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JOHDANTO 

Siitepölyanalyysin avulla voidaan luoda kuva tiettynä aikana tietyssä paikassa 

vallinneesta ympäristöstä. Se on erinomainen työkalu, jolla voidaan selvittää 

ympäristöhistoriaa nimenomaan kasvillisuuden osalta. Ihmiset muuttavat 

kasvillisuutta eri tavoin, esimerkiksi kulottamalla metsää, raivaamalla peltoja sekä 

kaatamalla puita eri tarkoituksiin. Kulttuurimaisema voidaan määritellä luonnon 

resurssien siirtymisenä ihmiselle ja luonto reagoi ihmisen toimiin ekologisilla 

vastineilla.
1
 Siitepölyanalyysin avulla voidaan saada näkymää menneisyyden 

ihmisten toimiin ja näiden toimien ympäristövaikutuksiin. Joihinkin kysymyksiin 

voidaan vastata tarkemmin siitepölyanalyysin keinoin kuin arkeologisen tutkimuksen 

keinoin.
2
 Tämä työ on ympäristöarkeologinen tutkimus, joka hyödyntää geologian 

tutkimusmetodeita.    

 Siitepölyaineistoni on otettu Kuusamon Puutteenkylän 

Pyhälahdenniemestä, jossa on useita eri aikaisia arkeologisia kohteita, aina 

kivikaudelta historialliseen aikaan saakka
3
. Tutkimuksen tarkoitus on tehdä 

ihmistoimintaan liittyvä pitkän aikavälin ympäristörekonstruktio. Tärkein 

tutkimuskysymys onkin se, näkyykö ihmistoiminnasta merkkejä siitepölyaineistossa. 

Jos ihmistoimintaa näkyy, voidaan pohtia millaista se on luonteeltaan ja miten se 

vertautuu alueelta löytyneeseen arkeologiseen aineistoon. Tällä työllä on siis 

tarkoitus tutkia sitä, onko arkeologisten kohteiden perusteella varmennettu ihmisen 

läsnäolo muuttanut tämän paikan kasvillisuutta. Siitepölyt ovat hyvä keino lähteä 

vastaamaan tähän kysymykseen, koska oletettavasti siitepölyjen esiintyminen 

muuttuu ihmistoiminnan seurauksena. Siitepölyistä saa siis parhaassa tapauksessa 

vastauksen hyvin pitkälle menneisyyden ympäristöstä ja siitä onko ihmistoiminta 

tähän vaikuttanut. Siitepölytodisteilla voidaan todentaa ihmisen läsnäolo paikalla 

jopa ennen kuin siitä on olemassa arkeologisia todisteita.
4
 Toisaalta arkeologisessa 

aineistossa voi olla ajallisia aukkoja tai arkeologiset todisteet voivat olla myös 

niukkoja ja silloin aineistoa mahdollisesti pystytään täydentämään 

siitepölyanalyysillä.      

                                                           
1
 Königsson 1989: 94. 

2
 Faegri & Iversen 1989: 176. 

3
 Okkonen 2013: 16. 

4
 Moore et al. 1990: 9. 
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 Tätä työtä taustoittavat toisaalta alueelta tehdyt arkeologiset löydöt ja 

niiden perusteella tehty asutushistoriallinen tulkinta, mutta toisaalta myös muualta 

Kuusamon alueelta tehty siitepölytutkimus. Siitepölyt voivat kuitenkin olla hyvinkin 

alueellisia ilmiöitä ja tämä tutkimus antaa osaltaan lisätietoa ainakin 

Pyhälahdenniemen ympäristönmuutoksesta, mikäli sellaista siitepölyistä voidaan 

tulkita.      

 Siitepölyanalyysia on tehty runsain mitoin Suomessa ja sitä on 

ennenkin käytetty ihmisen toimien jäljittämiseen. Jo 1970-luvulta lähtien löytyy 

useita tutkimuksia. Esimerkiksi asutushistoriaa ja viljelyn aloitusta on voitu tutkia 

siitepölyanalyysin keinoin.
5
 Omassa työssäni relevantteja tutkimuksia ovat kuitenkin 

vastaavalta ajalta ja vastaavista paikoista tehdyt tutkimukset, koska ne ovat 

vertailukelpoisia tämän tutkimuksen kanssa. Kuten todettu, siitepölytutkimusta on 

tehty jo aikaisemmin myös Kuusamossa. Esimerkiksi Sheila Hicksin tutkimus 

Särkikankaan suolta on kasvillisuuden osalta vertailukelpoinen.
6
 Tämä paikka on 

Kuusamojärven rannalla kuten Pyhälahdenkin tutkimuspaikka, ja oletettavasti ne 

ovat kasvillisuuksiltaan hyvin samankaltaisia. Kuusamosta on siitepölytuloksia myös 

historialliselta ajalta.
7
 Tuoreimmat keskustelut siitepölyanalyysin 

käyttömahdollisuuksista liittyvät varhaisen viljelyn havaitsemiseen.
8
 

 Myös Oulun yliopistossa on aikaisemmin tehty pro gradu –töitä 

siitepölyistä: toinen liittyy kaupunkikohteen tutkimuksiin (arkeologian oppiaine) ja 

toinen kivikautisen asuinpaikan tutkimukseen (geologian oppiaine).
9
 Arkeologisen 

aineiston ja siitepölyanalyysin yhteen sovittaminen on siis jo varsin käytetty metodi. 

Jokainen tutkimuskohde on kuitenkin luonteeltaan erilainen, ja myös tämä tutkimus 

lisää tietoa juuri Kuusamossa tapahtuneesta ympäristönmuutoksesta ja ihmisen 

mahdollisesta osallisuudesta siihen.   

 Tässä työssä on käytetty apuna radiohiiliajoitusta, jonka avulla saadaan 

siitepölysarjaan yksi ajoitus. Ihmisen toiminnan jäljet ovat usein esihistoriallisella 

ajalla vähäiset ja lisätietoa niistä saadaan myös laskemalla hiilipartikkelit, jotka 

                                                           
5
  Ks. esim; Vuorela 1978, Vuorela 1975. 

6
 Hicks 1975. 

7
 Hicks 1985. 

8
 Ks. esim. Mökkönen 2009; Lahtinen & Rowley-Conwy 2013. 

9
 Heikkilä 2011; Panttila 2007. 
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kertovat tulenkäytöstä tietyllä alueella.
10

 Hiilipartikkeleilla on suuri indikaattoriarvo 

eli ne ovat yksi luotettavimmista ihmistoiminnan todisteista.
11

 Tämän työn puitteessa 

laskettiin jokaisesta näytteestä yli 50 mikrometrin kokoiset hiilipartikkelit, jotka 

voivat indikoida paikallista metsäpaloa, oli se sitten ihmisen tarkoituksella sytyttämä 

tai ei. Yhdessä siitepölytiedon kanssa hiilipartikkelit muodostavat kokonaiskuvaa 

alueella tapahtuneista muutoksista ja ihmisen mahdollisesta osallisuudesta niihin. 

 Siitepölyjä ei tämän tutkimuksen puitteissa ollut mahdollista tunnistaa 

lajilleen, koska siihen tarvittava osaaminen olisi vaatinut pidemmän ajan harjoittelua 

kuin oli mahdollista. Indikaattorilajit ovat muutamia poikkeuksia lukuunottamatta 

samoja koko Suomen alueella ja joskus muissakin tutkimuksissa tyydytään 

heimotason tunnistukseen.
12

 

1. MENETELMÄT 

1.1. Siitepölyanalyysi metodina 

Siitepölyanalyysi on vakiintunut tutkimusmenetelmä, joka on ollut käytössä vuodesta 

1916 lähtien. Siitepölyjä voitiin tuota aikaisemmin jo nähdä mikroskoopilla, mutta 

ensimmäiset varsinaiset prosentuaaliset laskelmat tehtiin tuolloin.
13

 Jokaisella 

kasvilla on siis oma, ainutlaatuinen siitepölynsä, jonka avulla se lisääntyy. 

Siitepölyhiukkaset ovat usein 20-40 mikrometrin kokoisia ja niitä ympäröi kestävä 

kuori.
14

 Siitepölyt ovat tunnistettavissa niiden kuorelle ominaisista piirteistä, ja näin 

ollen niitä voidaan tunnistaa sekä laskea, ja siten muodostaa kuvaa 

kasvillisuussuhteista. Jokaisella siitepölyllä on tietty määrä niin sanottuja apertuureja 

eli vakoja tai pooreja (pyöreitä reikiä kuoressa) sekä tietynlainen pinnan rakenne ja 

kuviointi, ja näiden piirteiden avulla tunnistaminen tehdään (ks. kuvat 1 ja 2). Osa 

siitepölyistä on tetradeja tai polyadeja
15

, jotka voi tunnistaa useammasta toisiinsa 

                                                           
10

 Vuorela 2002: 80 ; Greene & Moore 2010: 204. 

11
 Faegri & Iversen 1989: 183. 

12
 Ks. esim. Aronsson 1991: 37. 

13
 Faegri & Iversen 1989: 14. 

14
 Siitepölyllä on kaksi kuorta, ulompi eli eksiini ja sisempi eli intiini, mutta vain kova eksiini säilyy 

fossilisaatiossa. (Moore et al. 1991: 62). 

15
 Tetradissa on neljä solua kiinnittyneenä ja polyadissa useampi kuin neljä. 
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kiinnittyneestä solusta. Myös siitepölyn muoto sekä koko auttavat tunnistuksessa
16

. 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kuva 1. Pinus eli mänty polaaritasolta kuvattuna. Koko vaihtelee 35-50 µm välillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Betulan eli koivun siitepölyjä ekvatoriaalitasolta kuvattuna. Koko vaihtelee 25-35 µm välillä  

 

Runsaimmin esiintyvien kasvilajien osuudet saadaan yleensä laskemalla 200–500 

siitepölyä.
17

 Ihmistoiminnasta kertovien ruohovartisten kasvillisuuksien pölystö on 

                                                           
16

 Moore et al. 1991: 71. 
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niukkaa ja uusimmissa metodioppaissa sen tulkitsemiseen suositellaan 1000 

hiukkasen näytekohtaista otantaa.
18

 Muuten metodi on pysynyt lähes 

muuttumattomana sen käytön aloittamisesta lähtien. Muutoksia on tapahtunut lähinnä 

tulosten numeerisessa analysoinnissa. AP/NAP
19

 –suhteiden ja modernien 

siitepölyanalogien käyttö ovat uusimpia tulosten analysointitapoja.
20

 Mallintaminen 

on tullut myös osaksi uutta siitepölytutkimusta ja siihen vaaditaan laskelmia 

siitepölytuottoarviosta
21

. Tällaiseen mallintamiseen tarvitaan useita ajoitusnäytteitä, 

joista voidaan laskea siitepölyjen kertyminen/cm
2
/vuosi.   

 Kasvit siis tuottavat siitepölyjä ja laskevat niitä ilmaan joko 

tuulipölytteisesti tai eläinpölytteisesti. Siitepölyt voivat kulkeutua tuulien mukana, 

vesisateen kuljettamana tai paikallisesti putoamalla maahan tai huuhtoutumalla 

veden mukana. Näin ollen ne laskeutuvat turpeen pinnalle ja turpeen kerrostuttua 

myös siitepölyt kerrostuvat ajalliseksi sarjaksi turpeeseen.
22

 Siitepölyaineisto säilyy 

sellaisissa maastoissa, joissa vetisyys tai happamuus estää niiden hajoamisen. Koska 

nämä sedimentit kasvavat ylhäältä päin tapahtuvan kerrostumisen kautta, ne antavat 

kuvan tutkimuspaikan kasvillisuuden kehityksestä siten, että vanhin siitepölyaineisto 

säilyy kerrossarjan pohjassa ja nuorin taas pintasedimenteissä.
23

 Kun tieto 

ympäristöstä lisätään arkeologisiin löytöihin, eli esimerkiksi esine- ja 

eläinluulöytöihin sekä muihin kasvinjäänteisiin, on mahdollisuus tarkempaan 

tulkintaan menneistä yhteisöistä ja esimerkiksi työkalujen ja aseiden käytöstä. 

Siitepölyt voivat auttaa kaivauspaikalla myös hahmottamaan kohdetta rakenteellisesti 

sen lisäksi, että se antaa taustatiedon sille, millaisessa ympäristössä ihmiset ovat 

toimineen. Tällainen tutkimus nimittäin ilmentää, onko asuttu paikka ollut avointa 

ennen ihmisen saapumista ja voi myös kertoa paikan hylkäämisen jälkeisistä 

tapahtumista, siis siitä pysyikö paikka avoimena ja mahdollisesti maanviljelysmaana 

                                                                                                                                                                     
17

 Hyvärinen 1986: 34. 

18
 Vuorela 2008:342. 

19
 AP eli Arboreal pollen, joka tarkoittaa puusiitepölyjä ja NAP eli non-arboreal pollen, joka tarkoittaa 

muita kuin puusiitepölyjä. 

20
 Räsänen 2006: 2. 

21
 Esim. Räsänen 2006. 

22
 Moore et al. 1991: 12-13. 

23
 Hicks 1988 a: 42. 
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tai osana toista asutusta.
24

 Sen sovellutukset arkeologian käytössä ovat siis 

moninaiset ja siitepölyanalyysi on hyvä arkeologista tutkimusta tukeva metodi.  

1.2. Siitepölytutkimuksen problematiikkaa  

Tietyt kasvit tuottavat enemmän siitepölyjä kuin toiset ja toisten kasvien pölyjen 

kantama on paljon laajempi kuin toisten. Esimerkiksi puiden siitepölyt leviävät 

laajemmalle kuin matalien ruohojen. Matalien kasvien siitepölyt, joita useimmat 

ihmisindikaattoritkin ovat, saattavat siirtyä vain joitakin metrejä. Näin ollen lasketut 

siitepölyt eivät suoraan vastaa tiettynä aikana esiintyneitä lajisuhteita. Esimerkkeinä 

runsaasti siitepölyjä tuottavista kasveista voidaan sanoa Betula eli koivu sekä Pinus 

eli mänty. Suomessa tutkittavista siitepölyaineistoista suurin osa tulee olemaan 

näiden kahden lajin tuottamia niiden runsaan tuotannon sekä pitkän kantaman 

vuoksi. Esimerkiksi mäntymetsässä Suomessa tulee vuosittain 9-34 kg hehtaaria 

kohden siitepölyä.
25

 Jos 90 prosenttia näytteestä on männyn pölyä, ei se tarkoita sitä, 

että kasvillisuus koostui 90 prosenttisesti männystä. Tulosten tulkinta riippuu aina 

siitepölyjen kokonaissumman tulkinnasta.
26

 Eläinpölytteisten kasvien siitepölyjä 

näkyy harvemmin niiden huomattavasti lyhemmän kantaman vuoksi. 

Eläinpölytteisistä kasveista esimerkkinä voidaan mainita Epilobium eli horsmat.
27

  Tutkimuskirjallisuudessa on paljon keskustelua pölyjen alueellisesta 

levinnästä. Hannu Hyvärinen kertoo puupölyjen voivan levitä ainakin 50-100 km 

matkan. Tutkimuspaikan välittömässä läheisyydessä irronneiden pölyjen 

laskeutuminen kohteeseen voi laskea huomattavasti jo 100–300 metrin etäisyydellä.
28

 

Sheila Hicksin Kuusamosta tekemä siitepölylevintätutkimus osoittaa, että 

tapahtuman on oltava noin 200 metrin etäisyydellä tutkimuspaikasta, jotta se näkyy 

selkeästi siitepölydatassa. Siitä syystä suurin osa siitepölyaineistosta edustaa 

alueellista tasoa paikallisen sijaan. Näin ollen siitepölyaineisto esittäisi noin 10–20 

km
2
 alueen tapahtumia, eikä siitä voi erottaa lähellä tapahtuneita toimia, paitsi jos ne 

näkyvät erityisen selkeästi. Metsän osalta suojatummassa paikassa olevat kohteet 

                                                           
24

 Greene & Moore 2010: 201, 204. 

25
 Koski 1970: 12. 

26
 Königsson 1989: 89. 

27
 Vuorela 1990: 44. 

28
 Hyvärinen 1986: 50-51 (kuva 4.2). 
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saavat luonnollisesti vähemmän alueellista pölyä ja enemmän lähialueen pölyjä.
29

 

Tämä Hicksin tutkimus on tehty historiallisen ajan aineistolla.  

 Siitepölyjen levintään vaikuttaa myös ajallinen vaihtelu. Esimerkiksi 

sellaiset kasvit, jotka kukkivat aikaisin vuodesta saavat kuljetettua siitepölyjään 

pidempiä matkoja kuin sellaiset, jotka kukkivat myöhään kesällä. Siitepölyt voivat 

kulkeutua jopa satojen kilometrien matkan suotuisissa oloissa, mutta tällöin 

luonnollisesti pölyjen määrä näytteessä on vähäinen. Suuri osa pölyistä on 

kulkeutunut vain noin kilometrin matkan. Toisaalta kasvit, jotka kasvavat lähellä 

näytteenottopaikkaa ja matalalla maassa ovat suuremmassa määrin edustettuina 

näytteessä. Metsän osalta suljetussa ympäristössä pölyt saattavat kulkeutua vain 20 

metrin matkan tai muutamien satojen metrien matkan avoimemmissa maisemissa. 

Tällaisesta esimerkkinä suo, jonka ympärillä on tiheä metsä. Lähellä maata 

kasvavien kasvien pölyt suodattuvat tehokkaasti korkeammalla kasvavien kasvien 

toimesta.
30

 Tiedot ovat osittain ristiriitaiset, mutta tästä voisi päätellä, että 

siitepölyaineiston voisi suunnilleen olettaa olevan muutamien satojen metrien päästä 

tapahtumapaikalta, muutamia mahdollisesti kaukokantaumana tulleita 

lukuunottamatta.    

 Ihmisten läsnäolo ennen maanviljelyn aloitusta on vaikea havaita 

siitepölydatalla ja siitä syystä kannattaa myös laskea näytteistä myös hiilen 

hiukkasia.
31

 Esimerkiksi mesoliittisen ajan kerrostumissa hiilikertymät ovat 

luotettavin luonnontieteellinen ja usein ainoa todiste ihmisen läsnäolosta. 

Siitepölyistä ei välttämättä näe tällä ajalla mitään lisätodisteita.
32

 Hiilipartikkelit ovat 

mustia, läpinäkymättömiä ja kulmikkaita hiukkasia. Tässä työssä laskettiin yli 50 

mikrometrin kokoiset hiilihiukkaset. Koska hiilipartikkelit voivat kulkeutua pitkiä 

matkoja, niiden lähde voi olla paikallinen palo, alueellinen palo tai kaukainen palo. 

