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JOHDANTO 

Tämä kirjoitus on tarkoitettu nii11e, jotka ovat opis

ke11eet vain vähän matematiikkaa, mutta ha1uaisivat pereh

tyä matematiikan sove1tamismahdo11isuuksiin geo1ogiassa. 

Kirjoitus on johdanto niihin käsitteisiin, joista matemaat

tisen geo1ogian kirja11isuudessa puhutaan. Esi11e otetaan 

mahdo11isimman monia menete1miä, mutta tarkaste1ussa rajoi

tutaan peruskäsitteisiin. Itse olen perehtynyt aiheeseen 

Geo1ogisen tutkimus1aitoksen ma1miosasto11a ma1mitiedosto

työn parissa. Näkemykseni on sen vuoksi painottunut ma1mi

tutkimuksiin 1iittyviin kysymyksiin. 

Geo1ogiassa voidaan 1uonno11isesti sove1taa matematii

kan ja ti1astomatematiikan menete1miä se11aisenaan, ja mate

maattinen geo1ogia onkin pääasiassa ollut k1assista ti1as

tomatematiikkaa (esim. Koch & Link, 1970-1971). Joutuuhan 

geo1ogi säännö11isesti tekemisiin tyypi11isen ti1asto11isen 

onge1man kanssa: häne11ä on jostain i1miöstä vain joukko 

näytteitä mittaustu1oksineen, joiden avu11a hän joutuu teke

mään pääte1miä koko i1miöstä. 

Ma1miarvion tekeminen tai a1uee11isten ma1mivarojen 

arviointi ovat juuri tä11aisia onge1mia. Näitä ma1mitutki

muksiin keskeisesti 1iittyviä kysymyksiä tarkaste11aan 1ä

hemmin omissa 1uvuissaan. 
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KLASSISEN TILASTOMATEMATIIKAN MENETELMIÄ 

Maternaattinen geologia on pääasiassa klassista tilasto

rnaternatiikkaa. Tällöin lasketaan aineiston tilastollisia 

pararnetreja ja tarkastellaan jakaurnia, luokitellaan rnuuttu

jia tai näytteitä ja tutkitaan riippuvuuksia tai trendiä. 

Erityisen tehokkaiksi voi sanoa ns. rnonirnuuttujarnenetel

rniä, joilla voidaan tarkastella useita rnuuttujia sarnanaikai

sesti. 

Tässä luvussa esitetään niitä klassisen tilastornaterna

tiikan peruskäsitteitä ja rnenetelrniä, joita rnaternaattisen 

geologian kirjallisuudessa useirnrnin tapaa. 

Yhden tai kahden rnuuttujan rnenetelrniä 

Yhden rnuuttujan rnenetelrnät tarkastelevat nirnensä rnu

kaisesti vain yhtä orninaisuutta sarnanaikaisesti, usean rnuut

tujan rnenetelrnät (rnultivariate rnethods) useita orninaisuuk

sia. Eri orninaisuudet ovat rnitattavissa erityyppisillä 

rnitta-asteikoilla (rneasurernent scales) (Vasarna & Vartia, 

1973), eivätkä kaikki rnitta-asteikot sovellu tiettyihin rne

netelrniin. Norninaali- eli luokitteluasteikolla (norninal sc.) 

rnuuttujien arvoja ei voi järjestää suuruusjärjestykseen. 

Sellaisia rnuuttujia ovat esirnerkiksi väri ja kivilaji. 

Ordinaali- eli järjestysasteikolla (ordinal sc.), kuten 

esirnerkiksi rnineraalien kovuusasteikolla, arvot voidaan jär

jestää suuruusjärjestykseen, rnutta luokkien välit eivät ole 

rnäärätyn suuruisia. Intervalli- eli väliasteikko (interval 

sc.) on ensirnrnäinen rnitta-asteikko, jolla yhteen- ja vähen

nyslasku on rnahdollista. Asteikolla arvojen erotus on kvan

tifioitavissa ja rnittayksikkö siten rnäärättävissä. Lärnpö

tilojen rnittauksissa rnuodostaa sopivan "rnittakepin" jonkin 

nesteen tai kaasun lärnpölaajenerninen. Asteikolla ei kuiten

kaan ole absoluuttista nollakohtaa. Suhdeasteikko (ratio 

sc.) on rnuuten sarna kuin intervalliasteikko, rnutta siinä on 



- 7 -

absoluuttinen nollakohta. Arvoja voidaan vertailla suh

teina eli sanoa, kuinka monta kertaa toinen on suurempi 

tai pienempi kuin toinen, mitä ei voi tehdä intervalliastei

kolla. Tällainen asteikko on esimerkiksi pituusasteikko. 

Myös Kelvinin lämpötila-asteikko on suhdeasteikko, mutta 

Celsius-asteikko on intervalliasteikko. 

Otoksella (joskus näytei sample) tarkoitetaan tilasto

tieteessä näyteyksiköiden (= näytei sampling unit) joukkoa 

(esim. kairasydämet), joka on valittu edustamaan koko isän

täpopulaatiota (populationi esim. malmiesiintymä) ja josta 

mittaukset on suoritettu. Monet tilastomatematiikan mene

telmät perustuvat käsitteeseen satunnaismuuttujan jakauma 

(distribution). Jakauma kuvaa tietyn satunnaismuuttujan 

(ominaisuuden) arvojen todennäköisyyksiä. Histogrammi 

(histogram) on satunnaismuuttujan teoreettisen jakaumafunk

tion approksimaatio. Jakauman informaatiota voidaan esit

tää tiivistetysti muutamalla tunnusluvulla, joista tärkeim

piä ovat keskiluvut, hajontaluvut, vinousluvut ja huipuk

kuusluvut (measures of central tendency, dispersion, skew

ness and kurtosis) (Vasama & Vartia, 1973). Otoksen tun

nuslukuja Therkitään roomalaisilla kirjaimilla (i, s2) ja 

vastaavia populaation tunnuslukuja kreikkalaisilla kirjai

milla (vastaavasti ~ , 0 2 ). Käytännössä teoreettista isäntä

populaation jakaumaa (tunnuslukuja) estimoidaan kokeelli

sella otoksen jakaumalla. 

Tärkein keskiluku on aritmeettinen keskiarvo (arith

metic meani puhekielessä "keskiarvo", kaava 1). 

x 
n 

X. 
1 

x otoksen aritmeettinen keskiarvo 

n = havaintojen lukumäärä 

x. = i:nnen havainnon arvo. 
1 

(1 ) 

Muita keskilukuja ovat moodi (mode) ja mediaani 

(median). Moodi tarkoittaa histogrammin korkeimman pylvään 
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tai jakautumakäyrän huipun kohtaa. Mediaani on havainto

arvo, joka jakaa järjestetyn otoksen kahteen yhtä suureen 

osaan. 

Käytetyin hajontaluku on keskihajonta eli standardi

poikkeama (standard deviation) tai keskihajonnan neliö, 

varianssi (variancei kaava 2), 

n - 2 
Li=l (Xi - x) 

n - 1 

S 2 = otoksen varianssi 

n = havaintojen lukumäärä 

i:nnen havainnon arvo 

otoksen aritmeettinen keskiarvo 

( 2) 

Keskihajonta ja varianssi ilmaisevat, kuinka tiiviisti 

mittausarvot keskittyvät keskiarvon kahden puolen. Variaa

tiokerroin (coefficient of variation) määritellään keskiha

jonnan suhteena aritmeettiseen keskiarvoon. 

Jakauma saattaa olla syrnrnetrinen tai epäsyrnrnetrinen 

eli vino (kuva 1). Esimerkiksi vinousmitta gl on määritel

ty niin, että syrnrnetrisen kokeellisen jakauman vinous on 

lähellä nollaa (kuva la), oikealle vinon jakauman vinous 

positiivinen (kuva lb) ja vasernrnalle vinon jakauman vinous 

negatiivinen (kuva lc). Vinoissa jakaumissa mediaani si

joittuu ai na aritmeettisen keskiarvon ja moodin väliin, sym

metrisessä jakaurnassa kaikki kolme yhtyvät (kuva 1). 

Usea huippu jakaumassa (kuva ld) merkitsee, että näy

teyksiköt ovat peräisin useasta isäntäpopulaatiosta. Nämä 

isäntäpopulaatiot saattavat olla näytteenoton kohteessa 

selvästi erillään, mutta ne voivat olla myös niin sekoittu

neita, että niiden olemassaoloa on vaikea havaita ilman ja

kaumakäyrää (kuvat 2 ja 1) . 

