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The diameter of Lake Paasivesi is about 10 km and its greatest depth, 74 m. Its circular form resembles 
certain other depressions identified as or suspected to be impact craters, but it has no central uplift. No erratics 
with shock metamorphic features have been found. Echo-sounding and continuous reflection profiling reveal the 
bottom of Paasivesi to be covered by Quatemary deposits at least 20 m thick. The bedrock of the area consists 
mainly of rnica schists and various gneisses, and its structure resembles that of the surroundings of some late 
kinematic granites. 

After the effects of water and the known thickness of the overburden were reduced, a negative Bouguer 
anomaly of 8 mgal emerged to coincide with the basin of Paasivesi. The anomaly is oblong and extends north 
eastward over an area consisting of rnica schists. The source of the anomaly is obviously a granitic portion of the 
bedrock, which has a lower density than the schists and gneisses of the area. 
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Kuva I. Paasiveden ja eräiden muiden pyöreähköjen painanteitten 
sijainti. 

Fig. 1. Location 0/ Lake Paasivesi and some other circular de
pressions. 

JOHDANTO 

Suomessa samoin kuin muuallakin maailmassa kallioperässä esiintyy lukuisia pyöreähkö
jä painanteita, jotka ovat herättäneet tutkijoiden rnielenküntoa ja keskustelua niiden syntyta
vasta. Suomessa varhaisimmat tämänlaatuiset tutkimukset ovat koskeneet Lappajärven ja Jä
nisjärven syntytapaa (Es kola 1921, 1927). Jänisjärvi sijaitsee nykyään Neuvostolliton alueella. 
Eskola tulkitsi nämä molemmat muodostumat sarnmuneiden tulivuorten niskoiksi. Myöhem
pien tutkimusten mukaan (Svensson 1968, 1971; Lehtinen 1970, 1976; Masaytis 1976; Pipping 
1979) sekä Lappajärvi että Jänisjärvi ovat meteoriittikraattereita. Lappajärven impaktütin 
iäksi on saatu 4OAr_39Ar menetelmällä 77 Ma (Jessberger ja Reimold 1980) ja Jänisjärven vas
taavan kivilajin iäksi K-Ar menetelmällä noin 700 Ma (Masaytis 1976). 

Papunen (1969, 1973) ja Mutanen (1979) ovat tutkineet Länsi-Suomessa sijaitsevaa 
Sääksjärveä lähinnä mannerjään kuljettarnien irtolohkareiden avulla. Lauren ja muut (1978) 
taas ovat tutkineet lähellä Vaasaa sijaitsevaa Söderfjärden nirnistä painannetta. Kumpikin on 
tulkittu syntyneeksi joko meteortitin tai jonkin muun tekijän aiheuttaman räjähdyksen (eng
lanniksi cryptoexplosion) vaikutuksesta. Toisaalta Suomessa on myös samannäköisiä ja liki-
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main samankokoisia pyöreähköjä painanteita, jotka ovat syntyneet graniitti-intruusioiden 
eroosion yhteydessä. Tyypillisirnmät esimerkit ovat Ävan ja Fjälskärin intruusiot Turun
Ahvenanmaan saaristossa (Sederholm 1924, Kaitaro 1953, Bergman 1973). Myös Soklin 
karbonaattiesiintymä Koillis-Lapissa muodostaa samantapaisen pyöreän painanteen (paanna 
1979). 

Kaakkois-Suomessa sijaitseva Paasivesi on kuvattu erilaisissa kartoissa edellä mainittujen 
muodostumien kaltaisena painanteena. Uudemmissa kartoissa järvestä on käytetty myös ni
meä Paasselkä. Sen läpimitta on noin 10 kilometriä ja suurin syvyys noin 74 metriä, mikä on 
tyypillisiin suomalaisiin järviin verrattuna poikkeuksellisen suuri. Paasiveden ja muiden edellä 
mainittujen painanteiden sijainti on esitetty kuvassa 1. 

Kallioperäkartoituksen yhteydessä löytyi vuonna 1971 Paasiveden eteläpuolelta Puruve
den Suursaaresta breksiarakenteinen irtolohkare, jonka alkuperä ja emäkallio ovat toistaiseksi 
jääneet selvittämättä (Nykänen, 1975b, s. 15). Yhtenä selitysmahdollisuutena oli, että se olisi 
peräisin jostakin shokkimetamorfoosin kohteeksi joutuneesta kallioperän osasta, luultavim
min Paasiveden pohjasta. latkotutkimusten aloitteen tekijänä ja johtajana niiden alkuvaiheis
sa oli valtiongeologi Maunu Härme. Muita samantapaisia irtolohkareita ei tutkimusten aikana 
löytynyt. Lohkareen mikroskooppitutkimuksissa ei myöskään havaittu ainakaan selviä todis
teita kiven joutumisesta shokkimetamorfoosin kohteeksi. 

Alueen kallioperätutkimukset on suoritettu pääasiassa 1:100 ~kaavaisen kallioperä
kartoituksen yhteydessä. Paasiveden pohjan akustiset proftilitutkimukset suoritettiin syksyllä 
1976 ja alueen painovoimatutkimukset vuosina 1976-78. 

Tämän tutkimuksen kallioperää koskevat osat ovat laatineet R. Lauerma ja S. Lavikai
nen. Painovoimatutkimukset ja niiden tulkinnat on tehnyt S. Elo. Paasiveden pohjan morfo
logiaa ja kvartäärigeologiaa koskevat akustiset reflektioluotaukset ja niiden tulkinnat on teh
nyt B. Winterhalter . Eri osien esitystavan yhtenäistärnisestä on huolehtinut R. Lauerma. 

