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Kvartäärikaudelle (2,6 miljoonaa viime 
vuotta) tunnusomaista on edellisiä ajan-
jaksoja keskimäärin viileämpi ilmasto. 
Lämpötila laski tertiäärikauden lopulla, ja 
tuntureille alkoi muodostua pieniä jäätiköi-
tä. Ne kasvoivat yhteen mannerjäätiköksi, 
joka on useita kertoja peittänyt suuren 
osan Luoteis-Eurooppaa. Siitä alkoi jää-
kausien aika.

Lämpötila on vaihdellut kvartäärikaudella. Kylmien 
kausien, jääkausien, välillä on ollut lämpimiä kausia 
eli interglasiaaleja, ja mannerjäätiköiden koko on 
vaihdellut niiden mukaan. Fennoskandia on voinut 
olla jään peitossa ehkä nelisenkymmentä kertaa! 
Viimeisin jääkausi, Veiksel, alkoi noin 115000 vuotta 
sitten. Sen kuluessakin oli kausia, jolloin jää suli ko-
konaan tai osittain pois.

Nykyinen kasvistomme on muotoutunut viimeisim-
män jääkauden jälkeen. Vaihteleva ilmasto ja siitä 
seuranneet muuttuvat ympäristöolot ovat vaikutta-
neet kehitykseen. Viime aikoina ihmisen vaikutus on 
kasvanut yhä suuremmaksi.

Jäätikön alettua sulaa ilmasto oli viileää, tuulista ja 
kuivaa. Lähellä sijaitseva mannerjäätikkö vaikutti 
vielä voimakkaasti myös sen alta sulaneisiin alueisiin. 
Sitten seurasi erittäin vaihtelevan ilmaston kausi, 
jossa leudot ja kylmät kaudet vuorottelivat. Jään su-
lettua maaperä koostui moreenista ja sorasta, ja maa 
oli roudassa.

Jään alta vapautuneilla mailla alkoi ensimmäisenä 
kasvaa sammalia ja jäkäliä sekä kestäviä heinä- ja 
ruohokasveja. Myös varpukasvit ja pensaat saapui-
vat. Aluksi kasvillisuus oli harvaa ja hajanaista. Pio-
neerikasvit kuitenkin avasivat tietä yhtenäisempään 
ja monipuolisempaan kasvipeitteeseen, joka koostui 
sekä pohjoisista tunturikasveista että eteläisistä aro-
kasveista.

Luonto näytti aron ja tundran välimuodolta. Sitä kut-
suttiin ns. mammuttiaroksi ja se oli oma erityinen ym-
päristönsä, jolle ei nykypäivänä ole vastinetta.

Ensimmäisenä puulajina paikalle saapui koivu. Aluksi 
koivuja kasvoi vain pienillä suojaisilla alueilla eivät-
kä ne muodostaneet varsinaisia metsiä. Pian routa 
kuitenkin hellitti otteensa ja alkoi muodostua kunnon 
kasvumaata. Koivut lisääntyivät ja esiintyivät nyt yh-
dessä muiden kylmänkestävien lajien, esim. haavan, 
pihlajan ja pajun kanssa. Valoa rakastavat pioneeri-
lajit joutuivat vähitellen väistymään.

Vajaat 13000 vuotta sitten ilmasto viileni, koska 
Golfvirran suunta vaihtui. Osa kasveista hävisi ja vain 
kestävimmät jäivät jäljelle. Tämä kylmä kausi päättyi 
nopeasti.

Noin 11600 vuotta sitten alkoi holoseeniksi kutsu-
mamme vaihe. Ilmasto lämpeni silloin nopeasti ja jäl-
jellä ollut jäätikkö suli pikaisesti. Jäänreuna vetäytyi 
pohjoista kohti jopa 300 metriä vuodessa. Avoimen 
kasvillisuuden tilalle tuli valoisia metsiköitä, joissa 
kasvoi koivua, haapaa, pajua, pihlajaa ja tuomea. 
Pian myös mänty vakiinnutti asemansa ja sen perässä 
seurasivat jalot lehtipuut, esim. pähkinäpuu, jalava, 
saarni, tammi ja lehmus. Jäätikön lopullisesti sulettua 
ilmasto oli nykyistä lämpimämpää. Jaloja lehtipuita 
kasvoi yleisesti Keski-Suomessa ja Ruotsissa, ja tun-
tureiden puuraja sijaitsi nykyistä korkeammalla.

Kuusi saapui alueelle luultavasti aika pian jään sulet-
tua. Se tuli idästä ensin Suomeen ja sitten Ruotsiin. 
Kuusi yleistyi vasta 3500 vuotta sitten sen levitessä 
nopeasti etelämmäs.

Kivikauden jälkipuoliskolla ihminen alkoi siirtyä met-
sästäjä-keräilijävaiheesta yhä enemmän maanvilje-
lyyn ja karjanhoitoon. Aluksi se oli hyvin pienimuo-
toista, mutta aikaa myöten vaikutukset maisemaan 
kasvoivat.

Metsiä käytettiin laiduinmaina, ja uutta viljelysmaata 
raivattiin kirveellä ja tulella. Maiseman avautuminen 
jatkui 1700-luvun lopulle, jolloin metsien istutus ja 
vähäisempi käyttö ovat jälleen sulkeneet maisemaa.

FAKTAT M3. Ilmasto ja kasvillisuuden
kehittyminen
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Maailmanperintö Korkea Rannikko/
Merenkurkun saaristo jään peitossa

Merenpinnan taso

Mannerjäätiköt sitoivat jääkaudella suuret 
määrät vettä. Merenpinta oli n. 120 metriä 
nykyistä alemmalla. Mannerjäätiköiden 
sulaessa merenpinta jälleen nousi.

Maanpinta alkoi nousta heti 
jään alettua sulaa.
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Korkean Rannikon/ Merenkurkun saariston 
jääpeite poistuu tässä. Silloin meerenpinnan 
yllä näkyivät vain yli 286 metriä korkeat 
vuoret.