Kokemus on osoittanut, että esimerkiksi malmien pienet 

metallipitoisuudet (rnrn. Au, Ag, U, Cu, Ni) noudattavat ylei

sesti epäsyrnrnetristä jakaumaa, jossa häntä on korkeiden 
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f f 

a) x b) x 

f f 

c) x d) x 

Kuva 1. Jakaumakäyrän muotoja: a) symmetrinen jakauma, b) epäsymmet
rinen jakauma, jossa häntä on suurten pitoisuuksien puo1e11a (oikea11e 
vino jakauma), c) epäsymmetrinen jakauma, jossa häntä on pienten pi
toisuuksien puo1e11a (vasemma11e vino jakauma), d) useahuippuinen 
jakauma. 

Fig. 1. Different shapes of distributions : a) symmetrie distribution , 
b) asymmetrie distribution with a tail towards the higher grades , 
e) asymmetrie distribution with a tail towards the lower grades , 
d) distribution with several peaks . 

pitoisuuksien suunnassa (kuva lb) ja suuret metallipitoi

suudet (mm. Fe, Mn, P20S) symmetristä jakaumaa (kuva la) 

tai epäsymmetristä jakaumaa, jossa häntä on pienten pitoi

suuksien suunnassa (kuva lc) (Journel and Huijbregts, 1978, 

s. 7S). Huomautettakoon jo tässä, että näyteyksikön koolla 

on huomattava merkitys jakauman muotoon, mutta asiaan pala

taan tarkemmin luvussa "geostatistinen malmiarviotekniikka". 

Huipukkuusmitta g2 on normitettu siten, että kokeelli

selle normaalijakaumalle huipukkuus on lähellä nollaa. 

2 128102601 Y 
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B B B C C B 
B B C A B B B B C 

A A B C A 
C A B B 

A C 
A B C A 

A C C B 
A A C C A B 

a) b) 

Kuva 2. Kolme isäntäpopulaatiota saattaa esiintyä kartta-alueella 
joko selvästi erillään (a) tai keskenään s ekoittuneena (b). Kumpikin 
tapaus johtaa kuvan ld. mukaiseen jakaumakuvioon. 

Fig . 2 . In the area contained in the map , three populations may occur 
either clearly separated (a) or intermixed (b) . In each case , the 
distribution curve will be as in ld . 

Positiivinen huipukkuus merkitsee terävämpää ja negatiivi

nen huipukkuus tylpempää huippua kuin normaalijakautunees

sa tapauksessa. 

Yleisesti oletetaan, että useimmat luonnon satunnais

ilmiöt noudattavat erästä tiettyä syrnrnetristä jakaumaa, ns. 

normaalijakaumaa (normal distribution) (Davis 1973, s. 61). 

Siinä satunnaismuuttujan arvot hajoavat syrnrnetrisesti kes

kiarvon molernrnin puolin. Epäsyrnrnetrinen jakauma saadaan 

tarvittaessa muunnettua lähelle normaalijakaumaa esimerkik

si logaritmimuunnoksella. Standardoitu jakauma (standardized 

distribution), jonka keskiarvo on nolla ja keskipoikkeama 

yksi, saadaan kun vähennetään jokaisesta havainnosta otok

sen keskiarvo ja jaetaan erotus keskipoikkeamalla. Kun 

vielä määritellään jakaumakäyrän alle jäävä pinta-ala yhden 

suuruiseksi, saadaan arvioidut todennäköisyydet arvojen 

sattumiselle tietyille väleille suoraan pinta-aloina. Käy

tännössä käytetään valmiita taulukoita. Kannattaa myös 

muistaa pari nyrkkisääntöä, joiden avulla keskiarvon ja 

keskihajonnan perusteella saa karkean kuvan ilmiön todennä-
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0.683 

o. 954 

O. 997 

Kuva 3. Standardoitu normaa1ijakauma. Keskiarvo ~ = 0,0, keskiha
jonta 0 = 1,0 ja pinta-a1a = 1,0. 

Fig. 3. Standardized normat poputation . Arithmetic mean ~ = 0. 0, 
standard deviation 0 = 1. 0 and area under the curve = 1 . 0 . 

köisistä arvoista. Esimerkiksi todennäköisyys, että normaa

lijakautuneen satunnaismuuttujan arvo on välillä x - s < x 

< X + s on 0,68 ja x - 2s < x < x + 2s on 0,95 (x = keski

arvo, s = keskihajonta, kuva 3). 

Normaalijakauman ominaisuuksiin perustuvat monet 

tilastolliset testit (tests) (Davis 1973, s. 83). Voidaan 

esimerkiksi tilastollisesti testata, edustaako jokin otos 

jotain tiettyä normaalijakautunutta populaatiota tai onko 

usea otos samaa populaatiota. Tilastollisen testauksen 

kannalta käyttökelpoinen on t-jakauma (t distribution) , 

joka ottaa huomioon otoksen koon. Jakauma on leveämpi kuin 

normaalijakauma, mutta kun otoksen koko lähenee ääretöntä, 

lähenee t-jakauma normaalijakaumaa. t-testin suorittaminen 

edellyttää, että seuraavat kolme oletusta on voimassa: 

1) näytteet on valittu satunnaisesti 

2) isäntäpopulaatio on normaalijakautunut 

3) verrattavien jakaumien varianssien on oltava samat. 
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Varianssien tilastollista yhtäsuuruutta testataan puo

lestaan F-testillä (F test). F-testiin perustuu paljon käy

tetty varianssianalyysi (analysis of variance), jolla voi

daan verrata ja analysoida eri osatekijöiden vaikutusta 

kokonais vaihteluun. Varianssianalyysiä soveltaen voi esi

rnerkiksi tutkia alueellisen, paikallisen ja rnittausvirhees

tä johtuvan vaihtelun osuutta geokerniallisessa kartoituk

sessa. Tavoitteena olisi selvittää, riittääkö analyysilait

teen tarkkuus tai onko näytteenoton tiheys sopiva. Garret 

ja Goss (1980) selvittävät varianssianalyysin käyttöä geo

kerniallisen näytteenoton suunni ttelussa. X 2_ testillä ( X 2 test), 

joka rnyös perustuu standardoidun norrnaalijakaurnan orninai

suuksiin, on rnahdollista verrata näytteen jakaurnaa mihin 

tahansa toiseen jakaurnaan. x2 -testin tekee käyttökelpoiseksi 

vielä se seikka, että siihen soveltuvat norninaali- ja ordi

naaliasteikon rnuuttujat. 

Kahden rnuuttujan yhteisvaihtelua kuvaa rnuuttujien vä

linen kovarianssi (covariance). Se lasketaan kaavasta (3): 

cov xy 
x. 

l 

y. 
l 

x 

y 

n 

cov = xy 

L: ~=l (xi - x) (y i - Y) 
n - 1 

rnuuttujan x ja rnuuttujan y välinen 

rnuuttujan x i:s havainto 

= rnuuttujan y i:s havainto 

= rnuuttujan x keskiarvo otoksessa 

= rnuuttujan y keskiarvo otoksessa 

havaintojen lukurnäärä 

(3) 

kovarianssi 

Kahden rnuuttujan yhteisvaihtelu voidaan esittää rnitta

yksiköistä riippurnattornalla tavalla korrelaatiokertoirnen 

(correlation coefficient) avulla. Korrelaatiokerroin rnääri

tellään kahden rnuuttujan kovarianssin suhteena rnuuttujien 

keskihajontojen tuloon: 



r xy 
cov xy 
Sx 

Sy 

r = 
cov xy 

xy 

= 

= 

s s x y 

muuttujien 

muuttujien 

muuttujan 

muuttujan 
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(4 ) 

x ja y välinen korrelaatiokerroin 

x ja y välinen kovarianssi 

x keskihajonta 

y keskihajonta 

Korrelaatiokerroin voi saada arvoja -l:n ja +l:n väliltä 

(kuva 4). 

Kahden muuttujan välille voi sovittaa pienimmän neliö-

summan (least-squares) mielessä parhaan käyrän. "Pienimmän 

neliösumman mielessä paras" tarkoittaa sitä, että havainto

arvojen ja sovitetun käyrän välisten poikkeamien neliösumma 

on pienin mahdollinen. Matemaattisesti käteviä käyrän sovi

tuksessa ovat polynomit (kuva 5). Kun polynomin astelukua 

kasvatetaan, seuraa sen muoto yhä tarkemmin havaintoarvoja, 

ja kun asteluku on enää yhtä pienempi kuin havaintojen luku, 

kulkee käyrä täsmälleen jokaisen havaintopisteen kautta. 