P AASIVEDEN YMP ÄRISTÖN KALLIOPERÄ 

Paasivesi sijaitsee Savonlinnan 1 : 400 000 -kaavaisen kivilajikartan (Hackman ja Berg
hell, 1931) alueella. Tämän kartan mukaan Paasiveden lähiympäristön kivilajeina on lähes yk
sinomaan kiillegneissiä ja kiilleliusketta. Puruveden laaja graniittialue on kartassa piirretty 
ulotturnaan kapeana kielekkeenä Paasiveden etelärantaan saakka. 

Paasiveden ympäristö on kartoitettu uudelleen 1970-luvulla 1 : 100 000 -kaavaisen kallio
peräkartoituksen yhteydessä. Eteläisin osa kuuluu Kerimäen (4213) kallioperäkartan alueeseen 
(Nykänen 1975a, b) ja muu osa Rääkkylän (4214) tekeillä olevan kallioperäkartan (Lavikai
nen) alueeseen. Näihin tutkimuksiin perustuva käsitys alueen kallioperän pääpiirteistä on esi
tetty kuvassa 2. Pääasiallisina kivilajeina ovat kiilleliuskeet ja kiillegneissit, joista osa on mig
matiittisia, sekä suonigneissit ja happamat syväkivet. Vähäisemmissä määrin on myös mustia 
liuskeita sekä emäksisiä ja ultraemäksisiä kiviä. 

Alueen aeromagneettinen kartta on esitettu kuvassa 3. Voimakkaat pitkät anomalia
jaksot Paasiveden lähiympäristössä aiheutuvat ilmeisesti mustaliuskeista, joihin liittyy myös 
ultraemäksisiä kiviä, karsia ja karbonaattipitoisuutta. 

Väyrynen (1939, 1954) on käsitellyt Kuopion paikkeilta Suvasveden ja Kermajärven kaut
ta kulkevaa siirrosvyöhykettä. Vyöhyke koostuu useista samansuuntaisista siirroslinjoista ja il
menee pääasiassa topografisina piirteinä, kuten kapeina, pitkinä järvinä ja lahtina. Gaitl 
(1972) on piirtänyt vyöhykkeen kulkemaan Paasiveden SW-rannan paikkeilla ja jatkumaan 
Puruvedelle saakka. 

Paasiveden W- ja NW-puolella liuskevyöhykkeiden aiheuttamat aeromagneettiset ano
maliajaksot kääntyvät kohti luodetta samansuuntaisiksi siirrosvyöhykkeen kanssa. 

Paasiveden SE-rannalla Ansonniemellä ja sen lähellä olevalla Lokkiluodolla esiintyy ran
takallioissa kiillegneissejä leikkaavia graniitti- ja pegmatiittijuonia (kuvat 4 ja 5). Samantapai
sia juonia esiintyy myös Kerimäen karttalehden alueella Paasiveden eteläpuolella. luonet ovat 
kooltaan siksi vähäisiä, että niitä ei oIe erikseen merkitty 1 : 100 000 -kaavaiseen kallioperä
karttaan (0. Nykänen, suullinen tiedonanto). 
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Kuva 2. Paasiveden ympäristön kallioperän pääpiirteet. Koordinaattiviivan 6890 eteläpuolella oleva alue on 
yksinkertaistettu Nykäsen (1975a) kartasta. Muu osa S. Lavikaisen mukaan. 
1. Kiilleliusketta ja kiillegneissiä, osaksi migmatiittista. 2. Mustaliusketta ja grafiittipitoista gneissiä. 3. Ultraemäksistä 
kiveä. 4. Gabroa ja dioriittia. 5. Granodioriittia ja kvartsidioriittia. 6. Gneissimäistä granodioriittia ja kvartsidioriittia. 
7. Graniittia. 8. Pegmatiittigraniittia. 9. Graniittisia juonia ja suonia. 10. Kerroksellisuus. 
11. Liuskeisuus. 12. Pysty liuskeisuus. 13. Venymä. 14. Poimuakseli. 

Fig. 2. Main features of the bedrock in the surroundings of Paasivesi. Southemmost third simplijied from Nyktinen 's 
map (1975a), northem part after S. Lavikainen. 
1. Mica schist and mica gneiss, partly migmatitic. 2. Black schist and graphite bearing gneiss. 3. Ultrabasic rock. 
4. Gabbro and diorite. 5. Granodiorite and quartz-diorite. 6. Gneissose granodiorite and quartz-diorite. 7. Granite. 8. 
Pegmatitic granite. 9. Granitic dikes and veins. 10. Bedding. 11. Foliation. 12. Verticalfoliation. 13. Lineation. 14. Fold 
axis. 
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Kuva 3. Paasiveden ja sen ympäristön aeromagneettinen kartta. Osa karttalehdistä 4213 ja 4214. Lentokorkeus 
150 m, linjaväli 400 m. Totaali-intensiteetti. Käyräväli 20 nT. Nuolen osoittama negatiivinen anomalia on esitetty 
suuremmassa mittakaavassa kuvassa 6. 

Fig. 3. Aeromagnetie map 0/ Paasivesi and its surroundings. Part 0/ map sheets 4213 and 4214. Flight attitude J 50 
m, jlight fine spacing 400 m. Total intensity. Contour interval 20 nT. Negative anomaly, marked with arrow, is 
shown on larger seale in Fig. 6. 
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Kuvat 4. ja 5. Kiilleliusketta leikkaavia pegmatiittijuonia. Ansoniemi . 
Paasiveden kaakkoisranta. Valok . S. Lavikainen . 

Figs. 4 and 5. Dikes 0/ pegmatitic granite intruding mica schist. 
Ansoniemi. Southeastern shore 0/ Paasivesi. Photo S. Lavikainen. 
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Kuva 6. Paasiveden lounaisosassa sijaitseva negatiivinen aeromagneettinen anomalia ja sen yli jäältä mitatut 
magneettiset profiilit (pystykomponentti). Anomalian sijainti on merkitty nuolella kuvaan 3. 

