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1 ESIPUHE 

 

Kiinnostus Keski-Suomessa Saarijärven kaupungin kaakkoispuolella sijaitsevan Summasenjär-

ven tutkimuksiin alkoi 2000-luvun alkuvuosina, jolloin geologi Jouko Vanne huomautti selkeästä 

ja alueellisesti poikkeuksellisesta johtavuusanomaliasta geofysikaalisessa matalalentolentoaineis-

tossa järven keskisyvänteen alueella. Asia hautautui joiksikin vuosiksi, kunnes vuonna 2004 

maaperän yleiskartoitushankkeen yhteydessä johtavuusanomalia huomattiin. Koska monet tekijät 

alueella viittasivat mahdolliseen poikkeukselliseen geologiseen rakenteeseen, haluttiin selvittää 

johdeanomalian alkuperä, laatu ja syvyys tarkemmin. Tällöin tehtiin myös ensimmäiset johta-

vuusmittaukset järven vedestä. Järven syvyysmallista huomattiin ympyränmuotoinen kes-

kisyvänne, jossa vedensyvyys oli monin paikoin yli 40 m. Alkutalvella 2005 aloitettiin mallin-

nuslaskennat (sähköiset) aerogeofysikaalisista matalalentomittauksista. Aluksi käytettiin kirjalli-

suudesta arvioituja sähkönjohtavuusarvoja vedelle ja pohjasedimentille. Vuoden 2005 kevättal-

vella tehtiin ominaisvastus-lämpötilaluotauksia (3 kappaletta), kaksi Slingram Max-Min –

profiilia järven poikki sekä otettiin kaksi pitkää sedimenttinäytepistettä syvännealueelta. Aero-

geofysikaalisista mallinnustuloksista voitiin päätellä, että sedimenttikerroksen täytyy olla paksu, 

koska  aerosähköisen  mittausjärjestelmän syvyysulottuvuus ei riittänyt johtavan kerroksen pak-

suuden määrittämiseksi. Slingram Max-Min mittaukset olivat korkeiden taajuuksien osalta kohi-

naiset ja matalat taajuudet eivät näyttäneet selkeästi läpäisevän johdekerrosta. Päätettiin analy-

soida sedimenttinäyte, tehdä lisää ominaisvastusluotauksia syvännealueilta sekä mitata profiilit 

Sampo-taajuusluotausvälineistöllä riittävän syvyysulottuvuuden aikaansaamiseksi. Lopputalvella 

2006 tehtiin Sampo-profiilit ja syvänteiden  ominaisvastus-lämpötilaluotaukset sekä analysoitiin 

toinen sedimenttinäyte.  

Tutkimuksiin osallistuivat merkittävällä tavalla raportin tekijöiden lisäksi geologit Tapio Väänä-

nen, Jussi Myllykangas (maaperän yleiskartoitus-hanke v. 2004) ja toimialapäällikkö Raimo Ne-

valainen sekä tutkimusapulainen Kyösti Hentunen (vuoden 2005 ja 2006 geofysikaaliset mitta-

ukset) ja maaperänäytteenottajat Seppo Putkinen ja Kalle Husso (v. 2005) . Erityiskiitos geofyy-

sikko Ilkka Suppalalle sähkömagneettisista inversio-ohjelmista ja ohjeista. 
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2 TUTKIMUSALUE 

 

Tutkimusalue sijaitsee Keski-Suomessa Saarijärven kaupungin kaakkoispuolella. Alue on tyypil-
listä Keski-Suomen graniittialueen vesistöjen rikkomaa, maastomuodoltaan vaihtelevaa mo-
reenivaltaista metsä-/peltomaastoa. Liitteinä 1 ja 2 on esitetty tutkimusalueen yleismittakaavaiset 
kallioperä ja maaperäkartat. 