Eri tutkimusten mukaan on jaoteltu sitä minkä kokoiset hiukkaset voidaan katsoa 

paikallisen palon tuottamiksi. Esimerkiksi 100 mikrometrin kokoisia hiukkasia voi 

kulkeutua yli 100 metrin matkan. Tätä pienemmät hiukkaset voivat kulkeutua varsin 

kaukaa, eivätkä ne siitä syystä välttämättä juurikaan kerro paikallisista 

                                                           
29

 Hicks 1985: 82. 

30
 Hicks 1990: 24-25. 

31
 Moore et al. 1991: 9. 

32
 Vuorela 1990: 42. 
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ympäristötapahtumista.
33

 Kuitenkin siitepölypreparaatin valmistusprosessissa 

hiilihiukkaset saattavat hajota osiin ja yli 100 mikrometrin kokoiset hiilihiukkaset 

ovat harvinaisia, joten mielekäs luokittelu tässä työssä oli 50 mikrometriä ja sitä 

pienemmät hiukkaset on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. 

 Kivikautinen asutus näkyy siitepölyanalyysissä heikosti, mutta 

esimerkiksi Pteridium aguilinum (sananjalka) tuottaa itiöitä metsäpalon tai 

kaskeamisen yhteydessä. Näin ollen sen löytyminen näytteestä voi kertoa myös 

tarkoituksellisesta tulenkäsittelystä.  Joskus siis ihmisen jättämät jäljet voivat olla 

hyvinkin epäsuoria ja ihmistoiminnan päätteleminen voi olla vaikeaa. Siitepölyistä, 

jotka kertovat ihmisen läsnäolosta ympäristössä, voidaan esimerkkinä mainita 

Chenopodiaceae (savikkakasvit), Epilobium (horsmat), Cichoriaceae (sikurikasvit), 

Plantago (ratamot), Apiaceae (sarjakukkaiskasvit) sekä tietenkin Poaceae
34

 

(heinäkasvit), joihin myös viljat kuuluvat. Heinäkasvien osalta voidaan varmimmin 

laskea ihmistoiminnan indikaattoreiksi yli 50 mikrometrin kokoiset siitepölyt, koska 

sitä pienempiä esiintyy paljon myös luonnonvaraisena, eivätkä ne siitä syystä 

automaattisesti ole viljan pölyjä ja merkkejä ihmisen toiminnasta
35

. Eri tutkimuksissa 

tämä luokittelu vaihtelee jonkin verran. Viljan pölyiksi voidaan lukea esimerkiksi 

sellaiset yksilöt, joiden pituus on enemmän kuin 45 µm ja joiden poorin läpimitta on 

yli 8 µm. Beug määrittelee luonnossa kasvaviksi ruoholajeiksi alle 37 µm kokoiset 

yksilöt ja viljoiksi yli 37 µm yksilöt.
36

   

 Varhaisimmasta maankäytöstä, maanviljelystä, puolestaan voi jäädä 

merkkejä puulajisuhteiden muutoksina, mutta tärkein indikaattori on luonnollisesti 

viljan siitepölyt. Varhainen viljely jättää usein vain vähäisiä merkkejä.
37

 Kivikautisen 

viljelyn havaitseminen on Suomessa tällä hetkellä kiistanalainen aihe. Teoriassa jo 

hyvin varhaisessa vaiheessa on Suomen alueellakin harjoitettu pienimuotoista 

viljelyä. Esimerkiksi Christian Reynaudin ja Mervi Hjelmroosin tutkimus esittää, että 

Vaalan Nimisjärvellä ja Utajärven Ahmasjärvellä ensimmäiset merkit ihmisen 

paikallaolosta muodostuivat kivikauden aikana. Esihistorialliset ihmiset käyttivät 

                                                           
33

 Larsen & Whitlock 2001: 81, 76. 

34
 Toinen käytetty nimi tälle ryhmälle on Graminae. 

35
 Eskola, T. suullinen tiedonanto 12.10.2013. 

36
 Lahtinen et al. 2013: 664 (viitaten Beug 1961). 

37
 Vuorela 2002: 81. 
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tulta avukseen raivatessaan metsiä ja tämän tutkimuksen mukaan on oletettavissa 

viljakasvien viljelyn alkaneen Ahmasjärvellä nuoremman kivikauden alussa. Heidän 

mukaansa pysyvä maanviljely alkoi kuitenkin Pohjois-Pohjanmaalla samaan aikaan 

kuin etelässä eli n. 1400 vuotta sitten.
38

 Myös Puolangalta löytyneiden pölyjen 

perusteella viljely olisi alkanut jo 2300 eKr. Täällä voidaan nähdä pitkään kestävä 

vaihe, jolloin kuusen määrä vähenee ja hiilihiukkasten määrä kohoaa. Vuorelan 

mukaan kuitenkin pidetään mahdollisena, että näytteiden materiaalissa olisi jokin 

ajoitusta vanhentava tekijä.
39

.    

 Uusimmat keskustelut varhaisesta viljelystä on käyty aivan viime 

vuosina. Teemu Mökkönen puoltaa viljelyn varhaista alkamista Suomessa. Tämän 

hetken vallitsevan käsityksen mukaan Suomen vanhimmat viljojen siitepölyt 

ajoittuvat 2500–1800 calBC, mutta Mökkösen mukaan pienialaista maanviljelyä olisi 

Suomen alueella voitu harjoittaa jo 4300–4000 calBC eli kampakeramiikan aikana. 

Viljan siitepölyt olisivat tuona aikana olleet huomattavasti pienempiä kuin 

nykylajien, ja siitä syystä ne tulkittaisiin virheellisesti luonnollisiksi lajeiksi. Viljan 

siitepölyjen löytyminen ei ole ainoa merkki varhaisesta viljelystä, vaan jo pelkkä 

metsän raivaaminen voitaisiin tulkita ensimmäiseksi merkiksi pienialaisesta 

viljelystä. Mökkönen kuitenkin toteaa, varhaisen maanviljelyn havaitseminen 

näytteistä kaipaisi suurempia siitepölyotantoja.
40

    

 Maria Lahtinen ja Peter Rowley-Conwy puolestaan kiistävät 

mahdollisuuden löytää siitepölyanalyysin avulla mitään ehdottomia todisteita 

viljelystä. He perustelevat tämän sillä, että luonnossa esiintyvät ruoholajitkin voivat 

tuottaa suuria siitepölyjä, jotka sekoittuvat viljan pölyihin tunnistusvaiheessa. Lisäksi 

viljelytodisteet perustuvat tutkimuksissa usein yksittäisiin pölylöytöihin ja tällaiset 

löydökset ovat aina kyseenalaisia.
41

 Keskustelu varhaisesta viljelystä ja sen merkkien 

tulkinnasta on siis vieläkin käynnissä.      

 Myös avoin ympäristö voi olla merkki ihmisen läsnäolosta. Ihmisethän 

raivaavat usein metsää eri keinoin, jotta saavat tilaa omille toimilleen. Puita 

kaadetaan myös lämmitykseen ja rakennusaineeksi. Tämä näkyy siitepölyaineistossa 

                                                           
38

 Reynaud & Hjelmroos 1980: 72-74. 

39
 Vuorela 2002: 87. 

40
 Mökkönen 2009: 6, 21, 22, 27. 

41
 Lahtinen & Rowley-Conwy 2013: 678. 
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puiden vähentyneenä osuutena muuhun kasvillisuuteen verrattuna. Tulos on aina 

varmempi, kun otetaan huomioon useita samanaikaisia muutoksia. Yksittäisiin 

pölyihin ei tuloksissa voi luottaa. Kasvillisuus jättää siis jälkeensä monenlaisia 

muutoksia ihmistoiminnan seurauksena, ja siitä syystä sen avulla voidaan 

kohtuullisen luotettavasti jäljittää muinaisen ihmisen liikkeitä ja toimia ympäristössä. 

Tämä työkalu on hyödyllinen juuri Pyhälahdenniemen kaltaisessa paikassa, jossa 

tiedetään olleen ihmistoimintaa, mutta ei tiedetä, onko se vaikuttanut alueen 

kasvillisuuteen, ja jos on, missä määrin.  

1.3. Tutkimusaineiston kerääminen 

Aineistonani on 13.9.2013 FT Jari Okkosen kanssa Kuusamon Puutteenkylän 

Pyhälahden suosta haettu turvepalkki ja siitä valmistetut siitepölynäytteet. Niiden 

avulla saadaan kuvaa Kuusamon Pyhälahdenniemen ympäristöstä. Paikka valittiin 

siellä olevien mielenkiintoisten ja eriaikaisten arkeologisten kohteiden takia. On 

oletettavaa, että alueella on ollut ihmisvaikutusta aina kivikaudelta historialliselle 

ajalle.
42

 Näin ollen ihmisten toimet pitäisi näkyä ajallisena sarjana myös 

siitepölyaineistossa. Turvepalkin keräämispaikka valittiin sen tiedon perusteella, että 

se on ollut aukeampaa ennen 1950-lukua, joten siitepölyillä olisi ollut mahdollisuus 

suopeiden tuulien vallitessa kulkeutua tälle suolle. Se on myös tarpeeksi lähellä 

kaikkia alueelta löytyneitä arkeologisia kohteita, joten mikäli ihmistoiminta pölyissä 

näkyisi, sen pitäisi oletettavasti näkyä myös tällä paikalla.  

 Turvepalkin kaivauskohta valittiin myös tarpeeksi kaukaa vieressä 

virtaavalta purolta, joka saattaa kuljettaa virtaamallaan alueella siitepölyjä poispäin 

turpeesta. Geologian dosentti Sheila Hicks oli turpeen kaivamisen kohtaa valittaessa 

mukana ja osoitti kokemuksensa mukaan parhaan paikan turvepalkin hankintaan. 

Turvetta kaivettiin ensin pohjaan saakka eli kohtaan, jossa selkeästi jo alkaa 

hiekkamaa. Sen jälkeen siitä otettiin 50 cm korkuinen ja 10 cm leveä palkki käyttäen 

apuna metallista näytteenottolaatikkoa. (ks. kuva 3) Turvepalkki käärittiin kelmuun 

ja teippiin, jotta se ei kuivuisi. Sitä säilytettiin kylmiössä ja avattiin vain tarpeen 

mukaan eli näytteenottoa varten. Palkkia säilytettiin vaakatasossa, jotta vesi ei pääse 

virtaamaan kerrosten välillä. 

                                                           
42

 Okkonen 2013: 17. 
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1.4. Siitepölynäytteiden käsittely 

Laboratoriotyöskentely aloitettiin ottamalla siitepölynäytteitä turvepalkista ja näitä 

lähdettiin työstämään edelleen preparaateiksi.
43

 Turvetta oli kaivetussa kohdassa siis 

yhteensä 90 senttiä, mutta vain alimmainen 50 senttiä otettiin käsittelyyn. Näin ollen 

aivan nuorin aika olisi oletettavasti jäänyt tutkimuksen ulkopuolelle. Näytteet 

yritettiin ottaa suunnilleen turvepalkin keskivaiheilta (ks. kuva 4), jolloin myös 

kaikista vanhin aika jäisi tutkimuksesta pois. Täyttä varmuutta ajoituksesta ei 

kuitenkaan ollut ennen radiohiiliajoituksen saamista ja ajoitus saatiin vasta 

näytteiden laskennan jälkeen. Tässä työssä käytössä ollut kuutiosentin näytteenotin 

on suhteellisen suuri, jos turve kasvaisi esimerkiksi joitakin sentin kymmenyksiä 

vuodessa. Ohuempaa näytteenotinta ei kuitenkaan ollut käytettävissä, eikä siksi ole 

mahdollista saada aivan tarkkoja aikavälejä. Pitkän aikavälin muutokset pitäisi 

                                                           
43

 Tein työn osana kurssisuoritusta Oulun yliopiston geologian laitokselle (773337A Biostratigrafia: 

siitepölyt) ja valmistin preparaatit Geotieteiden laitoksen kvartääripaleontologian laboratoriossa. 

Osaamisen siitepölyjen tunnistukseen sain tällä kurssilla ja sain myös tarkastuttaa kaikki tunnistukseni 

kurssin vetäjä, tohtorikoulutettava Tiina Eskolalla. Tämä auttoi välttämään virhetulkintoja. 

Kuva 3. Näytteenottolaatikot paikoillaan. Siitepölynäytteet on otettu alimman palkin keskivaiheilta. 

Kuva: Tuuli Koponen 
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kuitenkin edelleen olla huomattavissa myös suuremmalla näytteenottimella, 

varsinkin jos kyseessä ovat historiallisen ajan tapahtumat, joiden pitäisi näkyä 

selkeästi siitepölyaineistossa.
44

    

 Tein yhdeksän kuutiosentin kokoisen turvenäytteen kemiallisen 

käsittelyn, valmistuksen preparaateiksi ja laskin niistä jokaisesta 300–400 puupölyä, 

riippuen näytteen tiiviydestä ja 

puusiitepölyjen määrästä. 

Tavoitemäärä oli 400, joka takaa 

luotettavan otoksen. Esimerkiksi 

alimmaisessa näytteessä oli 

kuitenkin puusiitepölyjä vain 360 

kappaletta, joten uuden preparaatin 

valmistus muutaman kymmenen 

siitepölyn takia ei ollut järkevää. 

Siitepölynäytteitä ei ollut 

mahdollista ottaa enempää 

ajankäytön takia. Näytteiden 

laskeminen on työlästä ja 

useampien näytteiden tutkiminen 

ei olisi ollut perusteltavissa 

työmäärällisesti suhteutettuna pro 

gradu–tason työhön.  

  

 

Ensin turvepalkista otetaan tarvittava määrä kuutiosentin kokoisia näytteitä tasaisin 

välein (noin neljä senttimetriä), mutta näyteväli riippui paljon myös 

näytteenottokohdan rakenteesta. Näytteenotin ei mene läpi esimerkiksi puunpalasista 

ja näin ollen tarpeen mukaan näytteenottokohtaa siirrettiin, jotta sen sai vaivatta 

otettua.       

     

                                                           
44

 Turve pakkautuu pohjaa kohden, joten vanhimmat kerrostumat voivat olla hyvinkin ohuessa 

siivussa.  

Kuva 4: Siitepölynäytteiden sarja turvepalkissa. 
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 Näytesyvyydet pohjasta katsottuna olivat 74 cm, 70 cm, 67 cm, 63,5, 

62,5 cm ja 61 cm, 59 cm, 57 cm sekä 53 cm. Turvepalkin alimmat viisi senttiä olivat 

jo hiekkaa eli näytteenotossa päästiin aivan turpeen pohjaan asti. Turve oli palkin 

koko matkalta hyvin maatunutta saraturvetta.    

 Näytteistä piti saada käsiteltäväksi tarpeeksi nuori aika, siis ihmisen 

toiminnan alku kivikaudella, mutta toisaalta myös tarpeeksi vanha eli 1600-luvusta 

vanhempaa, jotta se olisi arkeologisen tutkimuksen kannalta relevanttia. Siitä syystä 

otin näytteet suunnilleen palkin keskiosasta välttäen aivan alimmaista kymmentä 

senttiä sekä toisaalta ylimmäistä kymmentä senttiä. Yleensä näytteet otetaan tasaisin 

välein esimerkiksi viiden tai 10 sentin erolla, mutta kun tarkoitus on etsiä 

mahdollisesti lyhytaikaisia kasvillisuusmuutoksia, oli järkevää ottaa näytteitä 

paikoittain myös tiuhempaan, jotta muutoksista saadaan tarkka kuva.

 Näytteisiin lisättiin tablettina Lycopodium-itiöitä tulevaa laskentaa 

varten, eli ne toimivat ikään kuin merkkihiukkasina konsentraation selvittämisessä. 

Kun näytteestä lasketaan konsentraatio, pitää tietää missä suhteessa näytteessä on 

omia siitepölyjä ja merkkihiukkasia. Yleensä näytteisiin lisätään merkkihiukkasena 

eksoottista siitepölyä, jota ei luonnollisesti esiinny laskettavassa näytesarjassa, mutta 

saatavilla ei ollut muita kuin Lycopodium-tabletteja. Konsentraatio kertoo turpeen 

kerrostumisnopeudesta.    

 Turpeessa on paljon ylimääräistä humusmateriaalia, josta suurin osa 

saadaan pois liottamalla näyte suodatinkankaan läpi. Suodatinkankaan tiheyden on 

oltava tarpeeksi suuri, jotta siitepölyt pääsevät siitä läpi. Jotta näyte saatiin 

hajoamaan ja poistettua humushappoja siitä, lisättiin näytteeseen tässä vaiheessa 

kaliumhydroksidia (KOH 10 %).
45

 KOH-käsittelyn jälkeen aloitettiin 

asetolyysivaihe. Näytteen valmistuksen aikana työvälineet pestiin eri vaiheiden 

välissä suodatetulla vedellä kontaminaation välttämiseksi.  

 Erdtmanin asetolyysissä poistetaan näytteestä selluloosamateriaali. 

Näytteet värjättiin, jota varten putkeen laitettiinn pipetillä väriainetta muutama 

pisara.
46

 Värjäys on hyödyllistä siksi, että se tuo esille paremmin pölyjen kuoren 

piirteitä, joiden avulla tunnistus tehdään. Rypistyneiden pölyjen piirteet näkyvät 

paremmin värjättyinä ja pölyt myös erottuvat värjättynä paremmin muista 

                                                           
45

 Faegri & Iversen 1989: 103. 

46
 Väriaineena käytettiin safraniinia. 
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mikrofossiileista, joilla on samanlainen muoto, mutta erilainen koostumus.
47

 

Näytteeseen lisättiin glyseriiniä suunnilleen saman verran kuin itse näytepellettiä 

koeputkessa oli, jotta näyte olisi sopivan tiivis, mutta toisaalta tarpeeksi väljä, että 

siitepölyt on helppo laskea. Tätä glyseriiniseosta asetetaan objektiivilasille muutama 

tippa ja se peitetään peitinlasilla. Sen jälkeen näyte oli valmis tarkasteltavaksi 

mikroskoopilla. Peitinlasin reunat lakattiin, jotta näyte säilyisi mahdollisimman 

hyvin.
48

 Tässä työssä käytettiin valomikroskooppia, jossa on 400 kertainen 

suurennus.      