Käyrän sovituksen tilastollista hyvyyttä tutkitaan regressio

analyysin (regression analysis) menetelmin (Davis 1973, s. 

192). Regressioanalyysiä käyttäen on esimerkiksi tutkittu, 

onko malmien esiintymisellä riippuvuutta mitattavissa ole

vista geologisista muuttujista (Chung & Agterberg, 1980). 

Jos riippuvuus on löydettävissä, voidaan regressiomallin 

avulla arvioida alueellisia malmivaroja. 

Numeerisiin alueellisiin havaintoihin voidaan sovittaa 

pienimmän neliösumman keinolla jokin pinnan yhtälö ja tes

tata sovituksen hyvyys (Davis, 1973, s. 322). Puhutaan 

trendipinnoista (trend surfaces) ja trendipinta-analyysistä 

(= regressioanalyysiä). Aineisto voidaan tällöin esittää 

kahtena komponenttina: alueellisena vaihteluna, jota pinnan 

yhtälö kuvaa, sekä paikallisina poikkeamina pinnasta (tren

dikomponentti ja residuaalikomponentti). Davis (1973, k. 

6.14) esittää esimerkin, jossa approksimoidaan ensimmäisen 

ja toisen asteen polynomeilla erään kivilajikerrostuman 

pintaa. 
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y • y 
• • • 

• • 
• • • • • • • 

• 
• • • 

• • 
• 

• 
a) r = 0.98 X b) r = 0.54 X 

Y Y 
• • • • 

• • 
• • • 

• 
• • 

• • • • 
• 

• • 
• 

c) r = 0.16 X d) r =-0.90 X 

Y Y 
• • • 

• • 
• • • • • • • • • 

• • 

• • 
• • • 

e) r = määritte- X f) r = 0.0 X 
lemätön 

Kuva 4. Hajontadiagrammeja ja vastaavat muuttuJ~en x ja y korre1aa
tiokertoimet (Davisin, 1973, s. 77, mukaan). 

Fig. 4. Scatter diagrams and corresponding correZation coefficients 
between variabZes (according to Davis , 1973 , p . 77) . 
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y y 

a) x b) x 
y y 

c) x d) x 

Kuva 5. Polynomeja: a) ensimma~sen asteen po1ynomi (y = - 1,0 + 1,0 x) 
b) toisen asteen po1ynomi (y = -1,0 + 3,6 x -0,13 x 2), c) ko1mannen 
asteen po1ynomi (y = 2,8 + 5,3 x - 0,4 x 2 - 0,01 x3), d) n e1jännen 
asteen po1ynomi (y = 24,1 - 7,7 x + 1,2 x 2 - 0,07 x 3 + 0,001 x4 ) 
(Davisin, 1973, s. 206, mukaan). 

Fig . 5. Polynomial regression curves : a) f irst- degree curve (y = 
- 1 . 0 + 1. 0 x) , b) second- degree curve (y = - 1 . 0 + 3 . 6 x - 0 . 13 x 2) , 
c) third- degree curve (y = 2. 8 + 5 . 3 x - 0 . 4 x 2 - 0. 01 x 3) , d) fourth 
degree curve (y = 24 . 1 - 7, 7 x + 1 . 2 x 2 - 0. 07 x 3 + O. OOl x 4 ) 
(accor ding to Davis , 1973 , p . 206) . 

A1uee11isten mittausarvojen vaihte1ua tasoitetaan e1i 

suodatetaan esimerkiksi 1iukuvan keskiarvon menete1mi11ä 

(moving average methods) (Davis, 1973, s. 374). Säännö11i

sin vä1ein toistuviin pisteisiin estimoidaan arvo, joka 

saadaan ympäröivien mittauspisteiden arvoista tiety 11ä ta

va11a painotettuna keskiarvona. Jos havaintopisteet ovat 
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säännöllisin välein, voivat painokertoimet ("suodatin") 

olla samat jokaisessa estimointipisteessä. 

Trendipinta-analyysin ja liukuvan keskiarvon menetel

mien välisestä parernrnuudesta on kiistelty. Englanninkieli

sissä maissa, varsinkin Amerikassa, on suosittu trendipinta

analyysiä ja ranskaa puhuvissa maissa ja esimerkiksi Etelä

Afrikassa liukuvan keskiarvon menetelmiä (Davis, 1973, s. 

389). Malmiarviotekniikassa liukuvan keskiarvon menetelmät 

ovat osoittautuneet joissain suhteissa käyttökelpoisernrniksi. 

Liukuvan keskiarvon menetelmissä annetaan yleensä enernrnän 

painoa arvioitavan kohdan lähellä oleville näytteille kuin 

kauempana oleville. Trendipinnat tuottavat tasaisernrnan 

arviopinnan, mutta paikallisesti virhe voi olla hyvinkin 

suuri. Eräs malmien arviointiin soveltuva liukuvan keski

arvon menetelmä on Kriging, jossa painokertoimet valitaan 

niin, että arvion virhe pyritään minimoimaan (Davis, 1973, 

s. 381; Clark, 1979, s. 99). 

Havaintosarjassa (aikasarja) näyttää usein esiintyvän 

jaksollista toistuvuutta. Asiaa voisi tutkia esimerkiksi 

autokorrelaatioanalyysiä (autokorrelation analysis) käyt

täen (Davis, 1973, s. 232). Autokorrelaatioanalyysissä 

havaintosarjaa voidaan kuvitella siirrettävän itsensä vie

rellä kaikkiin mahdollisiin vertailuasemiin. Jokaisessa 

vertailuasemassa eli kaikilla mahdollisilla viiveillä las

ketaan sarjojen korrelaatio ja esitetään tulos korrelogram

mina. Korrelaation tilastollinen merkitsevyys voidaan li

säksi testata. Tällä menetelmällä testattiin esimerkiksi 

Kotalahden Ni-vyöhykkeen esiintymätihentymien toistuvuutta 

(Tontti et al., 1979). 

Havaintosarja voidaan Fourier-muunnoksen (Fourier 

transform) avulla esittää siniaaltojen surnrnana (Davis, 1973, 

s. 256). Vastaavasti jokin monimutkainen pinta voidaan 

jakaa sinimuotoisten tasoaaltojen surnrnaksi, jossa jokaisel

la osa-aallolla on määrätty amplitudi, vaihekulma, aallon

pituus ja suuntakulma (Davis, 1973, s. 358; Ruotoistenmäki, 

1979). Fourier-analyysillä, kuten trendipinta-analyysilläkin, 
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jaetaan havaintoaineisto osakomponentteihin. Koska osa

komponenteilla on määrätty suuntakulma, soveltuu Fourier

menetelmä myös suunta-analyysiksi (Gaal et al., 1977). 

Monimuuttujamenetelmiä 

Monimuuttujamenetelmillä tarkastellaan useita muuttu

jia samanaikaisesti. Erotteluanalyysi (discriminant 

analysis) on joukko menetelmiä näytteiden ryhmittelemisek

si ennalta valittuihin luokkiin (Davis, 1973, s. 442). 

Valitaan luokat tyyppinäytteineen ja luokitellaan loput 

näytteet parhaiten sopiviin luokkiin. Jos jokin näyte ei 

sovi tilastollisesti mihinkään valituista luokista, se jä

tetään luokkien ulkopuolelle. Prelat (1977) esimerkiksi 

sovelsi erotteluanalyysiä erään Keski-Norjassa sijaitsevan 

alueen (Ferenin, Flornesin ja Merakerin karttalehdillä 

Trondheimin itäpuolella) malmikriittisten ja malmiköyhien 

osa-alueiden erotteluun. Gustavsson (1979) selvittää erot

teluanalyysin käyttöä alueellisten geokemiallisten maaperä

näytteiden luokittelussa. Tarkoitus oli tutkia, voisiko 

maaperänäytteitä luokitella alla olevaa kivilajia edusta

viin luokkiin niin, että menetelmää voisi käyttää hyväksi 

kallioperäkartoituksessa. 

Ryhmittelyanalyysi (cluster analysis) muistuttaa edel

listä, mutta luokkia ei valita etukäteen (Davis, 1973, s. 

456). Menetelmävaihtoehtoja on useita. Voidaan esimerkiksi 

ensin hakea toisiaan eniten muistuttavat näytteet, yhdiste

tään ne ja jatketaan vertailua. Alussa jokainen näyte on 

omassa ryhmässään, lopussa kaikki yhdessä yhteisessä. Ryh

mittelyä kuvataan puulla, dendrogrammilla. Ryhmittelyana

lyysiä on sovelletty mm. malmiesiintymien ryhmittelyyn malmi

tiedostotyössä (Lehtonen, 1979). 