 

 

 

Kuva 1.   GT-kartta Summasenjärvestä ympäristöineen. 
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Kuva 2.   Geofysikaaliset profiilit ja mittauspisteet Summasenjärven alueella. 
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3 NÄENNÄINEN OMINAISVASTUS 

 

Summasenjärven johtavuusanomalia on helposti havaittavissa homogeenisen puoliavaruuden 
mallia käyttäen lasketusta ja skaalatusta aerogeofysikaalisesta näennäisen ominaisvastuksen ai-
neistosta. Anomalia on hyvin samankaltainen verrattuna esimerkiksi Karikkoselän tunnetun im-
paktikraaterin aiheuttamaan johtavuusanomaliaan (kuva 3). 

 

 

 

Kuva 3.   Homogeeniselle puoliavaruudelle laskettu näennäinen ominaisvastuskartta. Karik-

koselän (= tunnettu impaktikraateri) ja Summasen johtavuusanomaliat ympyröity. 
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4 SUMMASEN KEHITYSHISTORIA 

 
Hannu Pajunen 
 
Summanen sijaitsee Saarijärvellä kirkonkylän kaakkoispuolella 108,5 metrin korkeudessa. Järvi on 
suuntautunut luoteesta kaakkoon, ja sen pinta-ala on 22 km2. Nykyisen valuma-alueen pinta-ala 
on noin 2700 km2. Summanen on tyypiltään reittijärvi ja osa Kyyjärveltä Äänekoskelle ulottuvaa 
Saarijärven reittiä. Järven ympäristössä vallitsevat moreenimaat. Alavilla paikoilla on hietaa, hie-
sua ja savea. Järven poikki kulkee harjujakso. 
 
Mannerjäätikön reuna perääntyi alueelta noin 10 800 vuotta sitten (Rainio & Johansson 2004). 
Jäätiköstä vapautumisen jälkeen muinainen Itämeri ulottui Summasen altaaseen ja sen pinta oli 
noin 50 m järven nykyistä pintaa korkeammalla. Itämeri oli  Ancylusjärvi-vaiheessa, ja sen pinta 
käyttäytyi suuren järven tavoin. Summasen kohdalla vedenpinta laski maankuoren kallistumisen 
takia. Laskeva vedenpinta tavoitti Summasen laskukynnyksen hieman ennen Päijänteen kurou-
tumista. Päijänteen kuroutuessa Summanen oli jo noin viisi metriä ylemmällä tasolla. Saarnisto 
arvioi Päijänteen kuroutuneen noin 9500 vuotta sitten. Jos vedenpinnan oletetaan laskeneen 20 m 
tuhannessa vuodessa (Saarnisto 1971a, s. 154 ja 165), olisi Summanen kuroutunut pari - kolme 
sataa vuotta ennen Päijännettä eli noin 9800 vuotta sitten. 
 
Kuroutumisen jälkeen Kiimasjärvi, Summanen ja Kallinjärvi olivat samaa allasta. Nykyisen Saari-
järven reitin latvoilla oli kuitenkin huomattavasti laajempi muinaisjärvi. Muinais-Kyyjärvi oli 
noin 40 km pitkä ja ulottui Perhon Möttösen kylältä Karstulan Pääjärven kylälle. Järven ensim-
mäinen lasku-uoma oli mitä todennäköisimmin Perhon ja Kyyjärven rajalla, mistä vedet laskivat 
Perhonjoen kautta muinaiseen Itämereen. Maankuoren kallistumisen takia vedenpinta kohosi 
Karstulan puoleisessa päässä ja varsin pian vesien laskusuunta kääntyi kaakkoon Saarijärven reit-
tiin. Lasku-uoman vaihdoksen aikaan Muinais-Kyyjärvi oli laajimmillaan. Uoman vaihdoksen 
ajankohtaa voidaan arvioida vertailemalla muinaisten vedenpintojen viettoa. Päijänteen kuroutu-
misen (9500 vuotta sitten) aikainen vedenpinnan taso viettää nykyisin 0,33 m/km ja maksimivai-
heen (7000 vuotta sitten) aikainen 0,17 m/ km (Saarnisto 1971b, Ristaniemi 1987). Muinais-
Kyyjärven uoman vaihdoksen aikainen vedenpinnan taso viettää nykyisin kaakkoon noin 0,30 
m/km, joten lasku-uoman vaihdoksen  on täytynyt tapahtua pian Päijänteen kuroutumisen jäl-
keen - karkeasti arvioiden noin 9000 vuotta sitten. Pääjärven nykyinen valuma-alue on noin 1200 
km2. Muinais-Kyyjärven siirtyminen Saarijärven reittiin laajensi Summasen valuma-alueen lähes 
kaksinkertaiseksi, lisäsi läpivirtaamaa ja aineksen kulkeutumista järveen. Läpivirtaaman lisäänty-
minen on voinut lievästi kohottaa vedenpintaa. 
 