 Käytettävissä olevaan aikaan nähden 300–400 puusiitepölyn 

laskeminen jokaisesta siitepölynäytteestä oli kohtuullinen määrä ja riittävän 

luotettava ote runsaimmin lähiympäristössä esiintyvien lajien selvittämiseen. Tähän 

summaan tulee lisäksi vielä muut siitepölyt sekä lisätyt Lycopodium-itiöt. Tulokset 

esitetään diagrammissa prosentteina siitepölyjen kokonaismäärästä. Tulokset ja 

diagrammit käsiteltiin TILIA –ohjelmalla. Diagrammissa pölyt on jaoteltu 

puupölyihin, pensaspölyihin, ruohokasveihin, vesikasveihin, itiöihin, 

kosteikkokasveihin sekä varpu ja kanervakasveihin. Myös siitepölykonsentraatio 

laskettiin TILIA –ohjelmalla seuraavalla kaavalla: 

Konsentraatio = Lasketut siitepölyt (kpl) x lisätyt Lycopodium-itiöt (kpl cm 
-3

)  

  Lasketut Lycopodium-itiöt (kpl) 

Siitepölykonsentraatio on riippuvainen kerrostumisnopeudesta. Nopea kerrostuminen 

tarkoittaa alhaista siitepölytiheyttä, kun taas suuri siitepölykonsentraatio on merkki 

hitaammasta kerrostumisesta. Siitepölytiheyden ja siinä tapahtuvien muutoksien 

havainnointi voi olla joissain tapauksissa hyödyllistä
49

. Ajoitusta ei kuitenkaan 

konsentraation avulla saada, ellei ole useaita ajoitusnäytteitä. Turpeen kasvunopeus 

vaihtelee myös niin paljon ajoittain ja paikoittain, että absoluuttisia ajoituksia ei sen 

avulla muutenkaan olisi mahdollista saada. Pohjimmaiset sedimentit myös tiivistyvät 

kerrostumisen myötä. Turpeen kasvunopeuden vaihtelu johtuu ilmastosta ja turpeen 

muodostavista kasvilajeista. Hicksin Hailuodossa tekemissä tutkimuksissa havaittiin, 

                                                           
47

 Faegri & Iversen 1989: 106, 109. 

48
 Jos peitinlasin alle jää ilmaa, alkaa se hapettua ja tällöin preparaatti muuttuu laskentakelvottomaksi. 

49
 Hyvärinen 1986: 39. 
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että yhdellä suolla turvekerrostuma on kasvanut 130 cm runsaan 1000 vuoden 

aikana, kun toisella suolla vastaavassa ajassa oli kerrostunut turvetta 29 cm.
50

 

Konsentraatiosta saa kuitenkin suuntaa antavat luvut siitä, onko kerrostuminen ollut 

hidasta vai nopeaa, vaikka siitä ei ajoitusta pystyisikään päättelemään. Jos siis 

siitepölyaineistossa näkyy selkeitä muutoksia, voidaan kerrostumisen perusteella 

päätellä, ovatko ne mahdollisesti tapahtuneet lyhyessä vai pitkässä ajassa. Lyhyen ja 

pitkän ajan määrittely on kuitenkin suhteellinen samasta palkista saatuihin 

kerrostumislukemiin, koska ei ole olemassa yleistettävissä olevia 

kerrostumislukemia. Tämä johtuu siis turpeen kasvunopeuden huomattavista 

vaihteluista. Turve oli kuitenkin palkissa koko matkalta hyvin maatunutta 

saraturvetta. Humuspitoisuuden koostumus ei silmämääräisesti näyttänyt muuttuvan 

ja eri kerroksia ei voida erottaa toisistaan materiaalin perusteella. Tästä syystä 

voidaan olettaa, että kerrostuminen on ollut suhteellisen tasaista.   

2. KONTEKSTI 

2.1. Kuusamon Puutteenkylän Pyhälahdenniemen arkeologiset kohteet 

Turvepalkki otettiin Kuusamon Pyhälahdenniemestä (Ks. liite 4, kartta). Tämä 

paikka on 1950 –luvulta lähtien ollut täysin metsittyneenä ja se on tyypillistä kuivaa, 

mäntyvaltaista kangasmetsää (Ks. liite 2, kuvat 5-7). Näytteenottopaikka on pienen 

lammen vieressä oleva suoalue, jonka vierestä virtaa puro. Puro laskee alemmas 

kankaalle, josta on löytynyt 1000-luvun lopulle ajoittuva raha-aarre. Myöhemmin, 

1600-1700-luvulla, paikalla on ollut lapiopelto ja niitty.
51

  

 Paikalla tutkittuihin arkeologisiin kohteisiin kuuluvat Pyhälammen N-

rannan kolme kivikautista kuoppajäännöstä, Pyhäniemen N-rannan kivikautinen 

kuoppatalon jäännös, Pyhälahden NE-rannan esihistoriallinen asuinpaikka-alue sekä 

varhaismetallikautinen keittokuoppa sekä Pyhälahden Ristikangas, joka on raha-

aarteen löytöpaikka. Pyhälammen N-rannan kuopat ovat todennäköisesti 

pyyntikuoppia ja niistä saadut ajoitukset viittaavat välille 2641–2145 eKr. eli 

keskineoliittisen ja myöhäisneoliittisen ajan vaihteesen. Pyhäniemen N-rannan 

kuoppatalon jäänteistä saadut ajoitukset puolestaan haarukoituvat välille 2456–2033 
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 Hicks 1988 a: 69. 

51
 Okkonen 2013: 15. 
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eKr. eli kyseessä on keksineoliittisen ajan loppuun tai myöhäisneoliittisen ajan 

alkuun sijoittuva kohde.     

 Aivan raha-aarteen löytöpaikan läheidyydessä sijaitsee Pyhälahden NE-

rannan laaja esihistoriallinen asuinpaikka, josta on muutamia kuoppajäännöksiä sekä 

iskoslöytöjä. Yksi keittokuoppa on ajoitettu varhaismetallikauden loppuvaiheille eli 

53 eKr. – 25 jKr. Pyhälahden Ristikankaalta löydettiin raha-aarre 1896 ja 

löytöpaikka on vanhaa niittyä. Samassa kohtaa on pellonraivaukseen liittyviä löytöjä. 

Alueella voidaan siis arkeologisten kohteiden perusteella sanoa olleen tuhansia 

vuosia jatkunutta oleskelua.
52

    

 Kuusamon Pyhälahdenniemen kaltaisia, pitkään käytössä olleita 

asuinpaikkoja on muualtakin Sisä-Suomesta. Esimerkiksi Suomussalmen 

Juntusrannan paikalla on ollut asutusta lähes koko esihistoriallisen ajan.
53

 

Kuusamosta on löydetty toinenkin hopea-aarre ja sekin on 

muinaisjäännösmaisemaltaan monipuolisessa kohteessa. Kyseessä on Lämsän 

hopeakätkö.
54

 Sen lähiympäristöstä on löydetty muutama vanha asuinpaikka sekä 

pyyntikuoppia.
55

 Okkosen mukaan paikalta on löytynyt myös viljelysraunioita, 

talonsija sekä aarteenlöytöpaikan länsipuolella kymmeniä kuoppajäännöksiä.
56

 Myös 

pyyntikuoppalöytöjä on Kuusamosta useita ja niistä esimerkiksi Mutkajoen kuopat 

vertautuvat Pyhälahden pyyntikuoppiin: rivissä kolme kuoppaa. Sarvaksen mukaan 

niitä on pidetty jopa ”tervanpolttomiiluina”.
57

 Ingela Bergman kuitenkin toteaa, että 

Ruotsistakin tunnetaan monia usean kuopan ryhmiä vesistöjen lähettyviltä, ja ne ovat 

nimenomaan pyyntikuoppia. Keittokuoppana tai muuna käyttäminen voi olla 

sekundaarinen ja nuorempi tarkoitus.
58

 Tietoa hautapyynnistä on koko 

Fennoskandian alueelta. Pyynti on voinut olla aktiivista tai passiivista. 

Massapyyntiin viittaavia kuoppajärjestelmiä on löydetty esimerkiksi 
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 Okkonen 2013: 15. 
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 Sarvas 1986: 125. 
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Siikajokivarresta, jossa järjestelmä käsittää noin 150 kuoppaa.
59

   

 Asuinpainanne Posion Kuorikkikankaalta on vertailukelpoinen 

kuoppatalon jäännökseen. Tämä Kuorikkikankaan asumus on rakenteeltaan 

enneminkin talo kuin kotamainen rakennelma. Tällainen asumuspainanteen 

olemassaolo on jo sinänsä viite kiinteän asutuksen olemassaoloon. Kuorikkikankaan 

asumuspainanne on kivikautinen. Paikalta on löydetty peuran luita, joista voidaan 

päätellä, että pyynti on tapahtunut asumuksen lähellä. Luulöytojen perusteella on 

myös oletettu, että tämä asumus on ollut käytössä ympärivuotisesti.
60

 

 Kuusamosta tunnetaan Pyhälahden lisäksi Vänrikinnimemestä laaja 

asuinpaikkapinta, josta on lukuisia irtolöytöjä. Sieltä on löydetty sekä kivikautista 

että metallikautista jäämistöä. Perimätiedon mukaan paikalla olisi vanha 

saamelaisasuinpaikka ja siellä on luultavasti oleskeltu yhtäjaksoisesti aina 

kivikaudelta asti.
61

 Pitkäaikainen oleskelu yhdessä paikassa ei siis ole vieras ilmiö 

näillä alueilla. Suomussalmeltakin tunnetaan vastaava, pitkään käytössä ollut 

asuinpaikka-alue eli TB:n ranta. Tämä asuinpinta on 20 metriä leveä ja 800 metriä 

pitkä ja löydöt kattavat asbestikeramiikkaa ja metalliesineitä. Paikalla on myös 

punamultahauta.
62

     

 Näiden verrokkien perusteella voidaan sanoa, että Pyhälahden alueen 

asutushistoria viittaa pitkäaikaiseen oleskeluun ja suhteellisen kiinteään asutukseen 

pitkällä aikavälillä. Muinaisjäännösten monipuolisuus ja runsaslukuisuus tarkoittaa 

sitä, että Pyhälahden alue on ollut suosittu paikka, jolle on palattu aina uudelleen. 

Siitepölyanalyysin kannalta tämä on hyvä asia, sillä pitkäaikainen ja 

pysyväisluonteinen asutus jättää varmemmin merkkejä kasvillisuuteen.      
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 Korteniemi 1991: 166-168. 

60
 Pesonen 1996: 19-15. 

61
 Sarvas 1986: 142. 
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 Museovirasto – rekisteriportaali: MJ-tunnus 777010103. 11.4.2014: 

<http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_default.aspx>. 
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2.2. Kuusamon alueen historia 

2.2.1. Kasvillisuushistoria 

Kuusamon alue luetaan Peräpohjolaan eli pohjoisboreaaliseen 

metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen suomalaisessa metsäkasvillisuuden aluejaottelussa. 

Kuusamon yleisin metsätyyppi on variksenmarja-mustikkatyyppi, mutta myös 

kuivahkoja ja kuivia kankaita on, ja Pyhälahti on selvästi enemmän jälkimmäisen 

Kuva 5. Tutkittujen muinaisjäännöskohteiden ja näytteenottopaikan  sijoittuminen 

kartalle. 1. Pyhäniemen N-ranta 2. Pyhälahti NE ranta 3. Pyhälahti Ristikangas on hopea-

aarteen löytöpaikka (vihreällä merkitty alue on vanha pelto/niitty) 4. Pyhälammen N-ranta 

5. Näytteenottopaikka.  
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kaltainen.
63

 Kuusamon alueen kasvillisuus on vaihdellut paljon kylmien ja 

lämpimien kausien vaihdellessa, kuten muuallakin Suomessa. Yrjö Vasari kertoo 

jään vetäytyneen Kuusamon alueelta viimeistään 9500 vuotta sitten.
64

 Peter 

Johansson ja Raimo Kujansuu viittaavat Leo Koutaniemeen ja kertovat, että jää 

perääntyi Kuusamon alueelta noin 10 700 vuotta sitten.
65

 Toisaalta Risto Aario ja 

Lars Forsström mainitsevat jään kadonneen Koillismaalla ja Pohjois-Kainuussa 

9500–9000 BC.
66

 Matti Eronen toteaa, että Skandinaviasta jään rippeet sulivat 8500 

PC ja lämpeneminen jatkui yleismaailmallisesti 6000 BC asti.
67

 Mikael A. Mannisen 

tutkimuksessa esitetään kartta jään vetäytymisen vaiheista ja siitä voidaan päätellä, 

että Kuusamon alueen jääpeite olisi vetäytynyt jo 11000–10400 calBC. 

Pioneeriasutus olisi liikkunut aivan pohjoisimpaan Lappiin 10250-10050 cal BC.
68

 

Ajoitus jään vetäytymiselle vaihtelee siis kirjallisuudessa, mutta luotan tässä 

tapauksessa vuosilukujen puolesta nuorimpaan aineistoon. Oletettavasti 

kasvillisuussuksessio on noudattanut samaa kaavaa ja seuraavissa kappaleissa 

esiintyvät vuosiluvut ovat suuntaa-antavia.   

 Jään väistymisen jälkeen kasvillisuus oli pääasiassa puutonta.
69

 

Kasvillisuus oli tundramaista, aromaista, suo- ja niittymäistä muodostaen mosaiikin. 

Jään sulamisen jälkeen ruohot ja varvut olivat Kuusamon alueella kasvavia kasveja, 

mutta vähitellen ilmestyi myös koivuja.
70

 Ruohokasvillisuus seurasi vyönä 

vetäytyvää jäätä ja muodostui siitä syystä eri aikaan eri paikoissa. Tämä 

tundramainen kasvillisuus ei ole tarjonnut paljoa polttoainetta eikä 

rakennusmateriaalia, mutta olisi mahdollisesti ollut sopiva metsästysmaa ja keräilyn 

lähde.
71

  Koivut seurasivat tundrakasvillisuutta ja jo 7000 eKr. ne olivat 

korvanneet sen lähes kaikkialla Lapissa. Tällaisessa kasvillisuudessa on jo paremmat 
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luonnonvarat ihmistoimintojen kannalta, mutta metsästettäessä olennainen näyvyys 

olisi heikentynyt merkittävästi.
72

 Koivumetsät olivat vallitsevia ainakin muutaman 

sadan vuoden ajan johtuen koivun pioneeriluonteen vuoksi. Se saavuttaa 

lisääntymisiän nopeasti ja tuottaa siementä, joka leviää tehokkaasti. Nykyisinkin 

koivu valtaa ensimmäisenä hakkuu- tai kuloalat.
73

  

 Mäntyjen osuus puolestaan kasvoi 7000–6000 välillä eKr. ja mänty otti 

tällöin valtalajin paikan. Männyn laajin levinneisyys osui noin 4900 eKr. ajalle ja 

kuivilla alueilla oli puhtaita mäntymetsiä. Aluskasvillisuus käsitti lähinnä varpuja. 

Lapissa mäntymetsät tarjosivat jo parempia elinmahdollisuuksia kuin koivikot.
74

 

Lämmin kausi Kuusamossa kesti 3000 eKr. asti ja silloin siellä kasvoi lähinnä 

lehtipuita ja mäntyjä, mutta kuustakin alkoi olla siellä täällä. Kuusi kuitenkin 

vakiintui alueelle vasta useita tuhansia vuosia sen jälkeen.
75

 Tänä lauhana kautena 

kasvillisuus saavutti tasapainotilan ja metsät olivat koivu- mänty- sekametsiä. 

Kuusamon maakunnan pohjois- ja länsiosat olivat kuitenkin kasvillisuudeltaan 

hieman erilaisia, sillä metsät olivat siellä enemmän koivuvaltaisia. Soistumista 

tapahtui Lapin alueella jo jäiden sulamisen jälkeen ja lämpökausi oli erityisen 

otollista suokasvillisuuden kannalta.
76

     

 Hicks ja Hyvärinen mainitsevat Lapissa muutoksen ajaksi 2500 eKr. 

cal BC, jolloin ilmasto alkoi heilahdella ja muuttua kosteammaksi; seikka josta kuusi 

hyötyi.
77

 Ilmasto viileni jälleen ja kylmä kausi kesti aina viimeisiin vuosisatoihin 

eKr. asti. Tämän viilenemisen aikana kuusi alkoi työntyä voimakkaasti kohti 

pohjoista ja länttä ja se yleistyi koko Metsä-Lapin pohjoisrajan eteläpuolella.
78

 Tänä 

viilenemisen kautena kasvillisuus muuttui yhä enemmän nykyisen kaltaiseksi. Juuri 

huononemisvaiheessa kuusi yleistyi ja kasvisto yleisesti ottaen köyhtyi.
79

 

Kuusimetsät eivät tarjonneet ruokaa aivan yhtä hyvin kuin mäntymetsä, mutta 
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tarjosivat ehkä enemmän suojaa. Soistuminen olisi jossain määrin estänyt 

liikkumista.
80

 Sen jälkeen on tapahtunut taas hidasta lämpenemistä, joka jatkuu 

nykyäänkin. Ilmasto ei ole kuitenkaan niin lämmin kuin kivikautisen asutuksen 

saapuessa Kuusamon alueelle eli 5000–3000 eKr. välillä.
81

 Vuoden 10 jKr. vaiheilla 

siis kasvillisuus on Lapissa ollut suunnilleen samanlaista kuin nykyäänkin.
82

 

  Häiriötön metsäkasvillisuus tällä alueella on sellainen, jossa puut ja 

varsinkin koivu ja mänty hallitsevat siitepölydataa ja muiden kuin puupölyjen osuus 

on suhteellisen pieni.
83

 Kuvaukset Suomen metsätyypeistä vaihtelevat hieman 

toisistaan. Pyhälahden alue voidaan lukea kasvillisuudeltaan esimerkiksi kuivahkoksi 

kankaaksi, joissa varpukasvit hallitsevat, ja joilla esiintyy myös jonkin verran 

jäkälää. Kuivahkot kankaat jaetaan edelleen puolukkatyyppiin ja kanervatyyppiin. 

Puolukkatyyppiin kuuluu puolukka näkyvimpänä lajina, kanervaa, mustikkaa ja 

vanamoa on myös. Päälajina sammalista on seinäsammal ja jäkälät ovat yleisiä. 