Faktorianalyysillä (factor analysis) tutkitaan muuttu

jien tai näytteiden välisiä riippuvuuksia (Davis, 1973, s. 

473; Jöreskog, Klovan, Reymont, 1976). Kun tutkitaan 
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muuttujien vä1isiä riippuvuuksia, puhutaan R-moodista, ja 

kun tutkitaan näytteiden vä1isiä riippuvuuksia, puhutaan 

Q-moodista. Lähtökohtana on saman1aisuusmatriisi, tava11i

ses ti korre1aatiomatriisi. Ana1yysissä yhdistyvät keske

nään korre1oivat muuttujat ja muodostavat yhdessä uuden 

muuttujat, faktorin. Kunkin a1kuperäisen muuttujan suhde 

tähän faktoriin on nähtävissä faktori1atauksina (factor 

loadings). Uusi11e muuttuji11e 1asketaan arvot, faktori

pistemäärät (factor scores), jokaisessa näyteyksikössä. 

Muuttujan kommuna1iteetti (communa1ity) i1maisee, kuinka 

hyvin se sopii ma11iin. Ku11ekin faktori11e 1asketaan vie1ä 

se1itysprosentti a1kuperäiseen kokonaisvaihte1uun verrattuna. 

Tyypi11inen esimerkki faktoriana1yysin sove1tamisesta 

on Häk1in (1979) tutkimus, jossa hän tarkaste1i Suomen emäk

sis-u1traemäksisten kivien su1fidifaasin meta11ipitoisuuk

sien riippuvuuksia. Myös ma1mitiedoston ma1miesiintymien 

ominaisuuksia on tutkittu faktoriana1yysiä käyttäen (Koisti

nen, 1978). 

GEOSTATISTINEN MALMIARVIOTEKNIIKKA 

Ma1miesiintymän ma1miarviosta tu1isi käydä se1vi11e 

ainakin ma1min sijainti, ma1mitonnit, arvoaineiden keskipi

toisuudet ja arvion tarkkuus. Konventionaa1isessa ma1miar

viotekniikassa 1asketaan painotettuja keskiarvoja ja 1aajen

netaan nämä edustamaan profii1ien pinta-a1oja ja ede11een 

vastaavia ma1mi1ohkoja. Ma1miarviossa esitetään tava11ises

ti geo1ogisen ja minera10gisen se1vityksen 1isäksi ainoas

taan ma1mi1ohkojen ma1mitonnit ja keskipitoisuudet. Arvion 

tarkkuus jää geo1ogisen tiedon varaan. Tuntuisi si1tä, että 

matemaattisin menete1min voisi arviota parantaa tässä ja 

monessa muussakin suhteessa - tosin menete1män yksinkertai

suuden kustannukse11a. 

Ensimmäiseksi tu1evat mie1een k1assisen tOdennäköisyys-

1askennan keinot. Kun ma1min pitoisuusjakauma voidaan 
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arvioida, voidaan malmilohkojen ja koko malm in keskipitoi

suuksista ja myös varmuusrajoista tehdä tilastollisia ole

tuksia (Clarkin, 1979, mukaan Sichel, 1966). Voidaan esi

merkiksi todeta, että malmin keskipitoisuus on 95 %:n var

muudella tiettyä rajaa korkeampi. Toisaalta tämä on tulkit

tavissa niin, että pienemmistä malmilohkoista on 95 % keski

pitoisuudeltaan tämän rajapitoisuuden yläpuolella. Näin 

menetellen saatetaan kuitenkin tehdä liian suuri virhe 

siinä, ettei oteta huomioon pitoisuusvaihtelun tasoittumis

ta siirryttäessä näytteiden koosta lohkojen ja koko malmin 

kokoluokkaan. Varmuudella voidaan sanoa, että keskipitoi

suudet yliarvioidaan ja tonnit aliarvioidaan (kuva 9). 

Pelkkään jakaumafunktioon turvauduttaessa ei oteta 

huomioon näytteiden asemaa eikä myöskään voida olla varmoja 

näytteiden riippumattomuudesta. Kannattaisi luonnollisesti 

käyttää hyväksi tieto näyteyksiköiden maantieteellisestä 

alkuperästä ja keskinäisestä sijainnista. Voidaan lisäksi 

olettaa, ettei pitoisuusvaihtelu malmiesiintymässä ole täy

sin satunnaista, vaan noudattaa jonkinlaista säännönrnukai

suutta alueelta toiselle siirryttäessä. Säännönmukaiseen 

komponenttiin liittynee kuitenkin satunnaiskomponentti. 

Näiden ajatusten perusteella tuntuisivat liukuvan keskiar

von rnenetelmät ja polynominen trendipinta-analyysi käyttö

kelpoisilta. Menetelrnät olivatkin innokkaan kokeilun koh

teina 50- ja 60-luvuilla, liukuvan keskiarvon menetelrnät 

Etelä-Afrikan kultakaivoksilla ja trendipinta-analyysi 

Amerikassa (Clark, 1979). 

Ranskalainen Georges Matheron julkaisi 1960-luvun 

alussa teoriansa alueellistetuista muuttujista (regionalized 

variables) (englanniksi: Matheron, 1971). Esirnerkiksi me

tallipitoisuuden vaihtelu malmiesiintymässä on tällainen 

alueellistettu rnuuttuja. Teoria löysi tärkeän sovellus

kohteen geologiasta ja alettiin puhua geostatistiikasta 

(geostatistics). Geostatistiikassa ovat kiinnostuksen koh

teena lähinnä pitoisuuksien erot tarkastelupisteiden etäi

syyden ja suunnan funktioina. Malrniesiintymän pitoisuus-
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vaihtelu pyritään selvittämään ja esittämään semivariogram

min avulla. Kun pitoisuusvaihtelu on selvitetty, voidaan 

näytteiden ja louhintalohkojen koon ja muodon vaikutus ot

taa huomioon keskipitoisuuks i a arvioitaessa. Lisäksi saa

daan mitta arvion tarkkuudelle. Kriging on liukuvan keski 

arvon menetelmä, jossa tämä arvion tarkkuus pyritään opti

moimaan , arviovarianssi minimoimaan. Kriging-estimaattori 

on harhaton, lineaarinen minimivarianssiestimaattori (best 

linear unbiased estimator) . 

Kuva 6 esittää semivariogrammin (semivariogram) ideaa

lista muotoa. Vaaka-akselilla on tarkastelupisteiden etäi

syys johonkin tiettyyn suuntaan malmissa. Pystyakselilla 

on semivariogrammin arvo, joka kuvaa pitoisuuserojen vaih

telua (= varianssi) tarkastelupisteiden etäisyyden funktiona. 

Lähekkäisten näytteiden erot ovat pieniä ja siksi semivario

grammi on matala h:n pienillä arvoilla. Kun h kasvaa, vaih

telu kasvaa, koska pitoisuudet käyvät yhä riippumattomam

miksi. 

Y(h) 

c - ---------- - ---~-~-~--------------

o a 

Kuva 6. Semivariograrnmin ideaalinen muoto. 
h = etäisyys, a = vaikutussäde, c = kynnys. 

h 

y (h) semivarianssi, 

Fig . 6. Ideal shape for a semivariogram . y(hJ - semivariance , h = 
distance , a = range of in f luence , c = sill . 
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Usein sernivariogrammin rnuotoa lähellä origoa ei pystytä 

selvittärnään harvan näyteverkon takia, jolloin sernivario

grammi leikkaa pystyakselin tietyssä kohtaa Co. Tätä vari

anssin osaa Co sanotaan nugget-efektiksi (nugget effect). 