Muinais-Päijänteen tulva kohotti tilapäisesti Summasen pintaa pari tuhatta vuotta myöhemmin. 
Vedenpinta kohosi enimmillään puolitoista metriä nykyistä korkeammalle, ja tulva päättyi Päi-
jänteen eteläisen lasku-uoman puhkeamiseen noin 7000 vuotta sitten. 
Summasen rannoilta tavattujen kivikautisten asuinpaikkojen sijainti viittaa siihen, että vedenpinta 
olisi ollut 6000 vuotta sitten noin kolme metriä nykyistä korkeammalla (Timo Jussila, käsikirjoi-
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tus). Jussila arvelee, että vedenpinnan kohoaminen olisi johtunut Saarijärven vesien katastrofaali-
sesta purkautumisesta Summaseen. Vesien äkillinen purkautuminen edellyttää, että niillä olisi ol-
lut aiemmin lasku-uoma jossain muualla - todennäköisimmin uuden uoman luoteispuolella. Alus-
tavan karttatarkastelun perusteella sellaista ei ole havaittavissa, vaan mitä todennäköisimmin Saa-
rijärvi on laskenut Summaseen Leuhunkosken kautta koko kuroutumisen jälkeisen ajan. Sen sijaan 
tulvan aiheuttaja saattaisi olla Summasen lasku-uoman reunoilla tapahtunut maanvyörymä, mikä 
olisi tukkinut uoman ja kohottanut vedenpintaa. Sortumakohdan kuluminen olisi vähitellen laske-
nut vedenpinnan entiselle tasolle. Summasen mahdollisesti kokeman tulvan selvittäminen edellyt-
tää maastotutkimuksia. 
 
Sedimenttien kerrosjärjestyksen selvittämiseksi otettiin järven keskiosasta sedimentin pinnasta 
lähes kymmenen metrin syvyyteen ulottuva näytesarja (N1). Paikalla on nykyisin vettä noin 40 
metriä.  
 
Näytesarjan alaosan on lustosavea (9,85 - 8,70 m). Sen päällä on tasarakeista savea (8,70 - 7,20 
m), liejusavea (7,20 - 6,80 m), saviliejua (6,80 - 5,60 m) ja liejua (5,60 - 0,58 m). Näytesarjan ylä-
osassa on uudelleen saviliejua (0,58 - 0,20m) ja liejua 0,20 - 0 m). 
 
Summasen altaan vapauduttua mannerjäätikön alta alkoi syvänteeseen kerrostua lustorakenteista 
savea. Lustot muuttuivat ohuemmiksi jäätikön reunan vetäytyessä kauemmaksi, ja lopulta ker-
rostuva savi muuttui homogeeniseksi. Kuroutumisajankohtaa vastaava taso on nykyisin 7,2 met-
rin syvyydessä. Kuroutumisen jälkeen eloperäisen aineksen osuus kasvoi, ja saven päälle kerros-
tui aluksi liejusavea, sittemmin saviliejua. Eloperäisen aineksen osuuden kasvu ja tiheyden piene-
neminen pysähtyvät 7 - 6 metrin syvyydessä olevassa kerrostuman osassa. Syy siihen saattaa 
olla valuma-alueen laajeneminen Muinais-Kyyjärven uomanvaihdoksen seurauksena. Valuma-
alueen laajenemisen aiheuttaman häiriön jälkeen vakiintuminen pääsi jatkumaan. Lopulta vakiin-
tumisvaihe päättyi (syvyys 4,8 m) ja järven kehityksessä alkoi vuosituhansia jatkunut vakaan 
kehityksen vaihe. Sen aikana muodostui pääosa liejukerroksesta. Yläosan saviliejukerros osoittaa 
mineraaliaineksen osuuden lisääntymistä. Syynä siihen voi olla vedenpinnan lasku, jolloin mata-
laan veteen kerrostunut mineraaliaines olisi alkanut kulkeutua syvemmille alueille. Toinen mah-
dollinen syy on valuma-alueen eroosion voimistuminen - mitä todennäköisimmin kaskiviljelyn 
takia. Järveä ympäröivät hienojakoiset mineraalimaat ovat varsin eroosioherkkiä. 
 