Heiniä ja ruohoja on jonkin verran, esimerkiksi metsätähteä, lillukkaa, kultapiiskua ja 

metsälauhaa. Kanervatyyppisissä metsissä kanerva on valtalaji ja heiniä ja ruohoja on 

vain yksitellen. Jäkäliäkin on yleensä puolet kasvualasta.
84

  

 Peräpohjolan metsät voidaan jakaa myös ravinteisuuden mukaan 

karukkokankaista lehtomaisiin kankaisiin. Pyhälahden metsä lienee karumpaa 

tyyppiä, mutta ei aivan karukkokankaan tasolla, jossa aluskasvillisuudessa vallitsevat 

jäkälät. Metsäkasveista levinneisyyden puolesta siellä vallitsee varvusto; juolukka, 

mustikka, variksenmarja sekä suopursu. Puut paljastavat helposti metsätyypin: 

puhdas männikkö, jota Pyhälahdenkin alue enimmäkseen on, on usein juuri 

puolukka- tai kanervatyyppi.
85

     

 Lapista tehdyt siitepölyanalyysit voivat myös kertoa jotain Kuusamon 

luonnollisesta metsäntilasta. Nukkumajoelta Inarista tehty siitepölyanalyysi osoittaa, 

että häiriötön metsäntila on sellainen, jossa mänty dominoi ja koivu sekä varpukasvit 
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ovat myös laajalti edustettuna.
86

 Myös Inarin Retsamojärven tuloksista voidaan 

nähdä, millainen on häiriötön metsäkasvillisuus Lapin seudulla. Koivu dominoi 

aluksi ja läsnä on varpuja, heiniä, pajua, sarakasveja, kortekasveja sekä leppää, 

kalliomarekasveja sekä liekokasveja vaihdellen koostumuksessa ajoituksen 

mukaan.
87

     

 Suokasvillisuuden puolesta Kuusamo kuuluu Peräpohjolan aapasoiden 

vyöhykkeeseen. Soiden kasvillisuudessa vallitsee erilaisten Sphagnum (sammalien) 

ja Cyperaceae (sarakasvien) lajit.
88

 Saraturpeen tunnistaa sen harmahtavasta ja 

karkeahkosta ulkonäöstä. Myös sarojen siemeniä voi näkyä.
89

   

 Talvella vallitseva tuulensuunta Kuusamossa on lounaistuuli. Kesää 

kohden tuulet muuttuvat enemmän itäisiksi. Keski-Lapissa syystuulet puhaltavat 

etelästä.
90

 Olennaisin siitepölyjen kannalta on siis kesällä vallitseva tuulensuunta.

 1700-luvulta on säilynyt aikalaiskertomus Kuusamon kasvillisuudesta. 

Pappi, kirjailija ja tutkija Elias Lagus havannoi Kuusamon luontoa vuonna 1770. 

Tämä kuvaus kertoo, millaista kasvillisuutta tällä alueella on tuolloin kasvanut. Hän 

mainitsee, että Kuusamon järvissä kasvaa kaislaa, putkea, kortetta ja saraa. Soilla 

puolestaan kasvaa saraa, soupursua, karpaloa ja hillaa. Kankailla ja saviharjuilla 

kasvillisuutta hallitsee kanerva ja jäkälät, mutta myös keltaliekoa (Lycopodium 

complanatum) löytyy. Mäillä kasvaa sammalta, puolukkaa ja mustikkaa. Kosteilla 

rinteillä viihtyy esimerkiksi metsäkurjenpolvi, kultapiisku, maitohorsma ja 

niittysuolaheinä. Näillä mäkirinteillä on myös ahomansikkaa, mesimarjaa sekä 

vadelmaa. Kovapohjaisilla niityillä vallitsevat puolestaan ruoholajit sekä angervot, 

niittyleinikki, virmajuuri sekä niittykellukka. Pelloilla kasvaa voikukkaa, 

siankärsämöä, saraleinikkiä tai –apilaa. Nokkonen on rikkaruohona pelloilla. Puista 

ja pensaista kuusi, mänty ja koivu hallitsevat. Myös haapaa ja raitaa löytyy sekä 

myös pihlajaa. Veden äärellä kasvaa pajua ja leppää. Vaivaiskoivu rajoittuu soille.
91

 

Täytyy kuitenkin muistaa, että tällä ajalla ihminen on jo ehtinyt moneen kertaan 
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muuttaa kasvillisuutta ja näiden kasvien kasvamiseen ihminen on voinu jo 

toiminnallaan vaikuttaa. Se antaa kuitenkin tietoa sen aikaisesta tyypillisestä 

kasvillisuudesta eri maastokohteissa. 

2.2.2. Esihistoriallisen ihmisen toiminta alueella 

2.2.2.1. Asutuskehitys kivikaudelta 1500-luvulle 

Matti Huurteen mukaan jo esikeraaminen asutus on levinnyt koko Pohjois-Suomen 

alueelle Lappiin saakka. Löytöinä on tältä ajalta jäänyt talttoja, kirveitä, pallonuijia 

sekä liuskekärkiä. Huurteen esittämistä kartoistakin voidaan havaita, että Kuusamon 

lähettyviltä tällaisia löytöjä on tehty. Asutuksesta vanhimmat ajoitukset on saatu 

Kainuusta ja Huurre mainitsee esimerkiksi Hyrynsalmen Koppeloniemen, jolle hän 

antaa ajoituksen 6300 eKr. Tätä paikkaa olisi myös käytetty aina varhaiselle 

metallikaudelle saakka.
92

 Muinaisjäännösrekisterissä ei ole ajoitustarkennetta tälle 

kohteelle, mutta siellä mainitaan tämän olevan kivikautinen asuinpaikka Hyrynjärven 

länsirannalla.
93

 Pitkään käytössä olleista asuinpaikoista Huurre mainitsee myös 

esimerkiksi Hyrynsalmen Vonkan sekä Suomussalmen Ämmänsaaren Vanhan 

Kirkkosaaren paikka, josta on liuskekärkien perusteella päätelty toiminnan alkamisen 

ajoitus n. 6800–6000 eKr.
94

 Hyrynsalmen Vonkka on muinaisjäännösrekisterin 

mukaan esihistoriallinen asuinpaikka, josta on myös kivikautinen retusoidun liuske-

esineen teelmä.
95

 Kirkkosaaresta puolestaan on muismaismuistorekisterin mukaan 

tehty asuinpaikkalöytöjä sekä pii-iskos ja hioin-löytö.
96

 Näiden Huurteen 

mainitsemien kohteiden perusteella voidaan sanoa, että on hyvin todennäköistä, että 

myös Kuusamon alueella on asutus alkanut samoihin aikoihin. Tutkimusta ei 

kuitenkaan asiasta ole juuri tehty ja siitä syystä tiedoissa joudutaan turvautumaan 

lähialueiden kohteisiin.     

 Kerkko Nordqvistin ja Vesa-Pekka Hervan mukaan kuparinkäyttö olisi 
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alkanut itäisessä Fennoscandiassa jo 4000 BC. Keramiikka puolestaan tuli käyttöön 

5500 BC ja kivikausi päättyi 1800 BC. Tässä välissä on useita ajallisia jaotteluita 

keramiikkatyylien mukaan, ja nämä jaottelut ovat jo kohtuullisen vanhoja ja siitä 

syystä hieman ongelmallisia. Joka tapauksessa keramiikka olisi tullut itäiseen 

Fennoskandiaan heidän mukaansa Venäjältä 5500 BC. Kampakeraamisen vaiheen he 

ajoittavat 4000–3500 BC ja tämä oli kivikautisen kulttuurin rikkain vaihe Suomessa. 

Tämän kulttuurin vaikutteet ulottuivat Baltian mereltä Uralille asti. 

Asbestikeramiikan aika puolestaan alkaa 3500–2800 BC ja tämä vaihe on osittain 

päällekkäinen kampakeraamisen kulttuurin kanssa. Asbesti ja orgaanissekoitteisen 

keramiikan vaikutteet tulivat oletettavasti Volgan seudulta. Nuorakeraamisen 

kulttuurin he ajoittavat 2800–1800 BC. Maan eteläosissa nuorakeraamisen kulttuurin 

aikana harjoitettiin maanviljelystä ja eläinten pitoa ja pohjoisessa ja idässä otettiin 

vaikutteita tästä kulttuurista. Kuparia on siis käytetty jo kampakeraamisen kulttuurin 

aikaan ja sen käyttö monipuolistui ainakin työstötekniikoiden ostalta asbesti- ja 

orgaanissekoitteisen keramiikan aikaan. Nuorakeramiikan aikana kuparilöydöt 

puolestaan katoavat ja tämä liittynee laajempaan kulttuuriseen muutokseen. Kupari 

ilmestyy itäisessä Fennoskandiassa jälleen 2000–1000 BC ja tämä selittyy 

yhteyksillä skandinaavisiin sekä itäisiin tekstiilikeramiikkakulttuureihin.
97

 

 Kuusamossa varhainen metallikausi oli ajalla 1600 eKr.– 300 jKr. ja 

Seppo Ervasti mainitsee, että tänä aikana olisi jo kesytetty ensimmäiset villipeurat 

poroiksi.
98

 Tämä on kuitenkin kyseenalaista, koska Kjell-Åke Aronssonin mukaan 

porojen ensimmäisestä kesytysajankohdasta ei vieläkään ole yksimielisyyttä. Osa 

tutkijoista uskoo sen tapahtuneen myöhäisellä rautakaudella ja osa vasta 

huomattavasti myöhemmin. Joka tapauksessa porojen paimentaminen alkoi vasta 

ensimmäisen vuosisadan A.D. puolenvälin paikkeilla Lapissa. Yksittäisiä poroja on 

voitu kesyttää sitä aikaisemmin, mutta siitä ei ole mahdollista saada mitään 

arkeologista tai palaeoekologista todistusaineistoa.
99

 Tutkijat ovat esittäneet eriväviä 

näkokulmia varsinaisen poronhoidon leviämisestä. Poronhoito on nähty Itä- ja Keski-

Siperiasta noin 200 eKr. levinneenä ja se olisi saavuttanut pohjoisimman 

Skandinavian 800-luvulla jKr. Ajoporojen koulutus on oletettu saavuttavan Länsi-
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Skandinavian 300 jKr. jälkeen. Toisaalta myös metsälappalaisten on uskottu olevan 

ensimmäisiä poronhoidon aloittajia. Poropaimentolaisuus omaksuttiin kuitenkin 

Skandinaviassa vasta 1400-1600-luvulla jKr.
100

   

 Huurre mainitsee, että kivi pysyi sekä rannikolla, että sisämaassa 

käytössä ja kivikauden ja pronssikauden erotus on epäselvä. Samaa voi sanoa 

rautakauteen siirtymästä, koska löydöt ovat vähälukuisia myös silloin.
101

 Pyytäjä-

keräilijät ovat kuitenkin eläneet tällä alueella koko ajan ja he jatkoivat kalastusta ja 

metsästystä sekä pitivät mahdollisesti pienen määrän kesytettyjä poroja. Samoille, 

mieluisille paikoille on esihistoriassa palattu aina uudestaan ja uudestaan
102

. 

Huurrekin mainitsee, että jokaiselle yhteisölle olisi muodostunut oma, ehkä laajakin 

elinpiiri, jossa liikuttiin saaliin perässä vuotuiskierron mukaan. Niitä on voitu käyttää 

jopa tuhansia vuosia.
103

    

 Uudisasukkaiden paikalle saapuessa on Kuusamossa ollut ainakin kaksi 

saamelaiskylää, Kitka ja Maanselkä. Varallisuutta olisi kaupankäynnin myötä 

kertynyt ainakin muutamille asukkaille. Turkiskauppaa käytiin ja itään päin on 

oletattavasti ollut vahvat kauppayhteydet. Kuusamossa silloin asuneet ihmiset olivat 

vaeltavia kalastaja-metsästäjiä, jotka pitivät muutamia poroja. Kalastus oli tärkein 

elinkeino, mutta keräilylläkin saatiin ravintoa esimerkiksi kasvien juurista. Kasveja 

voitiin käyttää myös lääkkeinä ja eristeinä. Metsästys tapahtui ansoilla ja satimilla, 

mutta myös yhteisössä kollektiivisesti suurempien eläinten kohdalla. Yhteisöpyynti 

olisi tapahtunut jousien, nuolien ja keihäiden avulla. Syksyisin eläimiä ajettiin 

joukolla kuoppiin. Paikkoja olisi vaihdettu vuotuiskierron mukaan, eli keväällä olisi 

liikuttu kutupyyntiin liittyville paikoille, syksyllä suosittiin verkkokalastuspaikkoja 

ja talvikylät olivat useimmiten pienin lampien tai järvien rannoilla, joissa kova tuuli 

ei haitannut. Veden ja puun saanti oli olennaista näissä paikoissa, koska niitä 

tarvittiin moniin tarpeisiin. Esimerkiksi asumukset tehtiin talvella salvetuista 

puunrungoista. Tähän aikaan poro olisi jo ollut kesytetty ja sitä on voitu käyttää 

vetoeläimenä.
104

 Jos oletetaan, että kulttuuri on pysynyt suunnilleen 
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muuttumattomana aina aikaan ennen uudisasutuksen saapumista, on tämä kuvaus 

pätevä jossain määrin koko esihistorialliselle ajalle.   

 Rautakaudelta ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä. Löytöjen perusteella 

oletetaan, että metallitkaan eivät siis vaikuttaneet elintapoihin Kuusamossa. 

Kivikautinen elämä olisi näin ollen jatkunut hyvin pitkälti samanlaisena myös 

metallikautisilla jaksoilla. Esihistoriallinen väestö eli metsästyksestä ja kalastuksesta, 

ja asuinpaikat ovat olleet vuotuiskierrossa ja kiinteää asutusta ei vanhempien 

tutkimusten mukaan ole alueella ollut. Elintavat muuttuivat oleellisesti vasta 

uudisasukkaiden saavuttua 1600-luvulla ja heidän harjoittaman maanviljelyksen 

johdosta.
105

 Elintapojen osalta tieto on todennäköisesti paikkansa pitävä ja ne ovat 

kiistämättä pysyneet tällä aikavälillä samankaltaisina, mutta arkeologisten löytöjen 

perusteella on todettava, että ei-kiinteä asutusmuoto on ainakin Pyhälahden osalta 

kiistanalainen. Arkeologiset kohteet viittaavat pitkäkestoiseen oleskeluun alueella. 

Metallien osalta täytyy vielä muistaa, että käyttömuotojen ja symbolisen arvon 

määrittely on vaikeaa, koska löydöt ovat niukkoja.
106

  

2.2.2.2. Pyhälahden raha-aarre  

Aarrelöydöt Kuusamon alueelta ajoittuvat rautakaudelle ja esimerkiksi juuri 

Pyhälahden kohdalla on nimen perusteella ajateltu kätkön olevan uhri.
107

 Pyhälahden 

raha-aarre koostuu yli 400 hopearahasta, jotka löytyi lahden pohjukkaan raivatulta 

niityltä vuonna 1896. (Ks. liite 2, kuva 3) Aarre löydettiin ”sammalmättäästä ja sen 

terminus post quem on 1065. Kolikoissa on arabialaisia, saksalaisia, englantilaisia, 

skandinaavisia sekä tanskalaisia kolikoita. Saksalaisia oli eniten, 401 kappaletta. 

Pyhälahden aarre indikoi yhteyksiä Karjalan suuntaan.
108

  

 Pyhälahden aarteen löytöpaikan lähettyvillä on pyytäjä-keräilijöiden 

asuinsijoja. Koko Pohjois-Suomen alueelta tunnetaan Kuusamon tavoin vanhoja 

pyytäjä-keräilijöiden asuinpaikkoja, joista traditio kertoo ja joista on jäänyt maastoon 

merkkejä.
109

 Uusimpien tulkintojen mukaan kuitenkin kiinnitetään huomiota siihen, 
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että hopea-aarteen löytöpaikka on osa kulttuurimaisemaa. Jari Okkonen on 

havainnut, että muutkin Pohjois-Suomen myöhäisen rautakauden hopea-aarteista 

sijaitsevat Pyhälahden löydön tavoin pyytäjä-keräilijöiden kulttuurimaisemassa ja 

muinaisjäännösten osalta monipuolisissa paikoissa. Kuusamosta löydetty toinenkin 

hopea-aarre, eli Lämsän hopea-aarre, on löytöpaikaltaan samankaltainen. Myös sen 

luota tunnetaan pyyntikuoppia, ”lappalaisasuinpaikkoja” tuvansijoja ja 

viljelysraivioita. Tästä syystä on hyvä tiedostaa, että aarteita ei välttämättä ole jätetty 

erämaahan ulkopuolisten toimesta. ”Pyhälahden ja Lämsän aarteet näyttäisivät 

olevan paikoista, jotka ovat olleet tuhansia vuosia paikallisten pyyntiyhteisöjen 

sukuihin ja vuorovaikutukseen liittyvän sosiaalisen, elinkeinoihin liittyvän 

taloudellisen ja ideologiaan liittyvän uskonnollisen merkityksenannon kohteena.”
110

 

Ville Hakamäki korostaa uhraamisen yhteisöllistä luonnetta sekä esineiden 

elämänkaarta ennen kätköön joutumista. Koska uhrit ovat vuosituhansia käytössä 

olleissa paikoissa, ja paikoissa, jotka eivät välttämättä uhraushetkelläkään ole olleet 

niin autioita kuin on aikaisemmin luultu, tuntuu epäuskottavalta, että kätköt olisi 

laitettu maahan kiireessä ja ryöstön uhan alla. Hopea-aarteiden kätkeminen liittyy 

niiden arvoon ja käyttöön yhteisössä. Mikäli ei ole mahdollisuutta myydä tai vaihtaa 

suurta määrää tällaisia esineitä menettämättä sosiaalista statustaan, ainoa 

hyväksyttävä tapa siirtää ne eteenpäin on uhraaminen.
111

 Parhaassa tapauksessa 

siitepölytodisteet voisivat varmentaa maiseman olevan tämän pyyntiyhteisön 

jatkuvassa käytössä olevaa toimintakenttää, eikä vain erämaata, kuten usein 

ulkopuolisen silmin nähdään.  

2.2.3. Ihmisen toiminta ja kasvillisuusmuutokset historiallisella ajalla 

Historiallisella ajalla merkit ihmisistä ovat oletettavasti suuremmat intensiivisemmän 

maankäytön johdosta, mutta silti indikaattoreiden määrät vaihtelevat useista syistä. 

