
-'*
. 419/3533/21 /? 	 Geologinen tutkimuslaitos 

r 

., Seppo ~ i o  	 Geofysiikan osasto 
Otaniemi 

TAIVALKOSKEN SAARIJÄRVEN SAVIKIVIESIINTYMÄN GRAVIMETRINEN TUTKIMUS 


Aluksi 


Tämä raportti liittyy työhön, jota geologisen tutkimuslaitok- 
sen maaperaosasto on tutkija Juho Hyypän johdolla tehnyt selvittääk- 
seen Taivalkosken Saarijärven savikiviesiintymän laajuutta ja laa- 
tua, Geofysikaaliset maanpintamittaukset ovat olleet osa tutkimus- 

ohjelmaa, Esiintymaä .on kartoitettu maaperäosaston tekemin seismi- 
sin luotauksin seka .geofysiikan osaston suorittamin sähköisin ja 

gravimetrisin mittauksin. P. Turunen, 4. Jokinen ja S. Elo esittä- 

vat yhteenvedon gravimetristen ja sähköisten mittausten tuloksista 
Geofysiikan III neuvottelupäivillä Rovaniemellä 10,-11,1981, Syk-

t syllä 1981 on malmi6sasto kairannut muodostumaan kaksi reikää. 

Kapasiteettip'ulan vuoksi mitattiin vain kuvassa 1 näkyvät 
kaksi profiilia, Mittaukset ajoittuivat kevattalveen 1981, Piste-. 
v a i  oli 20 m, Jäänpinnalla mitatuilla osuuksilla luodattiin Jar-

veli syvyys. 

KUVA 1, Painovoimaprofiilien G1 ja'G2 seka kairausreikien R1 ja 
R2 sijainti, Karttalehti on '3533 Oge 



' . Kivilajien tiheydet 

Saarijärvi sijaitsee pohjagneissialueella karttalehdellä 

3533 09. Saarijärven keskellä sijaitsevassa saaressa Juho Hyyppä 
on tavannut kahta kivilajia, graniittia ja toistaiseksi luokit- 
telematonti tummaa kiveä, jotka voivat edustaa joko savikiven 
ymparöimaä'irrallista kappaletta tai savikiven läpi alhaalta 
pistä;ää kallioperää. Poh jagneissinäytteitä on kerätty viereisen . 

karttalehden 3531 kallioperäkartoituksen yhteydessä. Osalle geo- 

logien keräämistä kivinäytteistä on'geofysiikan osaston petrofy- 
siikan laboratoriossa mäaritetty tiheys. Savikivien tiheysmaari- 

tykset punnitsemalla vedessä ja ilmassa ovat hankalia, koska ve- 
teen pantuna savi alkaa välittömästi hajota. Yhteenveto tämän 

{ 
tutkimuksen kannalta~oleellisista tiheysmaärityksista on esitetty 

\ 
taulukossa 1. 

TAULUKKO 1. YHTEENVETO KIVILAJIEN TIHEYSMÄÄRITYKSISTA 

karttalehti kivilaji ' keskiarvo keskiha jonta nayte'maära 

gneissi- 2650 kg/m3 
graniitti 

70 kg/m3 

graniitti- 
gqeissi 2650 

graniitti em. 2610 ,, 
saarelta 

tumma kivi 2850 ,, 
em. saarelta 

x) kuivat nyrkkinäytteet 
xx) suhteellisen tuoreet nyrkki- ja kairasydännäytteet, e= 0, 42, 

52, 63 ja 83 m. 

Kuivatiheyksien peru~teell~ saviki-n tiheyskontrasti on 
3 -320 kg/m . Luonnontilassa savikivi kuitenkin sisaltaa enemmän 

vetta kuin ilmakuivana. Juho Hyypan suorittamien haihdutuskokei- 
den perusteella märkä savikivi sisaltaa ylimääräistä vetta 
2 - 6 painoprosenttia ilmakuivan savikiven massasta, mika antaa 

3 kuiville naytteille korjatun tiheyden 2420 kg/m , mika on sama 
kuin tuoreille naytteille mitattu keskitiheys. Edelläesitetyn 



i. 
3 1 perusteella savikiven tiheyskontrasti on noin -230 kg/m . A r -  

# .  vioitua tiheyskontrastia' voidaan kontrolloida tekemällä lisää 
tiheysmäärityksi& ja vertaamalla gravimetrisen tulkinnan antamaa 
savikiven paksuutta muilla menetelmillä saatuihin tuloksiin. 

Bouguer-anOmalian regionaalikomponentin arviointi 

. . 

Regionaalianomalian arviointi kahden lyhyen profiilin pe- 
rusteella ei ole helppo tehtävä. Apuna on käytetty geodeettisen 
laitoksen valtakunnallisen painovoimapisteverkon, jonka tiheys 

2 on keskimäärin 4 pistettä per 100 km , karttalehdillä 3533 ja 
3534 sijaitsevia havaint.oja. Näiden Ja mitattujen profiilien 
päästä poimittujen arvojen a d l a  on allekirjoittaneen laati- 
malla ohjelmalla gridvdg interpoloitu kuvissa katkoviivalla 
merkitty regianaalianornalia, Profiilien leikkauspisteessa re- 
.gionaalianomalia~on sama kummallakin profiililla, 

~ou~uer-an~malia~rofiilibn tulkinta 

~ähtökohtana tulkinnalle on edellä kuvatulla tavalla las- 
kettu regionaalianomalia - ja savikivelle arvioitu tiheyskontrasti 

' - 230 kg/m3. Ensin on järven syvyyden luotaustulost~n perusteella 
laadittu tulkintamalliin vettä kuvaava osa ja- verrattu vedestä 
johtuvaa anomaliaa havaittuun-anomaliaan. Huomataan, että vesi 
yksin ei riita aiheuttamaan havaittua massavaJausta ( kuva 2 ) *  
Seuraavissa malleissa on veden lisäksi savikiveä kuvaava osa. 
Kuvassa 3 esitetty yksinkertaistettu malli antaa tärkeimmät 

3 tulkintatulokset. ~ihe~serolla - 230 kg/m saadaan savikiven 
tilavuusarvioksi 0.17 km3. Tulos riippuu käytetyn tiheyskontrastin 

TAULUKKO 2, Yhteenveto yksinkertaistetusta malllsta. 

kontaktien paikat profiilin savikiven keskipaksuus 
alusta lukien- 

. . 
profiili 61 : +0.331 km, +1.768 km 125 m 

. profiili 62: +0.304 km, +1.485 km 