Sedimentin tiheys- ja hiilipitoisuuskäyrissä ei ole havaittavissa selviä merkkejä Muinais-
Päijänteen tulvasta. Tulvan päättyessä vedenpinta laski Summasen puolella nopeasti vain puoli-
toista metriä, kun Päijänteen puolella vastaava lasku oli 4 - 5 metriä. Jussilan olettama tulva olisi 
tapahtunut Päijänteen tulvan jälkeen. Siitäkään ei ole jäänyt syvänteen näytesarjaan selviä merk-
kejä. Merkkejä muinaisista tulvista tulisikin hakea tulvan alle jääneistä soista ja matalammista al-
taista, missä vedenpinnan suhteellinen muutos on ollut merkittävämpi. 
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5 AEROGEOFYSIIKKA 

Alueen matalalentomittaukset on lennetty vuonna 1995 pohjois-eteläsuunnassa (Lentoalue: Saa-
rijärvi). Magneettisesti järven alue on ”epämääräinen” viitaten kallioperän (pintaosan) ruhjeisuu-
teen tms. epähomogeenisuuteen (kuva 4). Linjamuotoinen sähköinen aineisto leikattiin järven 
alueelta ja laskettiin kerrosmalli-inversiolla sedimenttikerroksen paksuutta. Mallissa käytettiin 
mitattua (kiinnitettyjä) veden paksuutta ja ominaisvastusta (350 ohmm). Sedimenttikerroksen 
ominaisvastusta vaihdeltiin 50 -100 ohmm välillä. Kallioperän ominaisvastuksena käytettiin 
4000 -5000 ohmm. Kuvassa 5 on esitetty rasterimuotoinen sähköinen reaalikomponentti. Ympy-
ränmuotoinen sähköinen anomaliarakenne on selkeästi nähtävissä. Inversiomallinnuksen tulos eli 
sedimenttikerroksen paksuus on esitetty eri väriskaaloilla kuvissa 6 ja 7. Inversiotuloksista ha-
vaitaan, että aerosähköisen mittauksen syvyysulottuvuus (”jalanjälki”) ei ole riittävä, vaan  sedi-
menttikerroksen paksuus ”palaa puhki” eli lähestyy ääretöntä. Johteen pohjaa ei saavuteta. 

 

 

Kuva 4.   Summasen alueen aeromagneettinen totaalikomponenttikartta. 
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Kuva 5.   Summasen alueen aerosähköinen reaalikomponenttikartta sekä järven syvyyskäyrät. 
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Kuva 6.   Summasen alueen matalalentolinjat järven alueella ja aerosähkömagneettisen inver-

siomallinnuksen 2.kerroksen (=järven pohjasedimenttikerros) paksuus. 
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Kuva 7.    Summasen alueen matalalentolinjat järven alueella ja aerosähkömagneettisen inver-

siomallinnuksen 2.kerroksen (=järven pohjasedimenttikerros) paksuus. 
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6 GEOFYSIKAALISET (MAANPINTA)TUTKIMUKSET 

6.1 Ominaisvastusluotaukset 

 

 
 
Kuva 8.   Summasenjärven syvyysleikkaukset profiileilta 1 ja 2 sekä ominaisvastus-lämpötilaluotaus-

pisteiden ja näytepisteiden sijainti. 