Fig. 6. Negative aeromagnetie anomaly in southeastern part oj Paasivesi and magnetie projiles (vertieal intensity) 
measured over it on the iee. Arrow marks loeation oj anomaly in Fig. 3. 
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MAGNEETIISET TUTKIMUKSET 

Edellä on käsitelty Paasiveden ympäristön aeromagneettisia anomalioita. Itse Paasiveden 
alue on magneettisesti varsin tasaista. Sen lounaisosassa lähellä järven keskustaa on pyöreäh
kö aeromagneettinen anomalia, jonka läpimitta on noin 1 kilometri (kuvat 3 ja 6). Anomalia 
on negatüvinen ja sen amplitudi on noin 120 nT. 

Anomalian poikki mitattün jäällä kaksi magneettista profülia 20 metrin pistevälein. Pro
tiilien paikat ja mittaustulokset on esitetty kuvassa 6. Kyseisella paikalla on veden syvyys noin 
35-55 metriä ja irtomaakerrosten paksuus on noin 20 metriä tai enemmän. Suurehko rnittaus
etäisyys järven jäältä peruskallion pintaan vaikeuttaa yksityiskohtaisen magneettisen kuvan 
saamista anomalian aiheuttajasta ja käytettävissä olevan aineiston perusteella on vaikea löytää 
anomalian aiheuttajalle luontevaa geofysikaalista tai geologista tulkintamallia. Yksi mahdolli
nen selitys on, että anomalian aiheuttajana on maan nykyisen magneettisen kentän suunnasta 
poikkeava kallioperän remanentti magnetismi. 

P AASIVEDEN ALTAAN KV ARTÄÄRIKERROSTUMAT 

Geologisen tutkimuslaitoksen maaperäosaston merigeologinen ryhmä suoritti syyskuussa 
1976 Paasiveden alueella akustisia reflektioluotauksia. Heinäkuussa 1981 tehtÜll lisäksi joita
kin tarkistusluotauksia. Tutkimuksen alkuperäisenä tarkoituksena oli löytää näytteenottoon 
soveliaita vedenalaisia kalliopaljastumia. 

...0 

Kuva 7. Akustisten reflektioluotausprofiilien sijainti. Kuvissa 10 ja 
11 esitettyjen profiilien sijainti on merkitty numeroilla 1 ja 2. 
Liitteessä 1 tulkitut profiilit A-B ja C-D on merkitty katkoviivoilla . 

Fig. 7. Location of the continuous seismic reflection and echo
sounding profiles. Numbers 1 and 2 mark sites of profiles shown in 
Figs. 10 and 1 J. Dashed fines represent profiles A-B and C-D, 
interpreted in Appendix J. 
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Kuva 8. Paasiveden syvyyskartta. Kartta perustuu omien mittausten ohella Merenkulkuhallituksen ja Maan
mittaushallituksen aineistoon. 

Fig. 8. Bathymetry 01 Lake Paasivesi, compiled Irom data gathered during the present study and lrom depth data 
made available by the Board 01 Navigation and the National Board 01 Survey. 

Tutkimukset tehtiin Geologisen tutkimuslaitoksen tutkimusvene Yoldialla käyttäen 
samanaikaisesti sekä kaikuluotausta että akustista reflektioluotausta. Laitteistoa on kuvannut 
tarkemmin Winterhalter (1969, 1979). Karttapohjana käytettiin 1 : 20000 -kaavaista perus
karttaa. Paikannukset suoritettün käyttäen aluksen DECCA 101 Super Mk 3 merkkistä tut
kaa, jolla rnitattiin aluksen etäisyys sopivista järven rannoilla sijaitsevista küntopisteistä. Me
netelmän rnittaustarkkuus oll keskimäärin noin .±50 metriä. Tutkittujen rnittauslinjojen si
jainti on esitetty kuvassa 7. Syvyyskarttaa (kuva 8) laadittaessa käytettiin hyväksi myös meren
kulkuhallitukselta saatuja luotaustietoja. 

Syvyyssuhteet 

Paasivesi on varsin säännöllinen NW-SE suuntainen soikio. Sen pohja laskeutuu tasaises
ti kohti altaan keskustaa, jossa suurimmaksi syvyydeksi saatiin kaikuluotaamalla 73 metriä. 
Ainoa selvästi altaan maljamaista muotoa rikkova ptirre on altaan pohjoisosassa oleva verrat-
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tain jyrkkärinteinen, yli 20 metriä pohjan yleistä tasoa korkeammalle kohoava matalikko. Sen 
sijaintia voidaan toisaalta pitää perifeerisenä, kuten myös altaan kaakkoispäässä sijaitsevan 
Lokkiluoto-nimisen kallioluodon sijaintia. 

Altaan soikeahko muoto ja altaan sekä syvyyskäyrien silrnäänpistävä suuntautuneisuus 
luoteesta kaakkoon (kuva 8) johtunee pääosin jääkautisista prosesseista. Preglasiaalisena 
aikana altaan muoto on saattanut oUa nykyistä pyöreämpi. Altaan syvimmän kohdan länsi
puoleUa oleva pitkänomainen kohourna on muodostunut kokonaisuudessaan kvartääri
muodostumista ja kuuluu osana Ansoniemestä Ruokoniemeen kulkevaan harjujaksoon. Jää
kauden aikainen kulutus- ja kasaustoirninta on synnyttänyt huomattavia korkeuseroja, kun 
taas myöhäisglasiaalinen sekä varsinkin jääkauden jälkeinen kerrostuminen on tasoittanut nii
tä. 

~ ~ 
~ ~ 
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Kuva 9. Paasiveden pohjan kvartäärikerrostumat. I. Jäätikköjokikerrostuma. 2. Sekundäärinen 
hiekkakerostuma. 3. Moreenia, jonka päällä paikoin glasiaalisavijäänteitä. 4. Glasiaalisavi ja -siltti. 5. 
Postglasiaalinen savi ja lieju. 6. Resenttinen savi ja lieju . 