Tietyllä etäisyydellä a, jota kutsutaan vaikutussäteeksi 

(range of influence), vaihtelu tasoittuu kynnyksen c (sill) 

tasolle. Vaikutussädettä kauernpana toisiaan olevat pisteet 

ovat toisistaan riippurnattornia. Kokeellinen sernivariograrn

rni lasketaan eri suunnissa käytettävissä olevista havain

noista seuraavalla kaavalla: 

n (h) 

g(x) 

g(x+h) 

~(h) 

* 1 y (h) = ------ L {g(x) - g(x+h) } 2 

2n (h) 

= näyteyksiköiden lukurnäärä, joiden keski-

näinen etäisyys on h 

= pitoisuus kohdassa x 

= pitoisuus kohdassa (x+h) 

= sernivariogrammin arvo 

(5 ) 

Hyvin usein sernivariogrammia Y(h) sanotaan huolirnatto

rnasti variogrammiksi, rnutta on rnuistettava, että variograrn

rni on tarkkaan ottaen 2 Y(h). Teoreettinen sernivariogrammi 

saadaan sovittarnalla kokeelliseen sernivar iogrammiin jokin 

teoreettisen sernivariogrammin yhtälö. Kuvan 6 esittärnä 

sernivariogrammin rnuoto on yleisesti käytetyn pallornaisen 

(spherical) sernivariogrammin rnuoto: 

y(h) 

C (1 h 
2 a 

C 

kun h < a (6 ) 

kun h > a 

Jos rnalrniesiintyrnän pitoisuusvaihtelu on sarnanlaista 

joka suunnassa, sanotaan rnalrniesiintyrnää isotrooppiseksi. 

Muussa tapauksessa se on anisotrooppinen, ja silloin rnyös 

sernivariograrnrni on erilainen eri suunnissa (kuva 7) . 
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E-W 

60 

40 

20 

10 20 h 

Kuva 7. Anisotropia. Pohjois-eteläsuunnassa pitoisuusvaihtelu on 
pienempää ja jatkuvuus parempi kuin itä-länsisuunnassa. 

Fig . 7. Anisotropy . In N- S direction , variation is weaker than &n 
E- W direction , suggesting a greater continuity in N- S direction . 

Näytteiden koolla ja muodolla (support) on oma vaiku

tuksensa havaittuun pitoisuusvaihteluun ja siten jakauma

käyrän ja semivariogrammin muotoon. Pistemäisten näyttei

den vaihtelu on suurinta. Kun näytteen koko kasvaa, tasoit

tuu vaihtelu, ja kun koko malmiesiintymä kuvitellaan yhdek

si näytteeksi, on vaihtelu nolla (kuvat 8 ja 9). 

Semivariogrammin näytemallista Yl on pystyttävä päät

telemään semivariogrammin pistemalli y . Tämä onkin mahdo1-

1ista, ja sen jälkeen monet hyödyl1iset käyrästöt ja taulu

kot ovat käytettävissä riippumatta käytetystä näytteen koos

ta ja muodosta tai riippumatta tarkaste1tavan lohkon koos

ta ja muodosta. 

Kun pistearvojen semivariogrammi, pistearvojen jakauma 

sekä louhintalohkon koko ja muoto tunnetaan, voidaan ma1min 

teoreettiset ma1miarviokäyrät (grade/tonnage curves) laskea 

(kuva 10). Ma1miarviokäyrät voidaan 1askea pe1kän näyte

jakaumakäyränkin perustee11a, mutta si110in ei oteta huo

mioon kappaleen (= louhintalohko) koon vaikutusta pitoisuus

vaihte1uun ja jakaumakäyrän muotoon (kuva 9). 



Y(h) 
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pistemäiset näytteet 

-(; 
point sampIes 

-- -- - --- - -r--- - --
1i 

sydännäytteet, pit. = I, 
core sampIes . length = I, 

sydännäytteet, pit. 12 > I, 
core sampIes • length 12 > I, 

h 

Kuva 8. Pistemäisten näytteiden s emivar i ogrammin ja sydännäytteiden se
mivariogrammien ero. Mitä suuremmat näytt ee t, sitä pien empi vaihte1u ja 
mata1ampi semivariogrammi. 

Fig . 8 . Difference between semivariograms of point samples and core 
samples. The bigger the samples , the weaker the variability and the lower 
the semivariogram . 

f 

o 

sydän näy tt~~t 

core sampl~s 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

,-, 

, 
I 
I , 

cut off 

louhintalohkot 

mining blocks 

-------
9 

Kuva 9. Sydännäytteiden ja louhinta1ohkoj en k e skipitoisuuksien perus
tee11a arvioidut jakaumakäyrät. Cut off:n y1äpuo1e11 e jäävän osan erD 
voi olla huomattava, mikä se1ittää sen, miksi näy t e jakauman pe rustee11a 
ma1min keskipitoisuus y1iarvioidaan ja t onnit a1iarvioidaan (C1arkin, 
1979, mukaan). 

Fig . 9 . Distribution curves estimated by me an values of core samples 
and mean va lues of mining blocks . Difference in the part above cut- off 
grade may be appreciable , explaining why average grade of ore is over
estimated and ore tonnage underestimated when using sample distribution . 
(A ccor ding to Clark , 1979 . ) 
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-o 

cut off 

Kuva 10. Ma1miarviokäyrät. Ma1mitonnit ja niiden keskipitoisuus cut 
off -pitoisuuden funktiona. 

Fig . 10 . Grade/tonnage curves . Ore tonnage and average grade of the 
or e as a function of cut- off grade . 

Kun havaintojen perusteella estimoidaan (= arvioidaan) 

jotain malmilohkoa (pistemäistä, janamaista, tasomaista tai 

kolmiulotteista), tehdään arviovirhe (estimation error) . 

Virheen suuruus riippuu pitoisuusrakenteesta, jota semiva

riogrammi kuvaa. Olkoon T* lineaarinen estirnaattori, jolla 

estirnoidaan erään lohkon (pisternäinen, ... ) A todellista 

keskipitoisuutta T. 

( 7) 

Kaavassa gl' g2' , gn ovat tunnetut n:n näyteyksikön 

pitoisuudet ja w1 ' w2 ' , wn vastaavat painokertoirnet. 

Arvion virhe on E = T - T*. Vaaditaan, että estimaattori 

on harhaton eli E o . Tärnä tarkoittaa, että arvion virhe 

on keskirnäärin nolla, kun tehdään paljon estirnointeja. Täl-

lai sen harhattornan, lineaarisen estirnaattorin arviovarianssi 
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(estimation variance) on lausuttavissa variogrammin avulla 

seuraavasti (mm. Clark 1979) 

O"~ = 2 y (S,A) - y (S,S) - y (A,A). ( 8) 

Kaavassa y:lla tarkoitetaan semivariogrammiarvojen keskiar

voja sekä A:lla arvioitavaa lohkoa ja S:llä näytettä. Esi

merkiksi y(S,A) saadaan niin, että lasketaan jokaisen näyt

teen pisteen ja arvioitavan lohkon jokaisen pisteen välinen 

semivariogrammin arvo ja otetaan näistä keskiarvo. Nämä 

keskiarvot saadaan integraalilaskennalla, mutta käytännössä 

äärellisiä kappaleita approksimoidaan äärellisellä pistever

kolla tai käytetään apufunktioita. Arvion luotettavuus siis 

riippuu, kaavan (8) mukaan, arvioitavan lohkon ja näytteen 

(= näyteyksiköiden) välisistä geometrisista suhteista, näyt

teen geometrisista suhteista sekä arvioitavan lohkon koosta 

ja muodosta. 

Kriging on estimointitekniikka, joka antaa lineaarisen 

harhattoman minimivarianssiestimaatin. Kriging-estimaatti 

on painotettu keskiarvo (yhtälö 7), jonka painot on valittu 

niin, että arviovarianssi (yhtälö 8) minimoituu. Matheron 

antoi menetelmälle nimen hollantilaisen Danie Krigen mukaan, 

joka oli tehnyt paljon kokeellisia tutkimuksia painotetuil

la keskiarvoilla Etelä- Afrikassa. 

Kirjoitetaan arviovarianssin yhtälö (8) pistemäisiä 

näyteyksikköjä vastaavaan muotoon: 

2 
0" = 

E 

n n n 
2 L w. y(S.,A) - L L w.w. y(S.,S.) - y(A,A) 
i=l 1 1 i=l j=l 1 J 1 J 

W. = painokertoimet 
1 

Si = pistemäiset näyteyksiköt 

A = arvioitava lonko (piste, .. . ) 

y semivariogrammin keskiarvoja 

(9 ) 

Minimoidaan arviovarianssi painojen suhteen ja merki

tään osittaisderivaatat nolliksi: 
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= 0 i = 1,2, ... , n 

Lisäksi vaaditaan, että estimaattori on harhaton, mikä 

ehto tulee täytetyksi, kun painokertoimien summa on yksi, 

Ew. = 1. Tästä kuitenkin seuraa n + 1 yhtälöä, ja tuntemat-
1 

tomia on kuitenkin vain n kappaletta. Lisätään yksi tunte-

maton, Lagrangen kerroin A (Lagrangian multiplier), ja mini

moidaan 0
2 - A( E w. - 1) w.:n ja A:n suhteen. Tämän deri-
E: 1 1 

voinnin seurauksena ovat Kriging-yhtälöt, n+1 yhtälön yhtä-

löryhmä, josta painokertoimet w. ja Lagrangen kerroin 
1 

voidaan ratkaista: 

wly(Sl,Sl) + w2y(Sl,S2) 

Wl y(S2,Sl) + w2y(S2,S2) 

wl Y(S3,Sl) + W2y(S3,S2) 

+ 

+ ... + w y(Sl'S ) n n +A = y(Sl,A) 

+ ... + w y(S2'S ) n n + A y(S2,A) 

+ ... + w Y(S3'S ) +A y(S3,A) n n 

+ ... + w Y (S , S ) + A = Y (Sn' A) n n n 

+ ••• + w 
n 1 

(10) 

Arviovarianssi, Kriging-varianssi, joka mittaa arvion 

tarkuutta, saadaan yhtälöstä 11: 

E w. Y (S . ,A) + A - Y (A ,A) 
1 1 

(11) 

Yhtälöissä 10 ja 11 ovat merkinnät kuten yhtälössä 9. 