Jos metsää on kaskettu ja kaskeaminen on pienialaista, voi viljelykasvien siitepölyjen 

kulkeutuminen estyä metsän ollessa välissä. Kiinteät pellot ja laaja-alaisempi viljely 

avaavat maisemaa riittävästi, jotta pölyt pääsevät kulkeutumaan. Jos paikalla on 

viljelty ohraa, saattaa se helposti sekoittua muiden heinien pölyihin. Kaskipellossa ei 

ole rikkaruohoja, mutta tulenkäyttöä ilmaisevat siitepölyt usein lisääntyvät. Vasta 
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kiinteän peltoviljelyn myötä tulivat rikkakasvit pysyvästi mukaan. Kaskimetsät 

saattavat kuitenkin kasvaa nopeasti umpeen ja näin ollen ympäristö ei muutu 

pysyvästi. Poikkeama on voinut olla lyhytaikainen, eikä näin ollen välttämättä osu 

näytteenottokohtaan. Yksi näyte voi sisältää jopa kymmenien vuosien aikavälin ja 

muutos hukkuu muun pölyn sekaan. Pitkäaikaisia häiriöitä voi muodostua kuitenkin 

silloin, kun kaskialat ja –pellot sijaitsevat lähellä näytteenottokohtaa. Kiinteiden 

peltojen pitäisi erottua tuloksissa selkeästi tiettyjen indikaattorilajien ja puiden 

väistymisen seurauksena.
112

    

 1600-luvun alussa ennen kuin uudisasukkaat saapuivat paikalle, oli 

Kuusamossa siis ainakin kaksi pyytäjä-keräilijöiden kylää ja nämä ihmiset elivät 

kalastaen ja metsästäen ja he myös pitivät muutamia lampaita ja poroja. 1600-luvun 

puolivälissä uudisasutusta alkoi tulla lännestä päin ja 1684 mennessä monet olivat 

muuttaneet pysyvästi alueelle. Nämä uudet tulokkaat harjoittivat kaskiviljelyä ja 

kaskiviljelyä harjoittaessaan he tuhosivat saamelaisten metsästysmaita.
113

 Maanselän 

ja Kitkan kyliä pidettiinkin 1600-luvulla Kemin Lapin köyhimpinä. Kitkan ja 

Maanselän kylät olivat talvikyliä, joissa saamelaiset viettivät talven kylmimmät 

kuukaudet. Poroja saamelaiset käyttivät mahdollisesti vain houkutuseläiminä 

villipeuranpyynnissä tai ajoporoina. Uudisasutus hävitti villipeurat ja sen jälkeen 

poronhoito on lisääntynyt.
114

 Kun peuroja vielä pyydettiin, tapahtui se yleisesti 

ajamalla joko ansaan tai kuoppaan tai väijyvän ampujan luo. Kesäkalastuspaikoilla 

oli eduksi, mikäli paikalla oli heinikkoa ja niittyä, sillä sitä tarvittiin lampaille.
115

 

 Uudisasukkaiden kaskeamat metsät olivat kuusimetsää ja viljalajike  

ruista.
116

 Myös naurista kasvatettiin.
117

 Kaskeamisen on täytynyt selkeästi vaikuttaa 

kuusimetsien määrään Kuusamon alueella, jos tuhot saamelaisten metsästysmaihin 

ovat olleet niin laajat kuin kuvaukset kertovat. Oletettavasti tänä aikana 

siitepölyaineistossa näkyisi kuusien vähäisyys.    

 Kun ruissadot alkoivat hiipua metsien ehtymisen myötä, alkoi pysyvien 
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peltojen raivaus. Peltojen raivaus on lähinnä 1700-luvun ilmiö ja silloin valtakasvi 

oli ohra.
118

 Hamppua kasvatettiin myös jonkin verran.
119

 Pyhälahden alue on pääosin 

mäntymetsää ja siitä syystä se ei välttämättä ole soveltunut kaskiviljelyyn. Kuten 

Hicks toteaa, huuhtaviljelyssä hyödynnettiin kosteampia ja rikkaampia 

kuusimetsiä.
120

    

 Pohjoisen huuhtaviljely, jota Kuusamossakin harjoitettiin, poikkeaa 

etelän kaskiviljelystä. Kaskimaata voitiin käyttää uudelleen vasta 70 vuoden kuluttua 

poltosta.
121

 Uudisasukas joutui etsimään uuden kaskialueen jo 4 – 5 vuoden kuluessa 

kaskeamisesta.
122

 Viljan viljely kesti kauemmin, koska tarvittava alue piti polttaa 

kahdesti ennen kylvöä. Poltetut aukeat olivat laidunkäytössä ja niistä otettiin heinää 

suunnilleen 10 vuoden kuluttua hylkäyksestä. Noin 80 vuoden kuluttua maa oli 

poltettu kahteen kertaan ja siitä oli korjattu kaksi satoa (viljelykäyttö kestää 8-10 

vuotta). Tämän jälkeen poltettua aluetta on voitu käyttää heinän lähteenä ja 

laidunmaa poroille, kunnes paikka alkoi kasvaa uudelleen metsää. Metsän 

kasvaminen entiselleen kestää noin 200 vuotta. Kuusimetsä kasvaa nopeammin 

kasketulla maalla ja eteläisiin kaskiviljeltyihin alueisiin verrattuna kaskeamisen 

vaikutus ei olisi ollut pohjoisessa Suomessa niin suuri.
123

 Indikaattorilajien 

perusteella nämä kaikki vaiheet pitäisi olla nähtävissä siitepölyaineistossa, mikäli 

näytteenotto kohdistuu tähän aikaan ja Pyhälahden alueella on huuhtaviljelyä 

harjoitettu. Suurin osa Kuusamon metsistä poltettiin ainakin kerran 1680–1870 

välillä.
124

 1680 lähtien siis ihmisen vaikutus ympäristöön oli huomattavasti suurempi 

kuin tätä aiemmin.     

 Toisaalta Hicksin vuonna 1975 tekemässä tutkimuksessa on havaittu, 

että suomalaisten viljelijöiden saapuminen näkyy siitepölyaineistossa oletettua 

heikommin, vaikka oletusarvo on, että juuri he vaikuttivat eniten ympäristöönsä. 

Metsä väheni ja ihmisindikaattorit lisääntyivät, mutta vain hieman. Rukiin 
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kaskiviljely ei siis välttämättä jätä niin hyvin merkkejä siitepölyaineistoon kuin voisi 

olettaa. Mikäli viljelmät olivat metsän sisällä, ei siitepölyt ole välttämättä päässeet 

kulkeutumaan. Männyn ja koivun pölyjen yliedustus voi  myös aiheuttaa muiden 

indikaattorien näkymättömyyden. Kuusi tuottaa vain vähän siitepölyä ja kaskimetsät 

tehtiin juuri kuusimetsään. Kuusen vähentyminen vähentää siis kuusen siitepölyjen 

määrää todellisuudessa vain vähän. Metsästäjä-kalastajien vaikutus saattaa siis näkyä 

siitepölydiagrammissa oletettua vahvemmin, vaikka voisi olettaa, että  vasta viljelyn 

alun jälkeen näkyy ihmisten vahva läsnäolo.
125

  

3. SIITEPÖLYHAVAINNOT 

3.1. Turvepalkin ensimmäinen näytevyöhyke 

Näytesyvyyksiin viitataan numerojärjestyksessä lukemisen helpottamiseksi. 

Ensimmäinen näyte on pohjimmainen eli syvyydeltään 74 cm. Viimeinen näyte eli 

kaikista ylin on siis näyte 9. Ajoitusnäyte on otettu kolmannesta näytesyvyydestä eli 

67 cm kohdalta. Kaksi sitä alempaa näytettä täytyy siis olla vanhempaa kuin ajoitus. 

Ajoitus osui aikavälille 1413-1229 eKr. (Ks. kuva 7 kalibroitu ajoitus näytteestä 3) 

Eri näytesyvyydet on järjestetty kolmeen vyöhykkeeseen, jotka tulosten perusteella 

näyttäisivät edustavan samaa kasvillisuusjaksoa. (ks. liite 1. diagrammi) 

Ensimmäinen vyöhyke on neljän ensimmäisen näytteen sarja, johon kuuluu myös 

ajoitettu näyte, eli näyte 3. Seuraava vyöhyke sisältää näytteet 5-7 ja viimeinen 

vyöhyke käsittää näytteet 8 ja 9. (Ks. kuva 6) Siitepölylöydökset on esitetty lajeittain 

diagrammissa
126

. 
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Näytesyvyys (cm) Näytteen numero Näytevyöhyke Ajoitus 

53 9 3  
57 8 3  
59 7 2  
61 6 2  
62,5 5 2  
63,5 4 1  
67 3 1 1413-1229 (CalBC) 
70 2 1  
74 1 1  
 

Kuva 6. Taulukko näytesyvyyksistä. 

 

Kuva 7. Kalibroitu ajoitus näytteestä 3. Ajoitus ja kuva on saatu Helsingin Luonnontieteellisen 

Keskusmuseon ajoituslaboratoriosta. (Tunnus: AMS5917_Pyh-4)  Kaaviossa näkyy punaisella 

näytteen radiohiili-ikä ja harmaalla kalibroitu ikä. 

 

Näyte 1.  

 Ensimmäinen näytesyvyys vaikuttaa tyypilliseltä metsäkasvillisuudelta, 

jota oletetusti hallitsee Pinus eli mänty ja Betula eli koivu. Picean läsnäolo kertoo 

siitä, että näyte ei voi olla ainakaan 3000 eKr. vanhempi, koska kuusi ei ollut vielä 
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tuolloin levinnyt tälle alueelle. Isoetes eli lahnaruoho on vesikasvi ja se on voinut 

kulkeutua paikalle läheisiltä vesialueilta. Vieressähän on pieniä lampia. 

Lahnaruohoista tummalahnaruoho ja vaalea lahnaruoho kasvavat molemmat järvissä, 

mutta vaalealahnaruoho myös joissa ja lammissa.
127

 Polypodiaceae puolestaan on 

yleinen kalliomarekasvi, joka kasvaa monilla paikoilla aina kallioilta dyyneille. 

Myös Menyathes eli Raate kasvaa soilla ja matalissa vesissä. Menyanthes trifoliata 

on hyvin yleinen ja sen kasvupaikkoja voivat olla rannat, allikot, purot, ojat, nevat, 

letot, korvet, soiden rimmet tai märkä turve.
128

 Sen esiintyminen näytteessä ei siis ole 

yllätys. Samaten Cyperaceaeta (sarakasvit) on yleensä turvenäytteissä paljon ja 

Spaghnumia eli rahkasammalta. Suo on itsessään paikallista siitepölyä tuottava 

kohde
129

.      

 Filipendula eli angervot kasvavat kosteilla niityillä, rannikoilla ja 

lehdoissa. Varsinkin Filipendula ulmaria eli mesiangervo on hyvin yleinen ja sen 

kasvupaikat ovat kosteat niityt, rantaluhdat, ojat, puronvarret, lehdot, rehevät korvet, 

letot ja hylätyt pellot.
130

  Kuivilla kankailla kasvavat vacciniumit eli varpukasvit 

ovat tässä kerroksessa edustettuna, mutta vain vähäisessä määrin. Vaccinium heimon 

kasvit ovat kanervakasveja ja suku on puolukat. Vaccinium lajeihin kuuluvat 

mustikat, puolukat isokarpalo, pikkukarpalo, sianpuolukka, riekonmarja sekä 

juolukat. Toiset niistä viihtyvät kuivemmilla kankailla ja toiset esimerkiksi soilla. 

Ranunculaceaet ovat leinikkikasveja. Ranunculaceae lajeja, joita tällä alueella voisi 

luonnonvaraisena kasvaa, viihtyvät myös niityillä, lehdoissa, purojen ja jokien 

varsilla, pientareilla, ojissa, rannoilla tai korvissa.
131

  

 Myös Alnusta (leppä) löytyy jo vanhimmasta näytteestä. Alueella on 

siis ollut usean puulajin sekametsää. Harmaaleppä, joka on hyvin yleinen lähes koko 

Suomen alueella, suosii rantoja, korpia, ojia, pientareita, lehtoja, tienvarsia sekä 

joutomaita.
132

     

 Yksi yllättävä löytö tässä kerroksessa on kaukokantautuneisiin 
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luokiteltu Ulmus eli jalava. Jalavia on kasvanut Suomessa ja Kuusamossakin 

lämpökausien aikana eli se voidaan luokitella myös lämpöindikaattoriksi. Kuitenkin 

Picean läsnäolo tässä näytesyvyydessä poissulkee sen mahdollisuuden. Syy 

Ulmuksen esiintymiseen tässä näytteessä selittynee sen kuluneella ulkomuodolla.  Se 

tarkoittaa sitä, että tämän yksittäisen kuluneen yksilön täytyy olla 

uudelleenkerrostunut.
133

    

Näyte 2. 

 Näytteessä kaksi Pinus hallitsee edelleen selvästi lajijakaumaa. Kuusi 

ja koivukin ovat edelleen suunnilleen samoissa suhteissa edustettuna. Nyt kuitenkin 

uutena joukkoon tulee Salix eli paju, joka luokitellaan pensaskasviksi. Pajua on 

monia eri lajeja, joista osa on puita ja osa pensaita.
134

 Koska siitepölyjä ei voitu 

tunnistaa lajitasolle, on mahdotonta sanoa kumpaa tyyppiä tämä yksilö on. 

 Parnassia eli vilukko viihtyy kosteilla niityillä ja rannoilla. Esimerkiksi 

Parnassia palustris on hyvin yleinen ja sen kasvupaikat vaihtelevat kosteilta niityiltä, 

letoilta, rannoilta ja ojista sorakuoppiin.
135

   

 Tässä kerroksessa näkyy yksi Poaceae eli heinäkasvi, mutta sen pieni 

koko viittaa siihen, että kyseessä on luonnossa kasvava heinälaji. Poaceaeta on 

monia eri lajeja. Esimerkiksi hyvin yleinen nurmilauha voi kasvaa kosteilla niityillä, 

rannoilla, hylätyillä pelloilla, laitumilla ja metsälauha puolestaan metsissä, kallioilla, 

hakkuuaukeilla, poluilla, pientareilla, nummilla sekä kedoilla. Myös nurmirölli on 

yleinen ja senkin kasvupaikat vaihtelevat metsistä tienvarsille.
136

 Beugin määritelmä 

on pienin kirjallisuudessa esiintyvä rajanveto viljoille ja luonnon heinille eli 37 µm ja 
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tämä yksilö jää selvästi senkin alle koon ollessa noin 25 µm.
137

   

 Tässä kerroksessa näkyy Chenopodiaceae, savikkakasvi. Levinnältään 

Chenopodiaceae suvun lajeista Chenopodium album eli jauhosavikka sekä 

Chenopodium suecia eli pohjanjauhosavikka ovat mahdollisia kasveja. Ne kasvavat 

pelloilla, puutarhoissa, joutomailla ja pientareilla.
138

 Yksi uusi löydös tässä 

kerroksessa on Geum, kellukkakasvi. Niistä yleisin on Mossbergin mukaan 

ojakellukka, joka kasvaa niityillä, pientareilla, lehdoissa, ravinteisissa korvissa, 

letoilla, lähteiköissä, puronvarsilla, metsänreunoilla sekä hylätyillä pelloilla.
139

 

Aikaisemmin mainitussa Laguksen 1700-luvun kuvauksessa mainitaan niittykellukka 

Kuusamossa kasvavana kasvina, joten tämä yksilö voisi olla myös sitä lajia. 

Näyte 3. 

 Kolmas näytesyvyys eli 67 cm on siis sarjan ainoa ajoitettu näyte. 

Tämä näyte on ajoituksen perusteella varhaismetallikautinen eli 1413–1229 calBC. 

Tässä näytteessä näkyy hyvin pitkälti samoja pölyjä kuin edellisissäkin näytteissä eli 

Sphagnumia, Menyathesta, Vacciniumia, Filipendulaa, Cyperaceaeta sekä 

Ranunculaceata. Kanervakasveista mukaan on tullut Calluna eli kanerva, mutta sen 

määrä on vielä vähäinen. Calluna vulgaris on yleinen ja se kasvaa happamalla 

humuspitoisella tai turvemaalla valoisissa kangasmetsissä, soilla, kallioilla, nummilla 

ja hietikoilla.
140

 Alnuksen määrä kasvaa hieman edellisiin kerroksiin verrattuna. 

Hiilipartikkelit kasvavat tässä näytesyvyydessä seitsemään kappaleeseen. 

Näyte 4.  

 Neljäs näytesyvyys on siis ensimmäinen ajoitetun näytteen yläpuolella 

ja on täten nuorempaa kuin 1413–1229 calBC. Puulajisto näyttää tässä näytteessä 

pysyvän suunnilleen samoissa suhteissa, eikä varpukasvejakaan ole kovin paljon, 

joten metsä ei siis ole merkittävästi avautunut edellisen kerroksen hiilipartikkeleiden 

kasvun jälkeen. Hiilipartikkeleita on kuitenkin tässä kerroksessa eniten koko 

näytesarjasta eli yhdeksän kappaletta.    
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 Uusina lajeina näkyy Asteraceae eli asterikasvit. Ne ovat ruohoja ja 

tällä alueella se voi olla esimerkiksi Kultapiiskua, joka kasvaa metsissä, kallioilla, 

nummissa, hakkuuaukeilla, niityillä, pientareilla, ravinteisilla soilla sekä joutomailla. 

Monet muutkin tämän suvun kasvit kasvavat niityillä, kedoilla tai laitumilla. Myös 

siankärsämö tai ojakärsämö on levintänsä ja yleisyytensä puolesta hyvin 

mahdollinen. Myös ne kasvavat niityillä, pientareilla, pelloilla, rannoilla ja 

joutomailla, pihoilla, tienvarsilla sekä laitumilla. Päivänkakkarat ovat myös yksi 

mahdollinen laji, joka kasvaa hyvin pitkälti samoilla alueilla. Rumex –lajin kasvi on 

uusi tälle näytesarjalle. Rumex acetosella eli ahosuolaheinä kuuluu tatarkasveihin ja 

se kasvaa kallioilla, hakkuuaukeilla, kangasmetsissä, pientareilla, kedoilla, niityillä ja 

pelloilla. Artemisia on marunakasvi. Esimerkiksi Artemisia vulgaris on yleinen 

kasvi, joka kasvaa kaatopaikoilla, pellonreunoilla ja joutomailla.
141

  

Kokonaisuutena tämä vyöhyke vaikuttaa tyypilliseltä metsäkasvillisuudelta, jossa 

mänty on lukuisin laji ja koivua sekä kuusta on myös tasaisessa määrin. Ruoho- ja 

varpukasveja on vähäisessä määrin. Vyöhykkeen loppua kohden itiöiden määrä 

kasvaa. Myös hiilipartikkeleiden määrä alkaa lisääntyä vyöhykkeen loppua kohden.     

3.2. Turvepalkin toinen näytevyöhyke 

Näyte 5.  

Näytteessä viisi hiiltä on vähemmän kuin edellisessä näytteessä. Tässä kerroksessa 

Betula on kuitenkin mennyt Pinuksen ohi puulajeissa eli mänty vähenee 

huomattavasti. Ruohokasveista paikalla on Poaceae, Ranuculaceae sekä Asteraceae 

ja Filipendula.    

 Jälleen löytyy yksi kaukokantautuneisiin lukeutuva Ulmuksen siitepöly. 

Tämä ei ole kulunut yksilö, joten uudelleenkerrostumisen mahdollisuus on 

poissuljettu. Varpu- ja kanervakasveista Vaccinium ja Calluna ovat edustettuna 

tässäkin näytteessä.   
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Näyte 6. 

 Kuudennessa näytesyvyydessä alkaa koivu olla huomattavasti mäntyä 

suuremmissa lukemissa eli havupuut ovat vähenneet selkeästi alueella.  