 

Vuoden 2005 kevättalvella tehtiin kolme kappaletta ominaisvastus-lämpötilaluotauksia 11.5 met-
rin kaapelilla varustetulla ominaisvastusmittarilla. Niillä voitiin mitata sedimenttikerroksen omi-
naisvastusta noin 8 metrin vesikerroksen alta. Kuvissa 9 –11 on esitetty luotauspisteiden 1 – 3 
(kuva 3 ja kuva 8) ominaisvastus- ja lämpötilakäyrät. Havaitaan veden ominaisvastuksen vaihte-
levan 360 - 390 ohmm ja pohjasedimentin 80 - 130 ohmm. 

Vuonna 2006 pitkällä 25 metrin kaapelilla varustetulla ominaisvastusmittarilla voitiin mitata yli 
20 metrin paksuisen vesikerroksen alapuolisen pohjasedimentin ominaisuuksia. Kuvissa 12 –15 
on esitetty luotauspisteiden 4 – 7 (kuva 3 ja kuva 8) ominaisvastus- ja lämpötila-käyrät. Havai-
taan veden ominaisvastuksen vaihtelevan 360 - 470 ohmm ja pohjasedimentin 50 - 80 ohmm. 
Pohjasedimentin ominaisvastusarvot ovat syvissä luotauksissa pienemmät, mikä johtuu (nuoren) 
sedimentin kertymisestä syvännealueille. Veden ja sedimentin ominaisvastusarvot ovat normaa-
leja puhtaan järviveden ja sedimentin arvoja. Merkkejä, yleensä sähkönjohtavuuden kasvamiseen 
johtavasta, kontaminoitumisesta ei ole näkyvissä, lukuun ottamatta luotauspisteen 2 (kuva 10) 
veden pohjaosaa.



  12 

  

 
 

 
 

5.1.1 Matalat luotaukset (v.2005) 

 

 

Kuva 9.   Ominaisvastusluotaus pisteessä 1. 



  13 

  

 
 

 
 

 

Kuva 10.   Ominaisvastusluotaus pisteessä 2. 
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Kuva 11.   Ominaisvastusluotaus pisteessä 3. Vihreällä lämpötilakorjattu (18 oC) ominaisvastus. 
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5.1.2 Syvät luotaukset (v.2006) 

 
 
 

 
 
Kuva 12.   Ominaisvastus-lämpötilaluotaus pisteessä 4. 
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Kuva 13.   Ominaisvastus-lämpötilaluotaus pisteessä 5. 
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Kuva 14.   Ominaisvastus-lämpötilaluotaus pisteessä 6. 
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Kuva 15.   Ominaisvastus-lämpötilaluotaus pisteessä 7. 
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6.2 Sähkömagneettiset maastomittaukset 

 
 

 
 
Kuva 16.   Slingram Max-Min (musta) ja Sampo luotausprofiilit (punainen). 
 
 
 
 
Slingrammittaukset toteutettiin keväällä 2005 160 m kelavälillä ja 40 m pistevälillä. Mittauslin-
jojen sijainti on esitetty kuvassa 16, mustat linjat. Slingrammittauksella pystyttiin tarkasti rajaa-
maan järven johtavuusanomalia erityisesti linjalla 2 (kuva 18). Mittauksessa käytettiin laajaa taa-
juuskaistaa, 440 - 14080 Hz, jotta johteen laatuominaisuuksia voitaisiin tulkita tuloksista. Käyte-
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tyllä kelavälillä (160 m) tehdyistä mittauksista voitiin hyödyntää kuitenkin vain matalimmat taa-
juudet, eikä kunnollista kerrosmallitulkintaa voitu näin ollen tehdä. Ilmeisesti lähettimen lähetys-
teho oli riittämätön mittausolosuhteissa ja se näkyi kohinana korostetusti korkeiden taajuuksien 
vasteissa. Slingramtulokset anomaliarajauksineen taajuuksilla 888 Hz ja 1776 Hz on esitetty ku-
vissa 17 ja 18. Jotta johteen ominaisuuksista ja syvyysulottuvuudesta saataisiin tarkempaa tietoa 
mitattiin slingramlinjoista Sampo-luotauksia keväällä 2006. Sampo-linjojen sijainti näkyy kuvas-
sa 16, punaiset linjat. Mittaukset tehtiin jonomittauksena pääsääntöisesti 150 metrin kelavälillä. 
Alueen keskiosassa tehtiin muutama luotauspiste  50 metrin kelavälillä tarkentamaan ylimmän 
osan ominaisvastusta. Sampo-luotausten tulkinnat on esitetty liitteissä 3 ja 4. Mukaan on liitetty 
myös aerosähkömagneettinen reaalikomponentti ja slingram max-min profiili taajuudella 1.8 
kHz. 
 