Todettakoon, ettei Lagrangen menetelmä ole ainoa funktion 

ääriarvojen löytämiseksi reunaehdot huomioon ottaen, mutta 

menetelmä on vakiintunut käytäntöön. Käytännössä äärelli

siä malmilohkoja (A) approksimoidaan säännöllisellä tai 

satunnaisella, tasaisella pisteverkolla. Tietokoneelle 
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annetaan näyteyksiköt koordinaatteineen ja ana1yysiarvoi

neen, arvioitavan1ohkon rnuoto, koko ja sijainti sekä serni

variograrnrnin pararnetrit. 

Krigingin erinornaisuus on siinä, että se ottaa huornioon 

arvioitavan lohkon ja näyteyksiköiden geornetriset suhteet 

rna1rnin pitoisuusrakenteen rnukaisesti (kuva 11). Ratkaisuja 

on yksi, ja se on aina 1öydettävissä, kun pitoisuusrakenne 

tunnetaan. Kriging on "eksakti interpo1aattori" siinä rnie-

1essä, että jos arvioidaan pistettä, josta on havainto, 

pa1auttaa Kriging näytteen arvon varianssi11a no11a. Lisäk

si jos näyteverkko-1ohkoasete1rna toistuu säännö11isenä, ku

ten on usein avo1ouhoksi11a, ei Kriging-systeerniä tarvitse 

1askea uudestaan eri asemissa, vaan painokertoirnet säi1yvät 

sarnana. Tärkein ja käytännön kanna1ta usein kiusa11inen 

rajoitus on vaatirnus, ettei trendiä saa esiintyä paika11i

sesti. Tosin kerta1ukua vaikearnpi tekniikka, universa1-

Kriging, sa11ii rnyös trendin. 

Krigingiä käytetään rnyös interpo1ointitekniikkana sarna

arvokarttoja tehtäessä. Tavanornaisen sarna-arvokartan 1isäk

si voidaan si110in piirtää sarna-arvokartta rnyös Kriging

varianssi11e (C1ark, 1979, kuvat 5.8 ja 5.9). 

Käytännössä geostatistiikan sove1tarninen on he1poirnrni1-

1aan rnassiivisissa rna1rniesiintyrnissä tai rnyös se1värajaisis

sa 1aattarnaisissa tai juonirnaisissa esiintyrnissä. Pitoi

suustrendi, anisotropia, näytteiden vähäisyys ja rnrn. arvi

oitavan kappa1een epärnääräinen rnuoto aiheuttavat 1isähanka-

1uuksia varsinkin Krigingin sove1tarnise11e. Mutta sarnat 

hanka1uudet vaikeuttavat rnyös konventionaa1ista rna1rniarvio

tekniikkaa. Konventionaa1ista rna1rniarviota tehtäessä ei 

pitoisuustrendiä tai anisotropiaa tosin ehkä ollenkaan tie

dosteta eikä ainakaan rnitata. Konventionaa1isen profii1i

tekniikan etu on sen yksinkertaisuus ja yksinkertainen 

profii1itekniikka on varrnasti usein riittävän hyvä. Mutta 

koska nykyään yhä köyhernpiä esiintyrniä joudutaan käyttärnään 

hyväksi, tarvitaan rnyös yhä kehittyneernpiä arviointitekniik

koja. 
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.(i).. - W1 = 0 . 275 

w2 0. 006 

w3 0 . 324 
5 A 2 W4 0 .306 0 • 1 0 

0 Ws = 0.089 

A = 20 . 29 

T· = 371 . 9 ppm 

~ °k = 10 . 7 ppm 
4 

c) 

Kuva 11 . Kriging ottaa huomioon lohkojen ja näytteiden geometriset suh
t eet. Ko1me esimerkkiä, joissa viide11ä näyttee11ä arvioidaan lohkon kes
kipitoisuutta. Tarkaste1e painokertoimien (w1 ' ... wS) ja arvion keski
hajonnan (0k) muutoksia eri geometrioi11a. Simu10itu uraaniesiintymä 
C1arkin (1979, s. 102) mukaan. Pa110mainen malli: a = 100', c = 700 
(ppm)2, nugget efekti Co = 100 (ppm)2. 

Fig . 11 . Kriging takes into account the geometrie relations of blocks 
and samples . Three examples in which the average grade of a block is 
estimated by five samples . Note t he change in weights (w1""' wS) and 
Kriging standard deviation (0k ) in diff erent geometrie s~tuations . 
Simulated uranium ore example accor ding to Clar k (1979 , p . 102) . A 2 
spherical model : a = 100 ', c = 700 (ppm )2 , nugget e ffect Co = 100 (ppm) 
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MALMIVAROJEN ALUEELLINEN ARVIOINTI 

Ma1minetsintä ja ma1meja hyväksi käyttävä teo11isuus 

tarvitsee tietoja myös uusien ma1miesiintymien 1öytymisto

dennäköisyyksistä. Matematiikan keinoja on pyritty käyttä

mään hyväksi käsite1täessä ja ana1ysoitaessa a1uee11isia 

tietoaineistoja 1öytymistodennäköisyyksien systemaattiseksi 

se1vittämiseksi. Joskus on tutkittu, mitkä a1ueet ovat oto1-

1isimmat uusien esiintymien 1öytymise11e. Joskus on 1isäk

si 1askettu todennäköisyys1askennan keinoin ennuste, prog

noosi, kohdea1ueen mahdo11isi11e meta11ivaroi11e. Viimeksi 

mainitussa tapauksessa ovat työmäärä ja 1ähtötiedoi11e ase

tettavat vaatimukset huomattavasti suuremmat. Ainakin 

a1kuun on esimerkiksi Geo1ogisen tutkimus1aitoksen ma1mi

tiedostotyön yhteydessä tyydytty 1askemaan kohdea1ueen osa

a1uei11e suhtee11ista tärkeyttä osoittavat indeksit ja arvi

oitu ma1mimääriä geo1ogisti1asto11isin perustein. 

Ma1mitiedostotyön puitteissa on sove11ettu ns. esiinty

mäma11imenete1mää (deposit mode1ing) (Hansen et a1. 1978). 

Esiintymäma11imenete1mä11ä tarkoitetaan kohdea1ueen syste

maattista vertai1ua ma1miesiintymäma11iin tarkoituksena 

etsiä uusien esiintymien kanna1ta oto11isimmat osa-a1ueet. 

Esiintymät ominaisuuksineen muodostavat esiintymäma11in. 

Esiintymät voidaan va1ita kohdea1uee1ta, mistä tahansa muu

a1ta tai ne voivat olla myös teoreettisia. Kohdea1uee1ta 

kerätään vastaavat tiedot systemaattisesti, tava11isesti 

ruuduittain. Käytettäväksi sopii mikä tahansa a1uee11inen 

tieto , kuten geofysikaa1iset, geokemia11iset, 1ito1ogiset, 

rakennegeo1ogiset ja kaukokartoitustiedot. Ma11in ja kohde

a1ueen saman1aisuuden mittaamiseksi on kehitetty kaksi tie

tokoneohje1maa, joista toinen (KARANA) käyttää binaari

aineistoa ja toinen (SIMANA) numeerista aineistoa. 

Koska kaikkia geo1ogisia tietoja (nominaa1iasteikon 

muuttujat) ei voida esittää numeerisesti, ts. reaa1i1ukuina, 

on tarpee11ista esittää havaintomatriisi binaarimuodossa. 