Fig. 9. Quatemary deposits on the bottom 01 Paasivesi. 1. Glacioj1uvial deposit . 2. Secondary sand deposit. 3. 
Till with erosional remains 01 varved glacial sediments. 4. Glacial c/ay and silt. 5. Postglacial c/ay and mud. 6. 
Recent c/ay and mud. 

6&88 
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Postglasiaalinen ja nykyinen kerrostuminen 

Kaikuluotaus- ja reflektioluotausaineistoon perustuva tulkinta kvartäärimuodostumien 
levinneisyydestä altaan pohjalla on esitetty kuvassa 9. Sen mukaan postglasiaalisiaja nykyisiä 
kerrostumia sekä niiden jäänteitä esiintyy pääasiassa altaan niissä osissa, joissa veden syvyys 
on yli 10 metriä. Näiden alueen nuorimpien kerrostumien alaosat koostuvat postglasiaalisista, 
pääasiassa minerogeenista ainesta sisältävistä savista (Litorinasavista), jotka vaihettuvat ylös
päin runsaammin orgaanista ainesta sisältäviksi liejusaviksi. Luotausprofiileissa nämä näkyvät 
yhtenä kerroksena. Nykyisin kerrostumista tapahtuu pääasiassa altaan pohjoisosassa ja eten
kin syvänteiden pohjalla. Vesi virtaa pääasiassa pohjoisesta Oriveden suunnalta ja siihen sus
pendoitunut organogeeninen ja minerogeeninen aines pääsee virtauksen hidastuessa laskeutu
maan Paasiveden pohjaan. 

Toisaalta Paasivesi on ulappamaisuutensa takia altis tuulien synnyttämi1le virtauksille, 
joiden vaikutuksesta altaan vesimassat joutuvat helposti heilahdusliikkeeseen. Tästä johtuu, 
että kerrostumista ei näytä nykyisin tapahtuvan mainittavissa määrin 30-40 metriä matalam
massa vedessä, erillisiä painanteita lukuunottamatta. 

Ilmeisesti vesimassojen liikehdinnästä johtuu, että altaan keskisyvänteessä on tapahtunut 
jatkuvaa eroosiota, joka on paljastunut aikaisempien paksujenkin liejusavien alta sekä kerral
lisia savia että jääkautisia moreenikerrostumia. Eroosiota on tapahtunut etenkin kohoumien 
rinteillä. Kuten kuvasta 10 käy ilmi, on jääkauden jälkeinen kerrostuminen pääasiallisesti täyt
tänyt altaita ja tasoittanut pohjan epätasaisuuksia. 

Kuva 10. lääkauden jälkeiset savet ja liejut (A) esüntyvät pääasiassa altaita täyttävinä muodostumina ja nüden 
alla olevat jääkauden aikaiset savi- ja silttikerrokset (B) pohjan epätasaisuuksia myötäilevinä patjoina. Profiilin 
paikka on esitetty kuvassa 7 numerolla 1. 

Fig. 10. Postglacial c/ays and muds (A) oecur mainly asfilling basins. Glacial c/ay and silt deposits (B) eonform to 
the topographie features of the underlying formations. Number 1 marks site of the profile in 
Fig.7. 
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Myöhäisjääkautinen kerrostuminen 

Myöhäisjääkautiset savi- ja silttikerrokset ovat yleensä asettuneet pohjan epätasaisuuksia 
myötäileviksi patjoiksi (kuva 10). Niiden keskipaksuus on 4-5 metriä ja paksuusvaihtelu ko
ko Paasiveden altaan alueeUa on varsin pieni. Ilmeisesti suurin osa tästä kerrospatjasta koos
tuu vuosikerraUisista sedimenteistä. Tätä ei kuitenkaan oIe vielä näytteenotoUa varrnistettu. 

Jäätikkösyntyiset kerrostumat 
Akustisissa reflektiotutkimuksissa kävi ilmi, että Paasiveden pohjalla oll odotettua paljon 

paksummat irtomaakerrokset. Käytettävissä olevan laitteiston akustinen energia ei ollut riittä
vä antamaan selviä heijastuksia noin 20-25 metriä paksumpien moreeni- ja hiekkakerrosten 
alta. KaUion pinta tavoitettiin vain muutarnissa tulkinnanvaraisissa tapauksissa, joskin altaan 
itäosassa kaUioperän pinnan vaikutus profiileihin on ilmeinen. 

Pääosin moreenista koostuva irtomaa-aines näyttää lepäävän verrattain tasaisen alustan 
päällä. Tämä moreenivaippa muodostuu ilmeisesti usearnmasta eri-ikäisestä kerroksesta, mut
ta moreenin lateriaaliset laatuvaihtelut häiritsevät kerrosrakenteiden näkymistä akustisessa 
reflektioluotauksessa. Ansoniemen harjujakson vedenalaista osaa voidaan seurata katkonai
sena muodostumana altaan poikki. Muutarnissa profrileissa jäätikköjokiaines näyttää lepää
vän alustalla, jossa on akustisissa reflektioprofiileissa näkyviä sisäisiä rakennepiirteitä (kuva 
11). Tällaisia rakenteita voi esiintyä joko irtomaapeitteessä tai sedimenttikivissä 
mutta ei peruskaUiossa. 

' . . 
, 

• 10 ........ ___ _ 

, . . .. - ... . 
"_L ~ 

18 

- -- '-- NE 

Kuva 11. Jäätikköjokiaineksen alapuolella ilmeisesti moreenissa esiintyviä rakennepiirteitä. Heijastavat raja
pinnat on merkitty katkoviivoilla. Profiilin sijainti on esitetty kuvassa 7 numerolla 2. 