Hiilipartikkeleita on vielä, mutta ei yhtä paljon kuin näytesyvyydessä neljä. Tässä 

näytesyvyydessä näkyy ensimmäistä kertaa myös Epilobium, horsmakasvi. 

Maitohorsma, joka tämäkin laji todennäköisesti on, on hyvin yleinen ja se kasvaa 

hakkuuaukoilla, paloalueilla, hylätyillä pelloilla, pientareilla, tienvarsilla, kivikoissa, 

jyrkänteillä, joutomailla.
142

 Jälleen esiintyy yksi Chenopodiaceae sekä yksi 

kaukokantautunut Ulmus.    

 Myriophyllum, joka tulee uutena siitepölynä tässä näytesarjassa on 

ärviäkasvi. Esimerkiksi ruskoärviä on hyvin yleinen vesikasvi, joka kasvaa järvissä, 

joissa, puroissa sekä ojissa.
143

 Se on siis kulkeutunut jostain lähivesistöstä, joita 

Pyhälahden ympäristössä on.  

Näyte 7. 

 Seitsemännessä näytteessä Betula on edelleen valtapuun asemassa. 

Ruohokasveista mukana on Ranunculaceae, Artemisia sekä Filipendula. Uutena tälle 

näytesarjalle näkyy Equisetum, kortekasvi. Sen kasvupaikat vaihtelevat hiekka-ja 

sorakankaiden laidoilta, soiden laidoille ja pelloilta niityille. Järvikorte kasvaa 

järvissä.
144

 Myös Rubus chamaimorus on uusi tulokas ja sekin on kosteikkokasvi, 

kuten kortekin. Rubukset ovat vatukkakasveja, Rubus chamaimorus on hilla. Se 

viihtyy niin rämeillä, nevoilla kuin korvillakin.
145

 

Tässä vyöhykkeessä metsän koostumuksessä on tapahtunut huomattava muutos ja 

koivu on noussut selkeästi männyn lukemia korkeammalle. Edellisen vyöhykkeen 

päätyttyä on lyhyessä ajassa tapahtunut koivun lisääntyminen tai männyn 

väheneminen. Varpukasvien määrä alkaa kohota vyöhykkeen loppua kohden, mutta 

hiilipartikkelit ovat tasaisissa määrissä edellisen vyöhykkeen ”hiilipiikin” jälkeen. 
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Vyöhykkeen loppua kohden koivun määrät alkavat taas laskea tai männyn 

vastaavasti lisääntyä. 

3.3. Turvepalkin kolmas näytevyöhyke   

Näyte 8. 

Kahdeksas näyte eli 57 cm on edelleen Betulan hallinnassa, mutta Pinuksen määrä on 

lisääntynyt edellisiin kerroksiin verrattuna huimasti. Myös Picea lisääntyy paljon. 

Tässä näytesyvyydessä lisääntyy selvästi Vaccinium lajien määrä Kosteikkokasvien 

eli Sphagnumin ja Cyperaceaen määrät laskevat huomattavasti ja se voi viitata 

maaston kuivumiseen. Toisaalta Rubuksen läsnäolo viittaa kuitenkin siihen, että 

jossakin lähellä on edelleen kosteikkoja. Muutamat niittykasvit ovat edelleen 

mukana, mutta hiilen määrä pysyy edelleen samoissa lukemissa.  

    

Näyte 9. 

Ylimmäisessä näytesyvyydessä eli 53 cm Betula edelleen hallitsee ja varpukasvit 

kasvavat edelleen. Yllättäen Pinuksen määrä kuitenkin vähenee taas, samaten 

Picean. Hiilen määrä on laskenut vain kolmeen partikkeliin. Kaikki kasvit viittaavat 

kuivahkoon kankaaseen, jossa on kanervakasveja paljon. Rubus chamaimorus näkyy 

tässäkin kerroksessa, joten kosteikkoakin on lähettyvillä oltava. Yksi mahdollinen 

niittykasvi, Asteraceae vielä näkyy. 

Kokonaisuutena tässä vyöhykkeessä tapahtuu erikoisia muutoksia puulajisuhteissa. 

Männyn määrä nousee ensin ja lähtee taas laskuun viimeistä näytettä kohden. 

Kuusen määrät näyttävät lisääntyvän viimeistä näytettä kohden. Tässä vyöhykkeessä 

varpukasvit näyttävät olevan huippulukemissa ja ruohokasvit vähäisemmissä 

määrissä.  

4. IHMISEN TOIMINNASTA KERTOVAT SIITEPÖLYT 

Tietyt lajit siis ovat joko ihmisen mukanaan tuomia tai ihmisen läsnäolosta selvästi 

hyötyviä kasveja. Ihmisen toimet maisemassa suosivat eri lajeja. Ihmisen toiminnasta 

hyötyviin, kotoperäisiin kasveihin viitataan apofyytteinä ja antropokoorit puolestaan 

ovat kasveja, jotka luetaan rikkakasveiksi ja typpipitoisilla paikoilla kasvaviksi, 
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vierasperäisiksi kasveiksi. Syantrooppiset kasvit ovat ihmisen viljelemiä kasveja.
146

  

Termi ihmisindikaattori tai kulttuurinsuosija on eräänlainen kattotermi, jolla voidaan 

viitatata sekä apofyytteihin että antropokooreihin. Indikaattorilajit voivat myös 

tietysti olla negatiivisia ihmisen toiminnan ilmaisijoita, eli niiden määrät vähenevät 

ihmisen ilmaantuessa paikalle. Lähinnä puut ovat tällaisia lajeja.
147

 Puiden 

koostumuksen muuttuminen onkin usein ensimmäinen ja varmin merkki ihmisen 

läsnäolosta.     

 Tulkinta on välillä vaikeaa, koska suurin osa näistä ihmisen toiminnasta 

kertovista lajeista kasvaa myös luonnonvaraisena, eikä eronteko ole aina helppoa. 

Lisäksi, jos kasviheimossa tietyt kasvilajit kertovat ihmisen toiminnasta ja toiset 

eivät, voi olla, ettei niitä ole edes mahdollista erottaa toisistaan.
148

 Tärkeimmät 

toimet, joita siitepölyaineistosta etsitään ovat asutus, maastossa kulkeminen (teiden 

ja polkujen varsilla viihtyvät kasvit), peltoviljely ja niittyjen hyödyntäminen. 

Kuusamon kaltaisella alueella ihmisen jälkeensä jättämät merkit voivat olla hyvinkin 

vähäiset
149

. Koska mänty ja koivu dominoivat näytteitä, jäävät ihmisindikaattorit 

helposti niiden varjoon. Jos näytteessä näkyy useita indikaattorisiitepölyjä yhtä aikaa, 

voi jo kohtuullisella varmuudella uskoa kyseessä olevan todellakin ihmisten 

aiheuttamat kasvillisuusmuutokset.    

 Rumex Acetosa eli niittysuolaheinä voi indikoida asutusta.
150

 

Suolaheinät ovat ravintokasveja. Suolaheinän perässä on voitu jopa siirtyä 

rantamaille Lapissa.
151

 Ranunculaceae eli leinikkikasvit voivat indikoida niittyä sekä 

Chenopodiaceae eli savikkakasvit peltoa. Savikkakasvit ovat rikkakasveja. 

Chenopodiaceae on Kuusamon alueen historiallisen ajan tutkimuksissa liitetty 

peltoviljelyyn. Epilobium voi puolestaan olla viite kaskiviljelystä.
152

 Epilobium eli 

horsmakasvit (yleisimmin maitohorsma) ovat pioneerilajeja, jotka siis valtaavat 

tuhoutuneen alueen ennen muita. Niitä ilmestyy siis ensimmäisenä paikalle, jos on 
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tapahtunut esimerkiksi metsäpalo. Horsmat hyötyvät suuresti ihmistoiminnasta, 

koska ihmisetkin aiheuttavat paloja. Horsma on eläinpölytteinen laji ja siitä syystä 

erittäin harvinainen löytö. Yksikin pöly riittää todistamaan lähellä palaneesta 

maaperästä
153

. Maitohorsman lehtiä on voitu käyttää hätäravintona ja saamelaiset 

ovat syöneet niitä poronluiden kanssa.
154

    

 Laji, jota voidaan pitää puhtaasti ihmisen tuomana, on Cerealia eli 

viljat. Plantago lanceolata eli heinäratamo, Urtica eli nokkoskasvit, Rumex acetosa, 

Humulus eli humala, sekä Vicia eli virna ovat myös ihmisen seuralaiskasveja.
155

 

Näistä osa jo yksittäisinä löytöinä voi merkata ihmistoimintaa, erityisesti viljakasvit, 

mutta suurin osa on sellaisia, joita pitää olla samassa näytteessä useampia, jotta voi 

tarpeeksi luotettavasti sanoa, että ihmisiä on alueella ollut. Esimerkiksi Kuusamon 

Kangerjoen siitepölytuloksissa on todettu, että Rumex acetosa voi indikoida asutusta, 

mutta kun muita vastaavia lajeja ei näy, jää tulos epäselväksi.
156

 Plantago lanceolata 

ei esiinny näin pohjoisessa, joten sitä ei kuuluisi näytteistä löytyä.  

 Mikäli näytteen aikaväli osuu uudisasukkaiden tulon jälkeiseen aikaan, 

olisi näytteessä merkkejä huuhtaviljelystä, jos sitä on harjoitettu tarpeeksi lähellä 

Pyhälahtea. Huuhtaviljelyn palo jättää selkeät merkit siitepölyaineistoon. Merkkejä 

voivat olla esimerkiksi Epilobium, Calluna eli kanerva, Empetrum eli variksenmarja 

sekä Vaccinium eli puolukkasvit. Betula on ensimmäinen puulaji, joka valtaa alueen 

kun metsittyminen alkaa uudelleen.
157

 Varpukasvit tulevat huuhtaviljelyn yhteydessä 

esiin, koska ne hyötyvät metsän aukeamisesta.    

 Antropokoorit ovat siis rikkakasveja ja typpipitoisilla paikoilla 

kasvavia. Niitä ovat: Plantago lanceolata, Polygonunum ja Urtica. Artemisia, 

Chenopodiaceae, Cruciferae ja Caryophyllaceae ovat myös selviä kulttuurin 

vaikutuksen ilmentäjiä.
158

 Pysyvän asutuksen aikana lisääntyvät esimerkiksi 

Poaceaen (heinäkasvit), Rumex acetosellan (ahosuolaheinä) sekä Ranuculus 

repensin (rönsyleinikki) määrät. Mikäli alueella on ollut niittyjä, joita on voitu 
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käyttää esimerkiksi rehuksi, pitäisi näkyä Filipendulaa (angervot), Cyperaceaeta 

(sarakasvit), Equisetumia (kortteet) ja mahdollisesti Thalictrumia (ängelmät), 

Rhiantusta (laukut) ja Ranunculusta (leinikit). Pysyviä peltoja puolestaan indikoivat 

Ranunculus repens, Rumex acetosa, sekä Chenopodiaceae. Sen lisäksi pitäisi näkyä 

useita näistä lajeista: Ranunculus, Taraxacum (voikukat), Trifolium (apilat) sekä 

Brassicaceae (ristikukkaiskasvit). Lisäksi, jos alueella olisi huuhtaviljelyä, kuuluisi 

siitepölyissä esiintyä tietenkin Secale eli ruis, joka on se viljalaji, jota Kuusamossa 

viljeltiin tai Brassicaceae eli ristikukkaiskasvit, joihin kuuluu nauris, jota myös 

viljetiin Kuusamossa uudisasukkaiden toimesta.
159

 Suurten poroaitausten pitämisen 

tulisi näkyä kasvavana heinäkasvien määränä,
160

 joten oletettavasti myös 

pienimuotoisesta eläintenpidosta tulisi jäädä merkkejä lisäääntyvänä Poaceaen 

määränä.      

 Niistä siitepölytyypeistä, joita tässäkin tutkimuksessa tavattiin, on 

Hailuodon tuloksista tie- ja polkukasveihin luettu: Rumex acetosa eli ahosuolaheinä, 

Epilobium, Filipendula, Ranunculus, Rumex acetosa, Poaceae, sekä Equisetum eli 

kortekasvit.
161

 Rumex acetosa sekä Graminae (Poaceae) on luettu 

ihmisindikaattoreiksi myös Kuusamon Särkikankaan tutkimuksissa.
162

 Hailuodossa 

tehdyissä tutkimuksissa asuinsijoihin liittyviä siitepölytyyppejä puolestaan olivat: 

Chenopodiaceae, Poaceae, Plantago major (piharatamo), Rubus-lajin kasvit eli 

vatukat, sekä Equisetum ja niittykasveista Filipendula, Parnassia palustris (vilukko), 

Ranuculus, Rubus-lajin kasvit, Poaceae, Cyperaceae, sekä Equisetum. Pelloilla 

esiintyviä lajeja on Artemisia (marunat), Chenopodiaceae, Rumex acetosa, Poaceae, 

sekä Equisetum.
163

 Ihmisindikaattoreiksi on myös Ylitornion Lohijärven 

tutkimuksissa luettu Artemisia, Chenopodiaceae, Crucifiraea, Plantago lanceolata, 

Rumex acetosa sekä Urtica.
164

 Chenopodiaceaen asema ihmisindikaattorina on 

vanhemmissa töissä kiistelty, mutta tässä tapauksessa luotan nuorempaan Hailuodon 

aineistoon, jossa sen katsotaan kertovan asutuksesta. Osassa tutkimuksia siihen 
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viitataan pelloista kertovana lajina ja osassa asutuksesta kertovana, joten tämän 

perusteella oletan, että tapauskohtaisesti se saattaa kertoa molemmista tai toisesta 

näistä aktiviteeteista. Tulkinta on luonnollisesti riippuvainen ajoituksesta. 

 Tuloksissa käytän vertailussa Kuusamon aineiston lisäksi 

eteläisempiäkin kohteita ja niiden ihmisindikaattoreita. Esimerkiksi Hailuodosta on 

saatavissa vertailukelpoista aineistoa. Samat kasvit todellakin esiintyvät eri 

puolella Suomea tehdyissä siitepölytutkimuksissa ihmisindikaattoreina. Faegri ja 

Iversen kertovat indikaattorilajien olevan suunnilleen samat eri puolilla maapalloa.
165

 

Myös verrattaessa historiallista aikaa ja esihistoriallista aikaa samat lajit voivat 

tilannekohtaisesti merkata ihmistoimintaa, mutta ehkä hieman eri muodoissa. 

Vertailuaineistojen ottaminen historialliseltakin ajalta on silti kannattavaa, koska 

kuten Hicks toteaa, mikäli historialliselta ajalta voidaan tunnistaa eroavaisuudet eri 

ihmistoimintojen välillä, voitaisiin tätä tulkintaa laajentaa myös esihistorialliseen 

aikaan.
166

      

 Olennaisia tämän tutkimuksen kannalta ovat tietekin myös Lapin 

siitepölytutkimukset, koska näillä alueilla ihmisen toiminta on oletettavasti ollut 

hyvin samankaltaista Kuusamon kanssa. Nukkumajoelta Inarista on saatu tuloksia 

pyytäjä-keräilijöiden vaikutuksesta kasvillisuuteen talvikylän läheisyydessä. 

Vaiheissa, joissa häiriötä luonnontilaisessa kasvillisuudessa esiintyy, on ensin 

nähtävissä Urticaa ja Chenopodiaceaeta, Lycopodium annontiumia, Ranunculusta, 

Caryophyllaceaeta sekä Equisetumia. Koivun määrät kasvavat huomattavasti ja 

samalla saattaa esiintyä Poaceaeta, Solidagoa, Epilobiumia sekä Cerealiaa. 

Lycopodium annontium, Ranunculus ja Caryophyllaceae jatkavat läsnäoloaan 

paikalla. Pinuksen määrät vähenevät. Myös Apiaceae, Melampyrum sekä Rosaceae 

esiintyvät.
167

       

 Inarin Retsamojärven tuloksissa puolestaan ihmisten saapuminen ja 

asutuksen alku näkyvät männyn vähenevänä määränä sekä varpujen määrien 

kasvuna. Paikalla näkyy myös Urticaa, Chenopodiaceaeta, Lycopodium annontiumia 

sekä Rumex acetosaa. Ihmiset siis kaatoivat puita avaten metsän peitteen ja antoivat 
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siten erilaisten maantasaisten kasvien kukinnalle enemmän elintilaa.
168

 

 Aronsson tulkitsee esimerkiksi Filipendulan, Plantago lanceolatan 

sekä Artemisian pölyt kiistanalaisiksi ihmisindikaattoreiksi. Syyt liittyvät 

kaukokantauman mahdollisuuteen Artemisialla ja Plantago lanceolatalla ja 

Filipendulalla siihen, että useimmiten se esiintyy vain joskus asutusten yhteydessä ja 

usein myös jokisuistoissa ja kosteissa metsissä luonnollisena.
169

  

5. MAHDOLLISET VIRHELÄHTEET 

Siitepölyjen uudelleen kerrostuminen on tavallisempaa järvisedimenteissä kuin 

turvenäytteissä. Yksi uudelleenkerrostunut siitepöly kuitenkin tästäkin näytesarjasta 

löytyi, joten sen mahdollisuus on otettava huomioon. Uudelleenkerrostunut 

Ulmuksen siitepöly oli kuitenkin selkeästi eri näköinen kuin muut saman lajin 

yksilöt. Se oli helppo tunnistaa sen kuluneesta ulkonäöstä, joten en pidä 

mahdollisena, että muita siitepölyjä olisi merkittävässä määrin uudelleen kerrostunut 

tässä näytesarjassa.     

 Kuten todettu, nykyään suositellaan yli 1000 siitepölyn otoksia 

jokaisesta näytteestä, jotta vaikeasti havaittava ihmisen toiminta näkyisi selvästi 

tuloksissa. Näin suuri otos ei ollut ajankäytön puitteissa mahdollista, joten tulokset 

eivät tällöin ole niin varmat ja erilaisten ihmisen toimintojen erottaminen ei ole 

helppoa.      

 Siitepölyjen säilyminen ei ole samanlaista kaikilla lajeilla, joten se 

saattaa vääristää osaltaan tuloksia.
170

 Tämän tutkimuksen puitteissa en ota 

kuitenkaan kantaa siihen, mitkä lajit säilyvät heikosti ja mitkä hyvin, koska siihen 

vaadittaisiin parempaa asiantuntemusta. Tässä työssä keskityn tulkitsemaan niitä 

lajeja, jotka näkyvät siitepölynäytteissä, enkä lähde pohtimaan sitä, voivatko jotkut 

lajit olla näkymättöminä aineistossani.   

 Suurin epäluotettavuustekijä tutkimuksessani liittyy siihen, että monet 

lajit esiintyvät luonnonvaraisena, vaikka niillä selkeä ihmisindikaattoristatus onkin. 