No11ista ja ykkösistä koostuva havaintomatriisi e1i karakte-
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ristiikkamatriisi saadaan merkitsemällä havaintomatriisiin 

ykkönen, kun karakteristika on voimassa, muutoin nolla. 

Binaarisen aineiston samanlaisuusanalyysi kehitettiin 

Botbolin (1968) esittämien periaatteiden pohjalta. Otetaan 

esimerkki, jossa mallin muodostavat kolme esiintymää ja 

neljä karakteristikaa sekä kohdealueen seitsemän ruutua ja 

neljä karakteristikaa. Kuvataan esiintymämalli ja kohde

alue binaarimatriiseina: 

Esiintymämalli: binaarimatriisi E(l, m) 

karakterisbikat: 1) 2) 3) 4) 

1) 

[~ 
0 1 

~] esiintymät: 2) 1 1 

3) 0 1 

Kohdealue: binaarimatriisi K(n, m) 

karakteristikat: 1) 2) 3) 4) 

1) 1 1 0 1 

2) 1 0 1 1 

3) 0 0 0 1 

ruudut: 4) 1 0 1 0 

5) 0 1 1 1 

6) 1 0 1 1 

7) 1 1 1 0 

Kohdealuetta ja mallia vertailtaessa tarkastellaan 

esiintymien ja ruutujen yhteisiä ominaisuuksia. Kerrotaan 

ensin kohdematriisi transponoidulla mallimatriisilla 

K (n,m) x ET(m,l) = S(n,l) (12) 
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Esimerkiksi: 

1 1 0 1 2 2 1 

1 0 1 1 1 1 0 3 2 2 

0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

1 0 1 0 x 1 1 1 = 2 2 1 

0 1 1 1 
1 0 1 2 2 2 

1 0 1 1 3 2 2 

1 1 1 0 2 3 1 

K x ET 
= S 

Saatua tulomatriisia voidaan pitää ruutujen ja mallin 

esiintymien samanlaisuusmatriisina. Matriisin kukin alkio 

ilmaisee yhden ruudun ja yhden esiintymän yhteisten karak

teristikoiden lukumäärän. Laskemalla tulomatriisin vaaka

vektoreiden pituudet saadaan indeksi ruudun ja koko mallin 

keskinäiselle samanlaisuudelle. Eri analyysit tulevat 

paremmin vertailukelpoisiksi, kun tämä indeksi vielä nor

meerataan esiintymien ja karakteristikoiden määrän mukaan. 

Normeerattaessa voidaan toisensa pois sulkevat karakteris

tikat (esim. kentän keskiarvoa varten kolme luokkaa) laskea 

yhdeksi karakteristikaksi, jolloin indeksin vaihteluväli 

saadaan O:n ja l:n välille. Jos mallin esiintymät ovat täy

sin samanlaisia ja jos tutkittava ruutu muistuttaa esiinty

mämallia täydellisesti, indeksi saa arvon 1. Jos ruudulla 

ja mallilla ei ole yhtään yhteistä ominaisuutta, indeksi 

saa arvon nolla. 

Indeksi p lasketaan tulomatriisista kaavalla (13): 

1 
L: 2 

. 1 a .. 
J= 1J 

m2 1 

p. = i:nnen vaakavektorin normeerattu pituus, 
1 

a .. = i:nnen vaakavektorin j:s alkio, 
1J 

m karakteristikoiden lkm ja 

1 esiintymien lkm. 

(13) 
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Esimerkissärnme ei ole toisiaan pois sulkevia karakte-

ristikoita: 

J 22 + 22 + 1 2 
0,43 Pl = 

4 2 3 

J 3 2 + 22 + 22 
0,60 P2 = 

4 2 3 

112 + 0 2 
+ 1 2 

0,20 P3 = = 
4 2 3 

j 22 + 22 + 1 2 
0,43 P4 = = 

42 3 

j 22 + 2 2 
+ 22 

0,50 Ps = = 
4 2 3 

J 3 2 + 2 2 
+ 2 2 

0,60 P6 = 
42 3 

j 2
2 

+ 3 2 
+ 1 2 

0,54 P7 = 
4 2 3 

Tässä tapauksessa ruudut 2 ja 6 muistuttavat mallia eniten 

ja ruutu 3 vähiten. 

Karakteristikoiden tärkeyttä tutkitaan karakteristiikka

analyysillä (characteristic analysis) (Botbol, 1968). Las

ketaan tulomatriisi T(m,m) kertomalla matriisilla E(l,m) 

sen transponoitu matriisi ET(m,l) 

T E (m,l) x E(l,m) = T(m,m) (14) 

T-matriisia voidaan pitää karakteristikoiden samanlai

suusmatriisina. Lasketaan T-matriisin vaakavektoreiden, 

karakteristiikkavektoreiden,pituudet (k.), jolloin saadaan _ 1 

kunkin karakteristikan yleisyyttä kuvaava suure. Karakte-

ristikat voidaan sitten järjestää tärkeysjärjestykseen tämän 

indeksin suuruuden perusteella. Esimerkin mallimatriisin E 

tärkein karakteristika on kolmas karakteristika: 
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1 1 0 2 1 2 1 
0 1 0 [~ 

0 1 

~l 
1 1 1 0 

1 1 1 x 1 1 = 2 1 3 2 

1 0 1 0 1 1 0 2 2 

ET x E = T 

k 1 J 22 + 1 2 
+ 22 + 1 2 = 3,16 

k 2 = J 1 2 
+ 1 2 

+ 1 2 
+ 0 2 = 1,73 

k 3 = V 22 + 1 2 
+ 3 2 

+ 22 = 4,24 

k 4 J 1 2 
+ 0 2 + 22 + 22 = 3,00 

Karakteristiikka-ana1yysin perustee11a voidaan vähen-

tää sarnan1aisuusana1yysissä tarvittavia rnuuttujia. Ma11i-

rnatriisin 1isäksi voidaan karakteristiikka-ana1yysi tehdä 

rnyös kohdernatriisi11e tai jos kohdea1ue on hyvin suu-

ri - osi11e kohdernatriisia. Kun sitten verrataan keskenään 

rna11in ja kohdea1ueen tärkeitä orninaisuuksia, voidaan arvi

oida, rnitkä karakteristikat ovat tärkeitä nirnenornaan esiin

tyrnien yrnpäristöi11e eikä pe1kästään kohdea1uee11e y1eensä. 

Nurneerisia rnuuttujia varten on kehitetty KARANA-ohje1-

rnaa vastaava sarnan1aisuusana1yysiohje1rna SIMANA. Kun rnuut

tujat saavat nurneerisia arvoja, voidaan esiintyrnien ja ruu

tujen vä1i11e 1askea sarnan1aisuusrnitaksi esirnerkiksi euk1i

dinen etäisyys. Esiintyrnän xi ja ruudun Yj euk1idinen 

etäisyys (euc1idian distance) d .. 1asketaan kaavasta (15): 
1J 

d.. = 
1J 

rn 2 
k ~ l(xik - Yjk) 

rn 
jossa (15) 

Xik rnuuttujan k arvo esiintyrnässä i, 

Yjk = rnuuttujan k arvo ruudussa j ja 

rn = rnuuttujien 1ukurnäärä 
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Muuttujat on useimmissa tapauksissa standardoitavai 

so. rnuuttujien keskiarvoksi on saatava nolla ja varianssiksi 

yksi, jolloin eri rnuuttujat ovat painoltaan sarnanarvoisia. 

Tässä tapauksessa esiintyrnät ja ruudut on standardoitava 

sarnana kokonaisuutena. Laskernalla sarnanlaisuusrnatriisin 

kunkin vaakavektorin alkioiden keskiarvo saadaan jälleen 

jokaiselle ruudulle sarnanlaisuusindeksi: 

d . = 
J 

jossa 

d. j:nnen vaakavektorin alkioiden keskiarvo, 
J 

d .. = j:nnen vaakavektorin i:s alkio ja 
J1 

1 = esiintyrnien lukurnäärä 

(16) 

Jos rnallin esiintyrnät ovat täysin sarnanlaisia ja jos 

ruutu rnuistuttaa esiintyrnärnallia täydellisesti, saa indeksi 

arvon nolla. Mitä vähernrnän ruutu rnuistuttaa rnallia, sitä 

suuremmaksi tulee indeksin arvo. Käytännössä arvot ovat 

vaihdelleet yhden ja kahden tienoilla. 