Fig. 11. Structural features located under glaciojluvial deposits, possibly in older till. Rejlecting boundaries are 
marked with dashed fines. Number 2 marks site of profile in Fig. 7. 
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Akustiset tutkimukset eivät antaneet sanottavasti tietoja jäätikkösyntyisten kerrostumien 
alustan laadusta. Tutkimukset eivät sulje pois mahdollisuutta, että moreenin alla olisi yläpin
naltaan tasainen sedimenttikivimuodostuma, voimakkaasti rapautunut peruskallio tai impak
tiittibreksia. Irtomaakerrosten minimipaksuus altaan pohjalla on muutamia harvoja kohtia 
lukuunottamatta 20-30 metriä. Nüden todellisesta paksuudesta ei oIe luotettavia arvioita. 

PAINOVO~TUT~SET 

Vuosina 1976-78 mitattün Geologisen tutkimuslaitoksen geofysükan osaston toimesta 
457 painovoimapistettä Paasivedellä ja sen ympäristössä noin 900 km2 :n suuruisella alueella. 
Mittaustuloksia täydennettiin 28:11a Geodeettisen laitoksen havainnolla. Havaintopisteiden 
paikat on esitetty kuvassa 12. 
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Kuva 12. Painovoimahavaintopisteitten sijainti. 

Fig. 12. Location 01 gravity observation points. 
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Kuva 13. Bouguer-anomaliakartta. Käyräväli 1 mgal. Jäältä mitatuista havaintoarvoista on poistettu veden ja 
Paasiveden alueella myös savikerrosten ja muiden akustisilla luotauksilla mitattujen irtomaakerrosten (korkein
taan 20 m) vaikutus ennen anomaliakartan laskemista. Kartan kaakkoisosassa sijaitsevan Puruveden granütin ja 
sen luoteispuolella olevan liuskealueen kontaktin sijainti on merkitty katkovüvalla. 

Fig. 13. Bouguer anomaly map. Contour intervall mgal. The e//ect 0/ water and, in the area 0/ Paasivesi, also 
that 0/ clays and other Quatemary deposits (about 20 m or less) measured with acoustic so undings has been 
efiminated be/ore the processing 0/ the anomaly map. The location 0/ the contact between the Puruvesi granite in 
the southeastem part 0/ the map and the schist area northwest 0/ it is marked with a dashed fine . 

Havainnoista tehtiin 206 Paasiveden ja Oriveden jäälIä. Jään liikkurninen vaikuttaa gra
virnetriin ja haittaa rnittaarnista. Sopivissa olosuhteissa havaintojen tarkkuus on kuitenkin pa
rempi kuin 0,1 mgal. Jäällä suoritettuja painovoimanrnittauksia ovat Suomessa käsitelleet 
ffiffi. Elo (1974, 1979), Lehmuskoski ja Mäkinen (1977, 1978) ja Siikarla (1969). Vastaavista 
rnittauksista Kanadassa ovat maininneet esimerkiksi Innes (1961), Thomas ja Gibbs (1977) se
kä Trueman (1976). 

Bouguer-anomaliat Iaskettiin Geodeettisen Iaitoksen käyttämän järjestelmän mukaisesti. 
Lisäksi jäällä tehdyistä havainnoista poistettiin 2-dimensionaalisten mallien avulla veden ja 
akustisilla Iuotauksilla selvitettyjen irtomaakerrosten vaikutus. Koska akustiset Iuotaukset ei-
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Kuva 14. Interpoloituihin pistelslln perustuvat gravimetriset profIilit. Jäältä 
mitatut havainnot on redukoitu samalla tavalla kuin kuvassa 13. 1 cm käyrän ja 
profIilin välillä vastaa 5.5 mgal. 

Fig. 14. Gravity profiles based on interpolated Bouguer values. J cm between 
curve and profile corresponds to 5.5 mgal. Bouguer values based on observations 
on the ice have been reduced in the same way as in Fig. 13. 
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vät ulottuneet kallion pintaan, irtomaakorjaus on vain osittainen. Korjaus oll veden osalta 
suurimmillaan noin 4 mgal ja järven pohjan irtomaakerrosten osalta suurimmillaan noin 0,8 
mgal. Korjattuihin Bouguer-anomalioihin perustuva tasoitettu sama-arvokäyräkartta on esi
tetty kuvassa 13 ja tasoittamaton profillikartta kuvassa 14. 

Vesi- ja irtomaakorjausten jälkeen jää Paasiveden kohdalle noin 8 mgalin suuruinen ne
gatüvinen painovoima-anomalia, josta on käytetty nimeä Paasiveden gravimetrinen minirni 
(Elo, 1979).Alueel1a ilmenee myös huomattavasti pitkäaaltoisempi regionaalianomalia, joka 
on suurirnmillaan kartan lounaisosassa ja pienimmillään sen koillisosassa. Gravirnetrinen mi
nirni yhtyy lounaisosassaan Paasiveden altaaseen, mutta ulottuu koillisessa Heinoniemen yli 
Orivedel1e asti (kuva 13). Massavajauksen suuruudeksi saadaan laskennallisin keinoin noin 1,5 
x 1016 kg ja Smithin kaavan (Bott & Smith 1958) perusteel1a anomalian aiheuttajan yläpinta on 
syvyysvälillä 0-3 kilometriä. 
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Jos Paasiveden gravimetrinen minimi johtuisi yksinomaan irtomaapeitteen paksuuden 
vaihteluista, niin tiheyskontrastilla -670 kg/m3 Iaskettuna Paasiveden pohjamuodostumat 
ulottuisivat 300-400 metrin syvyyteen vedenpinnasta laskien. Heinoniemellä pitäisi paikoin 
olla 100-200 metrin paksuinen irtomaapeite myös sellaisilla alueilla, missä on kohtalaisen 
runsaasti kalliopaljastumia. Etenkin jälkimrnäinen tapaus on hyvin epätodennäköinen, joten 
gravimetrisen minimin täytyy suurelta osin johtua tiheyden vaihteluista itse kallioperässä. 