Olen kuitenkin jo valmiiksi asennoitunut siihen, että en luota pölyissä yksittäisiin 

siitepölyihin ja siitä syystä tulkintani on jo lähtökohtaisesti varovaista. 
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 Siitepölyjen tunnistaminen vaatii huomattavaa osaamista ja yleisimpien 

pölyjen tunnistamisen pystyi hankkimaan siinä ajassa, joka minulla oli käytettävissä 

tähän työhön. Aina on siitepölylaskennassa kuitenkin se mahdollisuus, että olen 

tulkinnut väärin jonkun siitepölylajin ja tämä osaltaan vääristää tuloksia. Koska 

kuitenkin olen tarkistuttanut suurimman osan siitepölyistä henkilöllä, jolla on laaja 

osaaminen tältä alalta, on virhetulkinnan mahdollisuus luonnollisesti pienempi. 

6. TULKINTA 

6.1. Ensimmäinen näytevyöhyke 

6.1.1. Näytekohtaiset havainnot 

Ensimmäisessä näytesyvyydessä on joitakin siitepölyjä, jotka joissain olosuhteissa 

voitaisiin lukea ihmisindikaattoreiksi. Lahnaruohot lisääntyvät metsäraivausten 

yhteydessä, mutta myös viljelyksen vakiintuessa.
171

 Jotkut Polypodiaceaet on 

Torniojokilaakson tutkimusten mukaan apofyyttejä. Polypodiaceaen 

harvinaistuminen ja tulen indikaattoreiden yleistyminen on osoitus metsäalan 

pienentymisestä. Torniojokilaakson tutkimuksissa Cyperaceae on merkattu 

apofyytiksi.
172

 Cyperaceaen suuret määrät yhdessä Poaceaen kanssa voivat viitata 

suonpinnan tulvimiseen, jonka avulla lisätään heinän tuottoa. Tämä on kuitenkin 

lähinnä 1800-luvun ilmiö.
173

 Tässä kerroksessa ei ole Poaceae lajeja. Osa 

Filipendula lajeista voi kertoa niityistä ja teistä, mutta siis toisaalta luonnontilaisista 

paikoista, joten sen ihmisindikaattoristatus voi olla yksistään kyseenalainen. 

Torniojokilaakson tutkimuksissa se on kuitenkin merkattu apofyytiksi.
174

 

 Ranunculus acris on niittyleinikki, joka viittaa niittyihin, teihin ja 

polkuihin tai peltojen reuna-alueisiin,
175

 mutta koska lajilleen tunnistaminen ei ole 

oman osaamisen puitteissa mahdollista, on vaikea sanoa onko tämä juuri sitä lajia. 

                                                           
171

 Eskola 2007: 54 (viitaten Vuorela 1980). 

172
 Reynaud & Hjelmroos 1980: 50; 66. 

173
 Hicks 1988 b: 201. 

174
 Reynaud & Hjelmroos 1980: 50. 

175
 Hicks 1988 a: 49-51. 



45 
 

Ranunculus on merkattu apofyytiksi Torniojokilaakson tutkimuksissa.
176

 Kuten 

muutkin lajit, myös Ranunculus esiintyy myös luonnonvaraisena. Myös Hicks viittaa 

siihen asutuksesta kertovana lajina.
177

 Tässä näytteessä siis esiintyy muutamia lajeja, 

joita voitaisiin joissain yhteyksissä pitää ihmisindikaattoreina. Ranunculaceae ja 

Filipendula voivat joskus merkata niittyjen hyödyntämistä. Hiiltä ei kuitenkaan tässä 

näytteessä ole kuin yksi yli 50 mikrometrin kokoinen kappale, joten ei ole 

kannattavaa tulkita Ranunculaceaen ja Filipendulan esiintymistä tässä muuna kuin 

jonkinlaisena luonnollisena metsäkasvillisuutena. Lahnaruohokin on varmasti tässä 

yhteydessä pelkästään luonnollinen esiintymä, sillä viljelyn yhteydessä 

lisääntyminen ei tule tässä näytesyvyydessä ajoituksen puolesta kysymykseen. 

Tämän tutkimuksen puitteissa ei ole mahdollista ottaa kantaa mahdolliseen 

varhaiseen viljelyyn, koska se vaatisi varmempaa osaamista sekä huomattavasti 

laajempaa siitepölyotantaa. Viljelyn pitäisi olla huomattavasti intensiivisempää 

ennen kuin lahnaruohoa voidaan käyttää indikaattorina. Lisäksi mitään muita 

todisteita viljelystä ole; ei edes hiilipartikkeleita, jotka ovat yksi merkittävimmistä 

ihmisen toiminnan indikaattoreista. Lahnaruohon lisääntyminen vaatii siis 

huomattavaa järven lisääntynyttä kuormitusta.
178

 

Myös toisessa kerroksessa on muutamia lajeja, joita joissain yhteyksissä voitaisiin 

pitää ihmisen toiminnan indikaattoreina. Torniojokilaakson tutkimuksissa 

esimerkiksi osa pajulajeista on merkattu apofyytiksi.
179

 Parnassia on Hailuodon 

tutkimuksissa merkattu niittykasvillisuuteen
180

 ja myös Torniojokilaakson 

tutkimuksissa se on luokiteltu apofyytiksi.
181

 Eläinten pito vaatii paikkoja, joista 

saadaan talvirehua ja on arveltu, että useimmiten rantaniityt ovat tällaisia paikkoja.
182

 

Parnassian kasvupaikat voisivat siis olla rantaniittyjä. Pyhälahden alueella ei 

kuitenkaan kasva sellaisia rantaniittyjä, joista saisi runsaasti rehua. Rantoja alueella 
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kyllä on, mutta ei sellaisia merenrantaniittyjä, joita Hicks oletettavasti tarkoittaa. 

Tässäkään kerroksessa ei näy hiilipartikkeleita, joten yksistään näistä kasveista ei voi 

päätellä ihmisen toimintaa. Puulajisuhteetkin pysyvät suunnilleen ennallaan. 

Kolmas näytesyvyys on siis ajoitukseltaan varhaismetallikautista. Silloin voisi 

mahdollisesti arkeologisten löytöjen perusteella olla jonkinlaista ihmistoimintaa tällä 

alueella. Pyhälahden NE-rannasta löytynyt varhaismetallikautinen keittokuoppa osuu 

ajoitukseltaan kuitenkin varhaismetallikauden loppupuolelle ja tämä ajoitus on aivan 

varhaismetallikauden alkua. Kolmannessa näytteessä on Callunaa, joka on 

Torniojokilaakson tutkimuksissa merkattu ihmisindikaattoriksi. Callunan 

ihmisindikaattoristatus tulee kuitenkin lähinnä siitä, että sen määrät kasvaa 

tulenkäytön lisääntyessä. Varpujen ja kanervan uusiutuminen on osoitettu olevan 

voimakkaimmillaan palon jälkeen.
183

 Ranunculaceaen sekä Filipendulan 

esiintyminen samassa kerroksessa voi merkitä sitä, että alueella on mahdollisesti 

luonnonniitty tai sitten se on vain tavanomaista metsäkasvillisuutta. Muiden 

ihmisindikaattoreiden puuttuessa on mahdotonta sanoa onko alueella ihmisiä. Kaikki 

nämä kasvit voivat olla vain luonnollista esiintymää, koska muita selkeitä todisteita 

ei ole.      

 Kasvu hiilipartikkeleissa on kuitenkin huomattava. Niiden perusteella 

näyttäisi siltä, että tulen vaikutus lähialueella olisi kasvamassa. Tässä 

näytesyvyydessä ei kuitenkaan vielä voi varmuudella siitepölyjen perusteella sanoa 

olevan ihmistoimintaa ja se jää tulkinnaltaan hieman epäselväksi.  

Neljännessä näytteessä esiintyvistä asterikasveista on selvästi kulttuurinsuosijoita.
184

 

Rumex acetosella (Ahosuolaheinä) puolestaan on Hailuodon tutkimuksissa luokiteltu 

teistä ja poluista kertovaksi kasviksi.
185

 Rumex acetosa on eri laji (niittysuolaheinä) 

ja se voi indikoida esimerkiksi asutusta.
186

 Näitä kahta on vaikea tunnistaa toisistaan, 

joten ei ole mahdollista määrittää kumpaako lajia tämä yksilö on. Artemisiakin on 

yksi ihmisindikaattoreista. Kuitenkin Hailuodon tutkimuksissa se on luokiteltu 

pelloista kertoviin lajeihin, joten ajoituksesta johtuen sen luonne on epäselvä tässä 
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kerroksessa.
187

 Myös Torniojokilaakson tutkimuksissa se on merkattu apofyytiksi.
188

 

Se hyötyy siis selkeästi ihmistoiminnasta.   

 Hiilipartikkeleita on tässä näytteessä eniten koko näytesarjasta ja se 

voisi mahdollisesti viitata intensiivisempään tulenkäyttöön alueella. Tässä 

näytesyvyydessä voi jo kohtuullisella varmuudella sanoa ihmisten liikkuneen 

alueella. Ainakin hiilipartikkeleiden suuri määrä viittaisi siihen, että paikalla on 

voinut olla ihmisiä mahdollisesti polttamassa metsää. Pohjanmaan alueella tulen 

indikoijiksi on luokiteltu funaria -itiöt, Chamaenerion angustifolium (Toiselta 

nimeltään Epilobium angustifolium eli maitohorsma), Calluna vulgaris (kanerva), 

Juniperus (kataja), Pteridiumia (sananjalka), Potentillaa (hanhikit) ja 

luonnonvaraisia heinäkasveja.
189

 Ainakaan näitä ei tässä vaiheessa näy, mutta koska 

hiilipartikkelit näyttävät suuria lukemia, voidaan kohtuullisella varmuudella väittää 

lähialueella olevan ihmisiä. Ihmisten oleskelun luonne jää kuitenkin hieman 

epäselväksi, koska selkeitä pysyvän asutuksen indikaattoreita ei ole, ellei Rumexia 

yksistään esiintyvänä tällaiseksi määritellä. Rumex on vahvemmin teistä ja poluista 

kertova kasvi, mutta esiintyy kyllä myös asutuksilla. Asteraceaen siitepöly sekä 

Artemisian siitepölyt eivät ole välttämättä asutuksesta kertovia ja lähinnä liittyvät 

niittyjen tai peltojen käyttöön.   

 Ihminen on hankkinut uutta elintilaa metsää raivaamalla jo suhteellisen 

varhaisessa vaiheessa. Reynaud ja Hjelmroos mainitsevat, että Tanskassa olisi 

metsänraivausta ajoitettu jo 3000–4000 eKr. ja Suomen Salpausselältä 4300 eKr.
190

 

Tämä väite saattaa vuosilukujen puolesta olla vanhentunut, mutta riittävä tieto tämän 

tutkimuksen kannalta on se, että metsänraivausta on tapahtunut jo esihistoriassa. 

Voisiko siis olla mahdollista, että tässä näytteessä esiintyvät hiilipartikkelit osoittavat 

metsänraivausta? Rumex acetosan paikallaolon perusteella voisi sanoa, että asutus 

paikalla olisi mahdollista, mutta siitä ei voi saada täyttä varmuutta. 
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6.1.2. Yhteenveto  

Kokonaisuutena tämä vyöhyke näyttää tavanomaiselta metsäkasvillisuudelta, jossa 

merkkejä ihmisen toiminnasta ei näy selkeästi. Muutamat ruohokasvien lajit 

luokitellaan ihmisen toiminnasta hyötyviksi, mutta mitään selkeää poikkeamaa 

luonnollisesta kasvillisuudesta ei näy. Chenopodiaceae, joka esiintyi tässä 

vyöhykkeessä, voisi merkitä paikalla olevan asutusta, mutta koska muita yhtä 

selkeitä indikaattoreita ei näy, ei ole kannattavaa tulkita sitä tähän vyöhykkeeseen. 

C
14

 ajoitus antaa tälle vyöhykkeelle varhaismetallikautisen vuosiluvun. Joko alueen 

ihmiset eivät ole harjoittaneet sellaisia toimia ympäristössään, että se olisi aiheuttanut 

kasvillisuusmuutoksia tai sitten lähiympäristössä ei ole toimintaa ollut. Vyöhykkeen 

viimeisessä näytteessä kuitenkin tapahtuu jotain merkittävää, koska 

hiilipartikkeleiden määrä kasvaa. Voisiko olla mahdollista, että Rumex acetosan 

läsnäolon perusteella voidaan jo puhua  pysyvän asutuksen puolesta? Täyttä 

varmuutta ei asiasta voida näiden pölylöytöjen perusteella saada, mutta jonkinasteista 

toimintaa tulkitsisin alueella jo olevan.   

6.2. Toinen näytevyöhyke 

6.2.1. Näytekohtaiset havainnot 

Viidennessä näytesyvyydessä puulajisuhteiden muutos tukee edellisen kerroksen 

palon tulkintaa, koska koivu on ensimmäinen puulaji, joka valtaa palaneen metsän. 

Palaneen metsäalan valtaavat ensimmäisenä erilaiset ruohot ja heinät, kuten 

metsälauha sekä maitohorsma. Ensimmäiset puu- ja pensas lajit ovat haapa, koivut, 

pajut ja leppä, sitten vasta havupuut eli mänty ja kuusi viimeisenä
191

. Yllättäen 

tässäkin kerroksessa näkyy Ulmuksen siitepöly, joka voi selittyä edellisen kerroksen 

hiilipartikkeleilla. Kun metsä on aukeampaa, pääsee kaukaa kulkeutumaan muitakin 

kuin kotoperäisten lajien siitepölyjä.
192

 Se on siis todennäköisesti kulkeutunut 

kaukokantaumana. Tässä kerroksessa myös konsentraatio putoaa äkillisesti 

verrattuna ylemmän ja alemman näytesyvyyden konsentraatioon. (Ks. liite 1, 

diagrammi) Voisiko konsentraation putoaminen myös kertoa metsän avoimuudesta, 

sillä mitä vähemmän siitepölyjä kerrostuu, sitä vähemmän siitepölyjä tuottavia 
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kasveja ympäristössä on? Jos esimerkiksi paljon pölyjä tuottavat puut vähenevät, 

konsentraatio voisi myös pudota sen seurauksena.    

 Ihmiset tekevät aukeita paikkoja metsään pitivät niitä yllä polttamalla, 

jotta saaliseläimet kerääntyisivät paikalle ruohon houkuttelemana.
193

 On kuitenkin 

vaikea sanoa, onko tällaista menetelmää käytetty Kuusamossa. Historialliselta ajalta 

mainitaan, että kaskiviljely haittasi metsästystoimia. Toisaalta kaskiviljely oli todella 

laajamittaista ja tässä oletettavasti tarkoitetaan vain pienen aukean alueen tekemistä 

metsään, jonka ansiosta ruohojen kasvaminen lisääntyy. Eläimet tarvitsevat 

oletettavasti myös metsien suojaa ja laajamittainen metsien palaminen saattaisi 

aiheuttaa eläinten siirtymisen.    

 Ihminen raivaa tilaa myös pelkästään asutukseen. Toisaalta 

hiilipartikkelit voivat kertoa myös paikalla tapahtuneesta lämmityksestä tai 

ruoanvalmistuksesta. Betula on puulajeista selvästi tulenkäytön ilmaisija.
194

 Tällä 

perusteella päättelen, että kyseessä on nimenomaan metsän polttamista, koska 

puulajisuhteiden muutos on niin merkittävä. On toki mahdollista, että alueelta on 

kaadettu mäntyjä erilaisiin käyttötarpeisiin. Joka tapauksessa näyttää 

todennäköiseltä, että ihminen on muutosten aiheuttaja. 

Näytteessä 6 näkyvä horsman siitepöly on yksi varmimmista ihmisindikaattoreista. 

Epilobium heimo sisältää sellaisiakin lajeja, joita ei voida katsoa 

ihmisindikaattoriksi. Horsmakasveista vain Chamaenerion angustifolium on 

apofyytti.
195

 Epilobiumin läsnäolo on voitu tulkita esimerkiksi kodan paloon tai 

pieniin paikallisiin paloihin.
196

 Horsmakin on hyvä ihmisindikaattori ja kun se 

esiintyy samassa kerroksessa Chenopodiaceaen kanssa, voidaan kohtuullisella 

varmuudella sanoa, että kyseessä on ihmisten asuttama alue. Hailuodon 

tutkimuksissa Chenopodiaceae on liitetty pysyviin asumuksiin.
197

 Yhdistettynä 

toiseen ihmisindikaattoriin eli horsmaan, on tulos jo kohtuullisen varma: 

ihmisasutusta on tänä aikana Pyhälahden alueella ollut ja se on muuttanut 
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kasvillisuutta. Kuusamon alueella Chenopodiaceaeta on lajiltaan suecicumia 

enemmän kuin albumia. Molemmat lajit kuitenkin esiintyvät paljon lannoitetuilla 

pihoilla ja maaperillä, joissa on paljon typpeä.
198

 Siksi se on niin hyvä 

ihmisindikaattori; ihmisethän toimillaan myös lannoittavat maaperää. 

 Koska metsän koostumus alkaa huomattavasti muuttua ja koivu valtaa 

alaa, tuntuisi epäuskottavalta, että polttaminen olisi vai lämmitystä tai 

ruoanvalmistusta. Betulan pioneeriluonteen vuoksi vaikuttaisi siltä, että kyseessä on 

paloala. Metsä on edelleen aukeaa, jotta kaukaa tulleet pölyt pääsevät tänne 

kulkeutumaan. Paikalla tapahtuneen kulotuksen johdosta Pyhälahden alue on 

avautunut metsän osalta.     

 Eläinten laiduntamisen pitäisi näkyä diagrammeissa näiden lajien 

yleistymisenä tai ilmestymisenä: Urtica, Plantago lanceolata, Ranunculus, Juniperus 

ja Graminae. Filipendula tässä yhteydessä on kyseenalainen. Myös luonnonvaraisten 

heinäkasvien tulisi lisääntyä ja samaten Calluna vulgariksen määrät lisääntyvät 

laidunnuskausina.
199

 Koska näitä lejeja ei näy suurissa määrin, ei voida varmuudella 

sanoa paikalla tapahtuneen laidunnusta, joten metsästys on varmempi tulkinta. 

Aronsson on tutkinut modernia analogiaa käyttäen porojen aiheuttamaa 

kasvillisuusmuutosta ja havainnut, että porojen aitausten sisällä erilaiset ruohot 

hallitsevat kasvillisuudessa. Poroaitauksissa on tavattu Rumex acetosaa ja 

acetosellaa, Chenopodiaceaeta, Asteraceaeta, Epilobiumia sekä Ranunculaceata 

sekä varpujen vähenemistä. Indikoivien lajien määrät kuitenkin putoavat selkeästi jo 

50 metrin päässä aitauksesta.
200

 Teoriassa olisi siis mahdollista, että tässä 

näytesarjassa esiintyvät ihmisindikaattorit liittyvät myös porojen tallaamiseen ja 

lannoittamiseen. Eri toimien erottaminen on tästä syystä erittäin vaikeaa, koska 

monet eri mahdollisuudet tuottavat hyvin samankaltaisia kasvillisuusmuutoksia.  