 

 
 
Kuva 17. Slingram Max-Min tulokset taajuuksilla 888 ja 1776 Hz linjalta 1 sekä järven syvyys-

profiili. 
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Kuva 18.   Slingram Max-Min tulokset taajuuksilla 888 ja 1776 Hz linjalta 2 sekä järven syvyys-

profiili. 

 
Sampotulosten tulkinnassa käytettiin ominaisvastusluotausmittauksista saatuja ominaisvastusar-
voja vedelle sekä pohjasedimentin yläosalle. Näin pintaosan ominaisvastukset ja veden syvyyden 
osalta myös 1. kerroksen paksuus saatiin kiinnitettyä. Sampotuloksista tulkittiin (liitteet 3 ja 4) 
järven alle allasmainen johde, jonka ominaisvastus vaihtelee välillä 70-150 ohmm. Syvimmillään 
johde ulottuu vajaan 200 metrin syvyyteen. Syvyysulottuvuutta voi olla enemmänkin, mutta 150 
metrin kelavälillä syvemmät tulkinnat ovat epävarmoja. Osa järven pohjan pintaosan sedimen-
teistä ovat johtavampia. Ominaisvastusluotauksissa havaittiin noin 40 ohmm sedimenttejä, jota 
johtavampia kerroksia tulkittiin mm. linjan 1 kohdissa 1400 ja 1500 (liite 3). Merkittäviä hyviä 
johteita on linjalla 2 kohdassa 900 ja 1000 (liite 4), missä eristävämmän kerroksen (mahdollisesti 
hiekka/moreeni/harju) alla on johdeanomalia. Vastaavanlainen tilanne on myös linjalla 1 (liite 3) 
kohdassa 1000. Em. kohdissa on maaperäkartasta ja järven syvyyskäyristä tulkittavissa ve-
denalaisia harjumuodostelmia. Ympäristön (pohjan) anomaliattoman kivilajin ominaisvastuksena 
käytettiin 4500 ohmm. 
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7 JOHTOPÄÄTELMÄT 

 

Summasenjärven keskisyvänteen alueella on selkeä 100 - 200 metrin syvyinen kohtuullisesti 

ympäristöään  sähköä johtavampi muodostuma. Analysoitu pohjasedimenttinäyte (N1, syvyys 10 

m) edustaa normaalisti kerrostunutta Summasen edustaman järvityypin pohjasedimenttiä. Pelkäs-

tään tämän paksuinen pohjasedimentti ei riitä selittämään sähköisiä anomalioita. Tehdyissä geo-

fysikaalisissa tutkimuksissa ja mallinnuksissa muodostuma on saatu rajattua ja sen syvyysulottu-

vuus voitiin määrittää karkeasti. Anomalian aiheuttajan voidaan arvella olevan, joko ruhjesyvän-

teeseen (useita ruhjeita) kerrostunut, mahdollisesti vanha, sedimentti(savi)kivi tai meteoriitti-

iskemä, joka on sittemmin täyttynyt sedimenttiaineksella. Meteoriitti-iskemään viittaa mm. mag-

neettinen ”epämääräinen” anomaliakuva ja sähkönjohtavuusanomalian samankaltaisuus esimer-

kiksi Karikkoselän tunnettuun impaktikraateriin verrattuna (kuva 3).  Mahdollisina jatkotutki-

muksina tekijät suosittelevat joko painovoimamittausta, joilla muodostuman syvyysulottuvuus 

voidaan määrittää ja/tai syväkairausta, jolla anomalian aiheuttaja saadaan varmuudella määritet-

tyä. 
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