Paasiveden ympäristön kallioperäkartoituksen yhteydessä alueen pääkivilajeista otetuista 
näytteistä määritettün niiden tiheys. Tulokset on esitetty taulukossa 1, jonka mukaan toisaalta 
graniittisten syväkivien ja toisaalta kiilleliuskeiden, kiillegneissien ja suonigneissien keskirnää
räinen tiheysero on noin 90 kg/m3

• 

Taulukko 1. 
Tiheystietoja Paasiveden alueen pääkivilajeista 

Karttalehti kiviIaji keskitiheys keskihajonta näytemäärä 
4213 kiilleliuske 2690 kg/m3 60 kg/m3 18 
" küllegneissi 2700 " 40 " 124 
" suonigneissi 2690 " 70 " 7 
" graniitti 2610 " 60 " 185 
4214 kiilleliuske 2720 " 40 " 4 
" küllegneissi 2710 " 30 " 141 

Geologisen ympäristön huomioon ottaen on todennäköistä, että Paasiveden gravimetrinen 
minimi johtuu kallioperän graniittisten ja liuskeisten osien paksuusvaihteluista maankuoren 
yIäosassa kuvassa 15 hahmotetulla tavalla. Tätä tulkintaa tukee Bouguer-anomalian suunnil
Ieen samansuuruinen muuttuminen eteIämpänä Puruveden granütin ja sen pohjoispuolella si
jaitsevan liuskemuodostuman kontaktin kohdalla (kuva 13). 

Tiheyskontrastia -90 kg/m3 käyttäen saadaan kuvassa 15 esitetyn mallin parametreille 
mallitulkinnan (Elo 1979) ja nomograrnmin (parker 1974) avulla seuraavat arviot: Anomalian 
aiheuttajan paksuus on Paasiveden keskellä noin 3 kilometriä ja Heinoniemellä noin 1,5 kilo
metriä. Sen yIäpinta sijaitsee syvyysvälillä 0-1 kilometriä ja sen tilavuus on noin 170 km3

• 

Gravimetrinen tulkinta ei anna Paasiveden gravimetrisen minimin aiheuttajasta tarkkaa 
ja yksiselitteistä kuvaa, mutta se rajoittaa olennaisesti geologisten tulkintamahdollisuuksien 
määrää. 
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Kuva 15. Kaksi tulkintamallia Paasiveden gravimetrisen minimin aiheuttajasta. Molemmat aiheuttavat täsmälleen 
samanlaiset anomaliat. A. Graniittinen, tiheydeltään ympäristöään alhaisempi kivilaji. B. Liuskeita ja gneissejä. z 
= anomalian aiheuttajan yläpinnan syvyys. h = anomalian aiheuttajan paksuus. 

Fig. 15. Two interpretation models 0/ the possible source 0/ the gravity minimum 0/ Paasivesi. Both models give 
identical anomalies. A. Granitic rock with a lower density than the surrounding rocks. B. Schists and gneisses. z 
= depth 0/ the upper sur/ace 0/ the anomaly source. h = thickness 0/ the anomaly source. 
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YHTEENVETO JA KESKUSTELUA 

Mahdollisia selityksiä Paasiveden kaltaisten pyöreähköjen painanteiden syntytavalle -
edellyttäen, ettei oIe muita todisteita kuin pelkkä muoto - on ainakin kolme. 10-15 viime 
vuoden aikana eri puolilla maailmaa on eniten suosiota saavuttanut selitys, että painanne on 
astrobleemi eli impaktüttikraatteri, ts. kosmisella nopeudella maanpintaan iskeytyneen meteo
rin aiheuttama räjähdyskraatteri. Toisen selityksen mukaan se on maanalaisen räjähdyksen, 
ns. kryptoeksploosion aiheuttama kraatteri ja kolmannen mukaan pyöreähkön, ympäristöään 
helpomrnin erodoituneen kivilajimassüvin aiheuttama painanne. 

Ratkaisevana todisteena muodostuman tai kivilajin impaktüttisesta alkuperästä pidetään 
coesiitin tai stishoviitin löytärnistä alueen kallioperästä tai irtolohkareista. Molemmat ovat pü
hapon (Si02) erittäin korkeassa paineessa syntyneitä muunnoksia. Suomesta coesüttia on ta
vattu ainoastaan Lappajärven ympäristön lohkareista (Lehtinen 1976). Stishoviittia ei oIe ta
vattu lainkaan. 

Impaktiittikraattereiden ja niiden ympäristön kivilajien tutkimusten avulla on löydetty 
myös muita menetelmiä ns. shokkimetamorfoosin totearniseksi. Näitä ovat käsitelleet esim. 
Stöffler (1972, 1974) ja Lehtinen (1976). 

Osa sellaisista shokkimetamorfisista pürteistä, jotka eivät edellytä erityisen korkeata syn
tylämpötilaa tai painetta voidaan selittää syntyneeksi myös maanalaisen vulkaanisen räjäh
dyksen tai muun voimakkaan magmaattisen toirninnan yhteydessä. Tällainen selitysmahdolli
suus on esitetty Suomessa mm. Sääksjärven (papunen, 1973) ja Söderfjärdenin (Lauren ja 
muut, 1978) osalta. 

Sekä Lappajärven että Sääksjärven alueella mannerjää on irrottanut ja kuljettanut mu
kanaan runsaasti shokkimetamorfista alkuperää olevia lohkareita. Lappajärven etelä- ja 
kaakkoispuolella tällaisten lohkareiden prosenttinen määrä paikallisista irtokivistä on huo
mattavan suuri vielä useiden kymmenien kilometrien päässä Lappajärvestä (Mölder 1948). 
Yksittäisiä kärnäiittilohkareita on tavattu noin 150 kilometrin (Saksela 1949) ja noin 300 kilo
metrin etäisyydellä Lappajärvestä (Kulonpalo 1969). Jänisjärven kaakkoisrannalla on alueelle 
tyypillisten, aikoinaan vulkaanisiksi tulkittujen kivilajien suhteellinen osuus yli puolet alueen 
irtokivistä (Bskola 1921). 