 Tämä kerros on nuorempaa kuin ajoitus, mutta on mahdotonta sanoa 

kuinka paljon nuorempaa. Tuntuisi todennäköiseltä, että nämä toimet liittyvät aikaan, 

jolta ei ole selkeitä muinaisjäännöksiä, koska ajoitusnäyte osui aivan 

varhaismetallikauden alkuun. Teoriassa voisi kuitenkin olla mahdollista, että nämä 
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metkit kasvillisuudessa liittyvät samoihin ihmisiin, joihin varhaismetallikautinen 

keittokuoppakin liittyy 

Seitsemännessä näytteessä puulajisuhteet pysyvät vielä suunnilleen samoissa 

lukemissa, Betula hallitsee näytesarjaa huomattavasti ja Pinuksen määrät ovat 

alimmillaan koko näytesarjasta. Muutama kasvi vielä näkyy, joita joissain 

yhteyksissä voitaisiin pitää ihmisindikaattoreina. Artemisia, Filipendula sekä 

Ranunculaceae lähinnä, mutta myös Equisetum on Torniojokilaakson tutkimuksissa 

määritelty ihmisindikaattoriksi.
201

 Nämä lajit liittyvät lähinnä joko niittyjen 

hyödyntämiseen tai teihin ja polkuihin. Tässä tapauksessa polut ja maisemassa 

kuljeskelu tuntuisivat uskottavammalta tulkinnalta, koska kuten todettu, 

Pyhälahdessa ei sellaisia merenrantaniittyjä ole, joihin rehukäytöllä usein viitataan.    

Hiilipartikkeleita on vielä, mutta ei kovin suurissa lukemissa. Varmaksi tällä 

lajijakaumalla ei ihmistoimintaa voi sanoa. Varpukasveja on kuitenkin hieman 

enemmän kuin aiemmin, joten oletettavasti ne ovat kukkineet kesän  aikana runsaasti 

ja avoin metsähän edesauttaa niiden kukintaa. 

6.2.2. Yhteenveto 

Tulkitsen tämän vyöhykkeen kertovan huomattavasta ihmisen vaikutuksesta alueella. 

Ihminen on polttanut jotain, joko metsää tai sitten vai puuta lämmitystarkoitukseen. 

Asutusta paikalla on, koska Chenopodiaceaen siitepöly todistaa siitä. Puulajisuhteet 

muuttuvat merkittävästi jo sentin näytevälissä (edellinen vyöhyke loppuu kohtaan 

63,5 cm, jossa tapahtuu ”hiilipiikki” ja tämä vyöhyke alkaa 62,5 cm) ja tämä on 

merkki siitä, että muutos on tapahtunut kohtuullisen lyhyessä ajassa. Raju palo 

alueella voi siis olla hyvinkin todennäköinen selitys. Ihminen on voinut olla palon 

aiheuttaja. Mikä on ollut palon käyttötarkoitus on epäselvää ja siihen ei pystytä 

yksiselitteisesti vastaamaan tämän näytesarjan perusteella. Ei ole varmuutta, onko 

Kuusamossa käytetty tulta metsästyksen apuna tai vain asutuspaikkojen 

raivaamiseen. Voisiko kulotusta käyttää myös ruohokasvien kasvun edistämiseen? 

Mikäli paikalla olisi ollut väestöä, joilla oli poroja, tarvitaan niille rehua syötäväksi. 

Ainakin selkeitä laitumia on voitu pitää yllä polttamalla vähemmän maittavia kasveja 

tehden tilaa ravitsevimmille lajeille.
202

 Tässä kohtaa tulee esiin siitepölyanalyysin 
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heikkous erotella eri toimintoja toisistaan sellaisella paikalla, jossa merkit ihmisen 

läsnäolosta ovat muutenkin pienet ja monet toimet aiheuttavat samankaltaisia 

muutoksia pölystössä. Hicks toteaa, että sellaisen asutusmuodon tai toiminnan 

tunnistamista siitepölyistä, jota ei enää nykyään ole olemassakaan, on ongelmallista. 

Joskus myös toiminta, joka on pienimuotoista, ei jätä kasvistoon mitään merkkejä. 

Tällaisista Hicks mainitsee esimerkiksi porojen laiduntaminen metsässä sekä 

tilapäisen asutuksen.
203

 

6.3. Kolmas näytevyöhyke 

6.3.1. Näytekohtaiset havainnot 

Näytteessä 8 varpukasvien lisääntyminen taas viittaa osaltaan metsän aukenemiseen. 

Selkeitä ihmisindikaattoreita ei kuitenkaan enää tässä kerroksessa näy. Asteraceaeta 

sekä Filipendulaa lähinnä, mutta ei mitään sellaista, josta pystyisi selkeästi 

näkemään häiriöitä normaalista metsäkasvillisuudesta. Ovatko ihmiset siis siirtyneet 

vai onko heidän toimintansa muuttunut sellaiseksi, joka ei enää selkeästi 

siitepölyaineistossa näy? Täytyy muistaa, että toiminta, joka ei muutenkaan kovin 

selkeästi näy siitepölyaineistossa vaatii vain suhteellisen lyhyen siirtymisen pois 

siitepölyjen kerrostumispaikan lähettyviltä kun se ei enää näy aineistossa. Pinuksen 

määräkin alkaa jälleen kohota, joten voisiko tästä tulkita, että metsä alkaa palautua 

normaalin suksession kautta häiriöttömään tilaan? 

Näytteessä 9 hiilet ovat selkeästi vähenneet ja voidaan olettaa, että ihmisten toimet 

ovat siirtyneet kauemmaksi tai sen luontoisiksi, että ne eivät paljolti muuta 

metsäkasvillisuutta. Hämmästyttävästi Pinus alkaa jälleen vähetä, mutta koska 

ylimmäisissä näytteissä näytteenottoväli on sen verran väljempi, on vaikea sanoa 

mitä välillä on mahdollisesti tapahtunut, joka aiheuttaisi jälleen Pinuksen 

vähenemisen. Samassa kerroksessa tosin Picean määrä nousee, joten voi olla 

mahdollista, että alueella kuuset ovat korvaamassa mäntyjä. Selkeitä 

ihmisindikaattoreita ei kuitenkaan enää tässä vaiheessa näy, joten tuntuu 

epäuskottavalta, että ihmiset olisivat aiheuttaneet tämän muutoksen. Selkeätä 

vastausta ei siihen voi saada ilman, että otetaan lisää tarkennusnäytteitä. 
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6.3.2. Yhteenveto 

Tässä vyöhykkeessä muutokset jäävät epäselväksi harvemman näytteenottovälin 

takia (4 sentin erotus tämän vyöhykkeen kahden näytteen välillä) Erikoisia 

muutoksia tapahtuu puulajisuhteissa, mutta mitään merkkejä ei palosta ole. Ihmisen 

toiminnan indikaattorit ovat vähissä ja oletettavasti metsä palautuu häiriöttömään 

tilaan. Paikalla on silti voinut olla ihmisiä; heidän toimensa ei vain ole aiheuttanut 

näkyvää muutosta kasvillisuudessa. Koska ei ole olemassa mitään yleistä 

laskukaavaa turpeen kasvunopeudesta, on vaikea sanoa mitä aikaa tässä tarkastellaan. 

Eroa ylimmän näytteen ja ajoitetun näytteen välillä on 14 cm. Todennäköistä 

kuitenkin on, että tässä tarkastellaan vielä varhaismetallikautista aikaa ottaen 

huomioon, että turvetta on tämän näytteen yläpuolella vielä 37 cm. 

6.4. Vertailu  

Puupölyjen määrä ei missään vaiheessa kokonaisuudessaan merkittävästi vähentynyt, 

vaikka lajisuhteissa tapahtui muutoksia. Yksittäiset kulttuuria indikoivat kasvit 

voivat olla kaukolentona tulleita,
204

 joten kuten todettu, aina etsitään useampia 

samanaikaisia indikaattorilajeja. Osa kerroksista jäi epäselväksi, mutta toisaalta 

ihmistoimintaa näkyy selkeästi siellä missä pitäisikin eli varhaisella metallikaudella. 

Nämä muutokset osuvat ajoitukseltaan hieman nuoremmaksi kuin 1431-1229 CalBC. 

Mikäli ne asetetaan rinnakkain arkeologisen todistusaineiston kanssa, saattavat ne 

hyvinkin osua sellaiseen ajanjaksoon, jolta ei ole olemassa muinaisjäännöksiä. Tältä 

osin siitepölyanalyysi on siis täydentänyt tietoa jatkuvasta asutuksesta Pyhälahdessa. 

Näytevyöhyke 2 on ainoa kohta tässä sarjassa, jossa siitepölyjen perusteella tulkitsen 

varmuudella tapahtuneen ihmisen aiheuttamaan ympäristönmuutosta. Samaan 

ilmiöön liittyy myös ensimmäisen vyöhykkeen ylimmässä kerroksessa olevat 

hiilipartikkelit.    

 Konsentraatiolukemat kertovat, että turpeen kasvu on selkeästi 

hitaampaa turvepalkin keskivaiheilla, joten nämä muutokset ovat tapahtuneet 

mahdollisesti pidemmän ajan kuluessa kuin aivan alimmat ja ylimmät tässä 

näytesarjassa. Olisi mielenkiintoista tietää, mihin aikaan tämän näytesarjan ylimmät 

ja alimmat vaiheet kuuluvat, mutta siihen ei valitettavasti saada vastausta ilman toista 
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ajoitusnäytettä.    

 Teoriassa metsäpalo kerroksessa 4 on periaatteessa voinut olla 

luonnollinen ja palon ja siitä seuranneen puiden määrän vähenemisen takia on tullut 

esiin Chenopodiaceae pöly, joka normaalisti jäisi peittoon koivun ja männyn pölyjen 

ylivoimaisen edustuksen takia. Kun kuitenkin ottaa huomioon Chenopodiaceaen 

kohtuullisen varman ihmisindikaattoristatuksen, tulkitsen, että nimenomaan ihmisten 

asutus paikalla on aiheuttanut sen esiintymisen ja samasta syystä voidaan olettaa, että 

ihmiset ovat olleet metsäpalon aiheuttaja. Koska Epilobium on eläinpölytteinen, 

voidaan päätellä että sen esiintyminen näytesarjassa merkitsee joko todella rajua 

paloa tai sitten paloa, joka on tapahtunut todella lähellä. Seuraavissa näytteissä 

tapahtunut varpujen määrän selkeä lisääntyminen viittaa huomattavaan metsän 

aukenemiseen alueella. Hiilipartikkeleiden suuri tai pieni määrä on aina suhteellinen 

tämän sarjan muihin näytteisiin. Pienin lukema on siis näytteestä kaksi löytynyt nolla 

kappaletta hiilipartikkeleita ja suuri määrä on näytteestä neljä löytynyt yhdeksän 

kappaletta. Monessa näytteessä oli viisi tai kuusi kappaletta hiilipartikkeleita ja on 

näin ollen vaikea päätellä ovatko jo nuo hiililukemat merkittäviä. Tässä työssä olen 

käyttänyt hyvin varovaista tulkintaa ja siitä syystä olen jättänyt tulkitsematta 

ihmistoimintaa pelkästään hiilipartikkeleiden perusteella, mikäli siitepölyistä ei 

selkeää tukevaa lajijakaumaa näy. Täytyy kuitenkin huomioida se, että 300–400 

siitepölyotannassa jo ero seitsemästä hiilipartikkelista yhdeksään on merkittävä ja 

tästä syystä voidaan puhua varsinaisesta ”hiilipiikistä” näytesarjassa. 

 Huomautuksena näytesarjasta täytyy mainita Juniperuksen puute. Sen 

puuttuminen kokonaan on kyseenalainen. Se on merkattu Torniojokilaakson 

tutkimuksissa apofyytiksi.
205

 Tämä saattaa kuitenkin selittyä sillä, että Pyhälahden 

alue ei muutenkaan ole kasvillisuudeltaan sellaista, jossa katajat kasvaisivat. 

Juniperus on toisaalta vaikea tunnistettava ja saattaa helposti sekoittua tiettyihin 

sieni-itiöihin, joten siltä osin kysymys jää avoimeksi.   

 Hicks on siis tehnyt Kuusamon Särkikankankaalta siitepölyanalyysin ja 

etäisyyttä näiden paikkojen välillä on vain noin 10 kilometriä. Hicks on todennut, 

että Särkikankaalla  näkyy vain vähän merkkejä ihmisen toiminnasta rautakauden 

alussa. Myöhäisellä pronssikaudella merkit ovat selvemmät, koska metsä avautuu ja 

paikalla näkyy ruohojen lisääntymistä. Hicks tulkitsee ihmisten mahdollisesti 
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liikkuneen rautakautta kohti pois Särkikankaan lähettyviltä.
206

 Metsän avautumista ja 

ihmisen toiminnan vaikutusta on siis nähtävissä molemmissa kohteissa. Pyhälahden 

kohdalla ihmisten alueelta siirtyminen tuntuu epäuskottavalta, koska arkeologiset 

todisteet puoltavat ihmisen läsnäoloa vielä raha-aarteen deponoimisen aikaan. Kuten 

todettu, ihmisindikaattoreiden puuttuminen ei vielä todista ihmisten poistuneen 

paikalta ja tietyn alueen lähettyviltä siirtyminen voi siitepölyjen osalta tarkoittaa vain 

muutamia satoja metrejä.  

PÄÄTÄNTÖ 

Tämä tutkimus on selvittänyt Kuusamon Pyhälahden alueella tapahtunutta 

ympäristönmuutosta ja ihmisen osallisuutta siihen. Pyhälahden monipuolisen 

arkeologisen löytöaineiston perusteella varmennettu ihmistoiminta on ollut 

pitkäkestoista ja tiettyinä jaksoina se näkyi myös siitepölyaineistossa. Kohtuullisen 

selkeitä muutoksia kasvillisuuden koostumuksessa näkyi varhaisella metallikaudella. 

Ajoitus näille muutoksille on jonkin verran nuorempaa kuin 1431–1229 eKr. Ihmisen 

toiminnan merkit myös häviävät Pyhälahden alueelta kohti ylimpiä näytteitä tässä 

sarjassa, joten ihmisen vaikutus kasvillisuuteen ei ole ollut tasainen. Tästä voidaan 

kuitenkin päätella vain sen verran, että mikäli paikalla on ihmisiä jatkuvasti ollut, 

heidän toimensa ei ole vaikuttanut merkittävästi kasvillisuuteen tiettyinä jaksoina. 

 Siitepölynanalyysillä on todennäköisesti voitu täydentää arkeologisten 

todisteiden osoittamaa ihmisten läsnäoloa alueella aikavälillä, jolta ei ole havaittavia 

muinaisjäännöksiä maisemassa. Metsän koostumuksessa havaitut muutokset, 

asutukseen viittaavat siitepölylöydöt sekä hiilipartikkeleiden kasvanut määrä yhdessä 

on riittävä todistusaineisto ihmisen aiheuttamasta huomattavasta 

ympäristönmuutoksesta tällä alueella. Muutosten syiden selvittely on epävarmempaa, 

koska monet eri toimet aiheuttavat samankaltaisia muutoksia pölystössä. Tässä 

tutkimuksessa olen tulkinnut muutoksen johtuvan todennäköisesti kulotuksesta, 

koska metsän koostumus muuttuu niin selkeästi, mutta myös ruoan valmistus tai 

lämmitys, puiden kaataminen ja porojen tallaaminen on otettava huomioon 

mahdollisina kasvillisuusvaihtelun aiheuttajina.   

 Pyhälahden alueella on arkeologisen todistusaineiston perusteella ollut 

toimintaa aina historialliselle ajalle saakka. Näiden myöhempien toimien vaikutus 
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kasvillisuuteen jää kuitenkin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Myös varhaisimman 

ihmistoiminnan jälkeensä jättämät kasvillisuusmuutokset ovat mielenkiintoinen 

tutkimuskohde ja niiden selvittely Pyhälahden alueella on tulevien tutkimusten 

tehtävänä. Koko Pyhälahdesta noudetun turvepalkin siitepölyanalyysi olisi 

hyödyllistä, sillä näin saataisiin tietoa ihmistoiminnan vaikutuksesta kasvillisuuteen 

erittäin laajalla aikavälillä. Turvepalkin ajallisesti ylemmissä sekä alimmissa 

kohdissa on myös satojen vuosien aukkoja, joilta ei ole tiedossa kiinteitä 

muinaisjäännöksiä. Siitepölyanalyysi on hyödyllinen työkalu näiden aikajaksojen 

täydentämisessä. 
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Liite 2: Kuvat 

Kuva 1: Epilobium eli horsma näytteestä 5. Koko vaihtelee 60-90 µm välillä. Kuva: Tuuli 

Koponen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Kuva 2: Yli 50 µm kokoinen hiilipartikkeli näytteestä 4. Kuva: Tuuli Koponen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Kuva 3. Pyhälahden hopea-aarteen rahoja. Ajoitus osuu 1000-luvun lopulle. Rahakätkö 

löydettiin mättäästä vuonna 1896 (Pekka Sarvas, Raha-aarteita Kuusamosta 1986, 231. 

Kuusamon historia IV). 

 

 

 

 



 
 

  

  

Kuva 4: Näkymää näytteenottopaikalta, taustalla Umpilampi. Kuva: Tuuli Koponen 

 

Kuva 5: Yleiskuvaa näytteenottopaikalta Pyhälammelle päin. Kuva: Tuuli Koponen  

 



 
 

  

Kuva 6: Näkymää näytteenottopaikalta vanhalle niitylle, lapiopellolle ja aarteenlöytöpaikalle 

päin. Kuva: Tuuli Koponen 

 

Kuva 7: Näytteenottokuoppa: 90 senttiä turvetta, kunnes alkaa hiekkamaa. Kuva: Tuuli 

Koponen 



 
 

 

Kuva 8: Näytteenottokuopan pohja, jossa näkyy hiekan ja turpeen raja. Kuva: Jari Okkonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liite 2. Kartta: Pyhälahden alue, muinaisjäännöskohteet ja näytteenottopaikka: 1. 

Kuoppatalon jäännös 2. Esihistoriallinen asuinpaikka-alue 3. Kuoppajäännös 4. 

Varhaismetallikautinen keittokuoppa 5. Näytteenottopaikka 6. Raha-aarre ja vanha pelto/niitty 

7. Kuoppajäännös.  

 


