoksen puhkeamisen ajoituksen (n. 6030
calBP) pohjalta. Tutkimuksessaan Jussila loi

Kuva 1. Saimaan keski-
veden vuotuiset korkeus-
vaihtelut vuosien 1961-
1990 välillä (= nykyään,
säännöstelty Saimaa) ja
vesistömallin mukaisesti
1,2 °C ja 2,4 °C nykyistä
korkeamman lämpötilan
vallitessa (Vehviläinen &
Huttunen 1997a: Fig. 15
mukaan).
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Saimaalle yhteensä kymmenen muinaisrantaa,
joista kuusi ajoittuu kivikaudelle ja neljä
metallikausiin.

Kivikauden keramiikkatyyppien eri kaut-
ta saadut kalibroidut ajoitukset ja Saimaan
rannansiirtymiskronologian ajoitusten erot
näkyvät kaaviossa 1. Ajoitusten vertailua
vaikeuttaa Saimaan rannansiirtymiskronolo-
gian keramiikkatyyppien korkeimman ja
matalimman esiintymiskorkeuden osuminen
ns. epävarmoille rantapinnoille, joiden ajoit-

taminen ei ole ollut mahdollista liian pienen
havaintomäärän takia. Joka tapauksessa,
rannansiirtymiskronologia tuntuu antavan
keramiikkatyypeille liian nuoria ajoituksia
varsinkin keramiikkatyyppien esiintymisen
loppuvaiheessa. Ajoitusten välisiin eroihin
voi löytyä useita eri syitä – esimerkiksi
Vuoksen puhkeamisen virheellinen ajoitus,
alueelliset erot eri keramiikkatyyppien ajoi-
tuksessa tai keramiikkatyyppien määrittelyn
vaikeudet pienestä aineistosta – joihin en

Kaavio 1. Keraamisten tyylivaiheiden kalibroidut ajoitukset sekä rannansiirtymiskronologian mukaiset
ajoitukset Jussilan (1999) mukaan. Kaavioon on merkitty myös eri keramiikkatyyppien keskimääräisen
esiintymisrannan ajoitus. Tyypillisen kampakeramiikan (Ka2), myöhäiskampakeramiikan (Ka3) ja Kierikin
keramiikan keskimääräiset esiintymisrannat osuvat ajoitettujen rantapintojen väliin jääville ns.
epävarmoille rantapinnoille, joille ei ole annettu rannansiirtymiskronologiassa ajoitusta. Rantojen
ajoitukset on pyöristetty lähimpään 50 vuoteen Jussilan (1999) pohjalta. Kalibroidut ajoitukset: Vasb,
Ka1:2 ja Ka3 (Carpelan 1999: kuva 8), Ka2 koivuterva-ajoitukset (Pesonen 1999) ja karsta-ajoitukset
Carpelan (suullinen tiedonanto 16.2. 2000), ja sekä Kierikin että Pöljän keramiikan karsta-ajoitukset
Carpelan (suullinen tiedonanto 16.2. 2000).
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tässä puutu enempää (ks. Mökkönen 2000a).
Keramiikkatyyppien vanhimmat ajoituk-

set ovat yhteneviä ainakin tyypillisen
kampakeramiikan ja Pöljän keramiikan osalta.
Tässä käytetyt tyypillisen kampakeramiikan
karsta- ja koivuterva-ajoitukset ovat etu-
päässä Saimaan vesistöalueelta (Pesonen
1999), joten oletan Saimaan rannansiirty-
miskronologian pohjana olevan Vuoksen
puhkeamisen ajoituksen olevan virheetön
(vrt. Pesonen 1996: 27-28) ja näin ollen eri
kautta saatujen ajoitusten olevan lähtö-
kohdiltaan yhteneviä. Rannansiirtymiskro-
nologian antamia liian nuoria ajoitustuloksia
ei voi selittää rantavoimien toiminnallakaan,
sillä eri keramiikkatyyppien alimman
esiintymisrannan ranta-ajoitukset ovat n. 350-
1100 vuotta muita kalibroituja ajoituksia nuo-
rempia ja vielä toiseksi alimman esiintymis-
rannan ajoitukset n. 200-470 vuotta liian
nuoria. (Mökkönen 2000a: 34-35, taulukko 4.)
Vaikka vedenkorkeuden nykyisestä poikke-
ava vuotuinen vaihtelu ei todennäköisesti ole
ainoa syy ajoitustulosten erilaisuuteen, se
antaa mielestäni kuitenkin mahdollisuuden
selittää Saimaan rannansiirtymiskronologian
”liian nuoria ajoituksia”.
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