Paasiveden allas on kooltaan suunnilleen samansuuruinen kuin Lappajärven allas ja huo
mattavan syvä. Jos se olisi syntynyt meteoriitin tai jonkin muun tekijän aiheuttaman räjäh
dyksen vaikutuksesta pitäisi järven etelä- ja kaakkoispuolelta löytyä varsin runsaasti shokki
metamorfiseen alkuperään vüttaavia lohkareita. Yhtään tällaista lohkaretta ei kuitenkaan oIe 
löydetty. Tutkimukseen alkusysäyksen antaneesta lohkareesta ei oie löytynyt ainakaan selviä 
shokkimetarnorfisia rakennepürteitä. Lohkareen löytöpaikan ja jäätikön kulkusuunnan perus
teella sen lähtöpaikaksi sopü myös Suvasveden siirroksen jatke. 

Akustisten reflektioluotausten tulokset ja shokkimetamorfisten irtolohkareiden puuttu
minen eivät kuitenkaan täysin sulje pois meteoriitin tai jonkin muun tekijän aiheuttaman 
räjähdyskraatterin mahdollisuutta. Todennäköisyys muiden kuin alueelle tyypillisten kivila
jien irtolohkareiden löytärniseen on varsin pieni sellaisissa tapauksissa, joissa painanne on pre
kambria nuorempien sedimenttikivilajien peittämä ja näiden irtolohkareet vuorostaan ovat 
huonosti jäätikön kuljetusta kestäviä. Suomessa tällaisesta tapauksesta on esimerkkinä Sö
derfjärdenin allas (Lauren ja muut, 1978). 

Moniin tunnettuihin meteoriittikraattereihin liittyy pyöreähkö negatiivinen gravimetrinen 
anomalia (esim. Robertson ja Grieve 1975). Suomessa tällainen anomalia on todettu Lappa
järven (Bio 1976) ja myös Söderfjärdenin (Lauren ja muut, 1978) altaan kohdalla. Paasiveden 
gravimetrinen minimi (BIo 1979) yhtyy Iounaisosassaan Paasiveden altaaseen, mutta on Iähes 
kaksi kertaa leveyttään pitempi ja jatkuu koillisessa Heinoniemen ylitse Orivedelle asti. Tehdyt 
Iaskelmat ja geologinen ympäristö osoittavat, että anomalian aiheutuminen irtomaapeitteen 
paksuuden vaihteluista on hyvin epätodennäköistä. Sen sijaan toisaalta happarnien syväkivien 
ja toisaalta liuskeiden ja gneissien välinen tiheysero, noin 90 kg/m3

, on rüttävän suuri aiheut
taakseen mitatun suuruisen gravimetrisen minimin. 

Gravimetriset tutkimukset ja tulkinnat eivät tue oletusta, että Paasiveden allas olisi synty
nyt meteoriitin tai jonkin muun tekijän aiheuttaman räjähdyksen vaikutuksesta. Samaan 
suuntaan vüttaa myös se, että Paasiveden altaasta puuttuu tämänkokoisille meteoriitti
kraattereille tyypillinen keskuskohouma (Robertson ja Grieve 1975), jollainen on esimerkiksi 
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Lappajärvellä ja Jänisjärvellä. Lappajärven, Sääksjärven ja Söderfjärdenin alueilla maanpin
ta on melko tasainen ja irtomaapeite suhteellisen paksu, mistä syystä kallion pinnan topogra
fia ilmenee erilaisista kartoista .melko heikosti. Topografialtaan Paasivesi ympäristöineen 
muistuttaa eniten Fjälskärin ja Avan graniitti-intruusioita ympäristöineen. Myös Paasiveden 
ympäristön tektoninen rakenne on osittain samantapainen kuin Avan ja Fjälskärin alueiden. 
Kivilajien liuskeisuus noudattaa paikoin konformisti järven muotoa ja ympäröivissä kivilajeis
sa esiintyy leikkaavia graniittisia juonia. 

Ns. Suvasveden siirrosvyöhyke (Väyrynen 1939, 1954) kulkee Kuopion paikkeilta Veh
mersalmen, Suvasveden ja Kermajärven kautta Paasiveden lounaispuolelle ja jatkunee Puru
veden graniittialueelle saakka. Suvasvedellä ja Kermajärvellä tämän siirroslinjan lähettyvillä 
on heikosti suuntautuneita graniitteja. Sekä niiden että Paasiveden altaan sijainti Suvasveden 
siirrosvyöhykkeeseen nähden on samantapainen kuin Obnäsin ja Bodomin graniittien sijainti 
Porkkalan ja Mäntsälän kautta lähelle Lahtea kulkevaan murrosvyöhykkeeseen nähden (Se
derholm 1913, 1926; Härme 1969, 1978; Laitala 1960, 1961). Kallioperän uudelleen kartoitta
minen Suvasveden siirroksen ympäristössä saattaa tuoda myöhemmin lisävalaistusta siirros
vyöhykkeen, graniitti-intruusioiden ja Paasiveden altaan mahdollisiin keskinäisiin suhteisiin. 

Lappajärven, Jänisjärven, Avan ja Fjälskärin altaiden syntytavan tutkimusta on helpot
tanut se, että muodostuman syntytavan kannalta keskeinen kivilaji on paljastuneena altaan 
keskipaikkeilla. Söderfjärdenin painanteesta on kairaustietoja ja Sääksjärven alueella on run
saasti painanteen syntytapaa indikoivia irtolohkareita. Paasiveden altaan pohjan tutkimuksis
sa käytetyn laitteiston akustinen energia ei ollut riittävä lävistämään järven pohjalla olevia 
odottamattoman paksuja irtomaakerroksia muutarnia tulkinnanvaraisia tapauksia lukuun
ottamatta. Yhtään vedenalaista kalliopaljastumaa ei myöskään löydetty. Näytteiden ottarni
seen peruskalliosta esimerkiksi jäältä käsin suoritettavien syväkairausten avulla ei ainakaan 
toistaiseksi oIe ryhdytty niiden suhteellisen kalleuden vuoksi. 

Käytettävissä oleva tietomäärä ei oIe riittävä varmojen johtopäätösten tekemiseen Paasi
veden pohjassa olevasta kivilajista tai altaan syntytavasta. Tähänastisten tutk~usten perus
teella todennäköisin on selitys, että kyseessä on tektoniselta esiintymistavaltaan Avan ja Fjäl
skärin graniitteja muistuttava, mutta näitä huomattavasti suurempi graniitti-intruusio. Gravi
metrisen tulkinnan perusteella graniittinen tai jokin muu tiheydeltään ympäristön liuskeita ja 
gneissejä pienempi kivilaji jatkuu koilliseen Heinoniemellä olevien liuskeiden alitse Orivedelle 
ja saattaa jatkua Paasiveden kaakkoispuolella olevien liuskeiden alitse Puruveden graniittialu
eelle saakka. 
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Summary: 

GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL OBSERVATIONS ON LAKE PAASlVESI AND 
ITS SURROUNDINGS, SOUTHEASTERN FINLAND 

The diameter of Lake Paasivesi (whieh in the newest maps is also called Paasselkä) is 
about 10 km and its greatest depth, 74 m (Fig. 7). Morphologically the lake resembles several 
other depressions in Finland (Fig. 1) formed by erosion of a circular granite pluton (Ava, 
Fjälskär) or a carbonatite plug (Sokli) , or interpreted as astroblemes or cryptoexplosion 
structures (Lappajärvi, Sääksjärvi, Söderfjärden). 

The Precambrian bedrock in the vicinity of Paasivesi consists mainly of mica schists, 
mica gneisses, veined gneisses and granitic rocks (Fig. 2). Also graphite-bearing black schists, 
smaller basic to ultrabasic bodies and skarns are known from the area. Outcrops along the 
southern shore of Paasivesi exhibit veins and dikes of pegmatitic granite penetrating the mica 
gneis ses (Figs. 4-5). The tectonic structure of the area resembles that of certain late kinematic 
granite intrusions and their surroundings as, e.g., the Ava and Fjälskär granites in SW
Finland. The fault zone of Suvasvesi (Väyrynen 1939, 1954; GafU 1972) runs in a northwesterly 
direction dose to the southwestern shore of Paasivesi. The elongate aeromagnetic anomalies in 
the vicinity of Paasivesi (Fig. 3) are probably caused by black schists. Close to the fault zone, 
these anomalies turn subparallel to parallel with the fault zone. 

In the southwestern part of Paasivesi there occurs a roundish negative aeromagnetic 
anomaly the source of which is unknown (Fig. 6). Remanent magnetism in the bedrock, the 
direction of which deviates from the present magnetic field could be a possible explanation. 

Quaternary deposits covering the bottom of Paasivesi were investigated by acoustic and 
seismic reflection methods. The main results are shown in Figs. 7-11 and in Plate 1. The 
smooth oval shape of the Paasivesibasin, so evident on maps and aerial photos, also occurs in 
the bottom topography. Echo-sounding and continuous acoustic profiling dearly show the 
bowl-like form of the basin. The NW -SE trending forms visible on the bathymetric map are 
attributable to glacial erosion and deposition. 

The sediments deposited after deglaciation can be divided into two distinct types. The late 
glacial day and silts, deposited conformably with the bottom form a more or less uniform 
cover 4-5 m thick except for the shallow marginal parts, where wave erosion has removed 
parts of the original beds. Postglacial deposition consisting mainly of muds has occurred as 
basin fill tending to obliterate topographie features. 

The low energy level of the acoustie profiling equipment did not provide sufficient 
penetration to permit an interpretation of the bedrock level, but it is evident that the thickness 
of the Quaternary deposits is in the order of some tens of meters. Since the lowermost deposits 
consist evidently of basal till possibly containing abundant coarse grained material, a 
weathered bedrock surface would hardly be visible on acoustic profiles. Thus the nature of the 
rocks underlying the Quaternary deposits is still an open question. 

After the effects of water and the known thickness of the Quaternary deposits were 
reduced, an oblong negative Bouguer anomaly of about 8 mgal was found to coincide with the 
basin of Paasivesi and continue northeast of it (Fig. 13). An interpretation model attributing 
the anomaly to the variation in the thickness of Quaternary deposits is implausible because 
their thickness should be 300-400 m at the bottom of Paasivesi and 100-200 m at Heino
niemi, where there are abundant exposures of bedrock. 

According to the most probable interpretation model shown in Fig. 15, the source of the 
Paasivesi negative gravity anomaly is a granitic portion in the bedrock, which is less dense than 
the local schists and gneisses (density contrast: - 90 kg/m3

). The granitic rock continues 
underneath the schists and gneisses, in the northeast to Lake Orivesi and it may continue in the 
southeast to the granite area of Puruvesi. 

The data available at present are not sufficient for drawing reliable condusions about the 
rock type underlying the Lake Paasivesi or the genesis of the basin. An eroded granite pluton 
does, however, seem to be the most plausible explanation. The interpretation of the basin as 
being an astroblerne is not very credible. The uplifted central peak characteristic of impact 
craters of this size is lacking. Likewise no erratics with shock-metamorphic features have been 
observed in the area. Furthermore, the oblong negative Bouguer anomaly, although conciding 
with the basin, continues beyond the basin itself. 
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