Esiintyrnärnallirnenetelrnää ja sarnanlaisuusanalyysiä ko

keiltiin ensi kerran Vihannin rnalrnivyöhykkeen tutkirnuksissa 

1977-79 (Tontti et al., 1981). Kohdealue jaettiin 98:aan 

10 x 10 krn 2 :n suuruiseen ruutuun. Näistä ruuduista ja vyö

hykkeen sinkkiesiintyrnien vastaavan kokoisista yrnpäristöistä 

kerättiin geologiaa, rnagneettikenttää ja gravirnetrista kent

tää kuvaavia tietoja. Sarnanlaisuusanalyysin tulokset es i

tettiin kartoilla ruutujen kohdalle piirrettyinä skaalat

tuina yrnpyröinä (kuva 12). 

Edellä kuvatulla sarnanlaisuusanalyysitekniikalla selvi

tetään, rnitkä osa-alueet kohdealueella ovat otollisimmat 

uusien rnalrniesiintyrnien löytyrniselle. Mainittakoon Agter

berg in ja Griffithsin esittärnät rnenetelrnät esirnerkkinä rnene

telrnistä, joissa pyritään todennäköisyyslaskennan keinoin 

tekernään ennusteita kohdealueen rnalrnivaroista. 
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cu Ci) G? ~/VIHANTI 
Ci) +(i) cu CUj (i) x 
• Ci) • Q5 (j) G> 

(i) Ci) G) Ci) 

(j) G> G> G) • 
•• G) (i)eCi) 

N 

1 
o 20km 
~ 

• Ci) •• Ci) 
+ SAMANLAISUUS -

ARVO 
Ci) • Ci) <il Ci) G> 

SIMI LARITY (i) • Ci)+(D Ci) x 
+ 

VALUE .~ ·<ilG>XXX 
Ij) .) -"> Ci) ~ It 
1j)1t<ilG)G)<il IISALMI 

•• Ci)G)Ci)Ci)G>. 

<il \ Ci) ~(j) • 

PYHA-
G> 0.25 SALMI 

CU 0.50 
Ci) Ci) G)t(j) Ci) 

~ ~ ~~ ~SÄVIÄ CU 1.00 

Kuva 12. Saman1aisuusana1yysi KARANAn tu10s Vihannin ma1mivyöhykkee11ä, 
kun ma11issa olivat kaikki vyöhykkeen Zn-Cu-esiintymät ja niiden 18 
tärkeintä karakteristikaa. Mitä suurempi ympyrä, sitä enemmän vastaava 
ruutu muistuttaa ma11ia. (Tontti et a1. 1981.) 

Fig. 12 . Result of a KARANA similarity analysis on Vihanti ore zone 
when all the Zn- Cu- deposits with their 18 most important binary char
acteristics were used as the model . The bigger the circle , the greater 
the similarity between the cell and the model (Tontti e t al e 1981) . 

Agterberg et ale (1972) laskivat Kanadassa Abitibin 

alueen rnalrnipotentiaalikäyrät sinkille ja kuparille. 

86 200 krn2 alue jaettiin 10 x 10 krn2 :n ruutuihin. Malrni

esiintyrniä sisältäviä ruutuja käytettiin eräänlaisen rnalrni

potentiaalifunktion johtarniseen. Tärnän funktion avulla 

voitiin jokaisen ruudun rnalrnipotentiaali laskea. Pararnet

reina oli joukko geologisia ja geofysikaalisia rnuuttujia. 
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Griffiths (1978) esittää menetelmän, jossa lasketaan 

ensin jonkin hyvin tunnetun vertailualueen arvo osa-alueit

tain ja verrataan kohdealuetta näin muodostettuun malliin. 

Vertailukohteena Griffiths käytti Yhdysvaltojen osavaltioi

den tuotannon arvoa vuosina 1905-72 neliökilometriä kohti 

laskettuna. Vertailuperusteena oli petrografia. Kohdealu

eena oli mm. Alaska ja Uusi-Seelanti, mutta menetelmällä 

voidaan verrata myös mallina olevia osavaltioita erikseen 

koko malliin. Menetelmä, Unit Regional Value Concept, antaa 

ennusteen kohdealueen yksikköarvolle ($/km 2 ). 

Prognoositekniikan tiedetään olevan Neuvostoliitossa 

teoreettisesti hyvin pitkällä, mutta kirjallisuus on lähes 

yksinomaan venäjänkielistä. Keskeisellä sijalla neuvosto

liittolaisessa prognoositekniikassa ovat logiikan menetelmät, 

joilla pyritään hallitsemaan mahdollisimman monet matematii 

kan algoritmit (Zuravlev, 1977). Länsimaissa niin kuin 

Neuvostoliitossakin ovat öljynetsijät olleet prognoositek

niikan uranuurtajia. Luonnonrikkauksien alueelliseen arvi

ointiin ei kuitenkaan ole kehittynyt yhtä selväpiirteisiä 

menettelytapoja kuin yhden malmiesiintymän arviointiin. 

Tämä johtuu suurelta osin jo siitä, että lähtötilanne vaih

telee suuresti. Eri tilanteissa on käytettävissä hyvin eri

laiset lähtötiedot. Yleensä pyritään käyttämään useita 

menetelmiä samanaikaisesti. Faktorianalyysin, regressio

analyysin ja erotteluanalyysin käyttöä malmivarojen arvioin

nissa selvittelee esimerkiksi Umar (1978) melke seikkaperäi

sesti. 
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KIRJALLISUUSKATSAUS 

Matemaattisen geologian oppikirjoista ovat tunnetuimpia 

Koeh & Linkin Statistieal Analysis of Geologieal Data (vol I 

1970, 375 Si vol 11 1971, 438 s), Davisin Statisties and 

Data Analysis in Geology (1973, 550 s) ja Agterbergin Geo

mathematies (1974, 596 s). 

Koeh & Linkin kirjan ensimmäisessä osassa keskitytään 

yhden muuttujan tilastollisiin menetelmiin ja geologisen 

näytteenoton ongelmiin. Huomattava sivumäärä on uhrattu 

varianssianalyysille. Osassa kaksi esitetään monimuuttuja

menetelmiä ja esimerkkejä matematiikan soveltamisesta joil

lakin tietyillä käytännön alueilla kuten malminetsinnässä 

ja malmi arvioinnissa. Ensimmäinen osa lähestyy aihetta 

hieman enemmän tilastomatematiikan kannalta esitellen vält

tämättömiä peruskäsitteitä, toinen osa taas enemmän geologian 

erityisongelmien kannalta. 

Davisin oppikirjan ensimmäisissä luvuissa annetaan vält

tämättömiä perustietoja ohjelmoinnista, tilastomatematiikas

ta ja matriisilaskennasta. Tässä teoksessa geomatematiikan 

menetelmät on jaettu käsiteltävien muuttujien määrän mukaan 

sarja-analyysin, kartta-analyysin ja usean muuttujan mene

telmiin. Lähestymistapa on "kuinka tehdä", ja kirjassa 

annetaan runsaasti käyttökelpoisia Fortran-kielisiä tieto

koneohjelmia. Kirja on helppotajuinen. 

Myös Agterberg antaa kirjansa alkusivuilla suppean joh

datuksen matematiikan, geometrian, tilastotieteen ja matrii

silaskennan perusteisiin, mutta pääpaino tekstissä on ease-

historioissa. Suurin osa esimerkeistä on Agterbergin omista 

tutkimuksista Kanadan geologisessa tutkimuslaitoksessa. 

Kirjassa pyritään esittämään hyvin monia eri menetelmiä, ja 

vaikka se on erittäin perusteellinen, on se toisaalta vai

kealukuisempi kuin kaksi edellä mainittua teosta. 

Matemaattisen geologian oppikirjoista kannattaa vielä 

mainita Harbaughin ja Merriamin kirja Computer Applieations 

in Stratigraphie Analysis (1968, 282 s), joka nimensä mukai-
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sesti keskittyy stratigrafisiin ja rakennegeologisiin ongel

miin. 

Geostatistista malmiarviotekniikkaa käsitellään perus

teellisesti Davidin kirjassa Geostatistical Ore Reserve 

Estimation (1977, 364 s) sekä Journelin ja Huijbregtsin 

kirjassa Mining Geostatistics (1978, 600 s). Kummassakin 

teoksessa selvitetään seikkaperäisesti kaikki peruskäsit

teet, kuten esimerkiksi alueellistettu muuttuja, variogram

mi, arviovarianssi ja Kriging. Runsaat käytännön esimerkit 

valaisevat geostatistiikan soveltamismahdollisuuksia. 

Journelin ja Huijbregtsin kirjassa on lisäksi monia Fortran

kielisiä ohjelmia, mm. kolmidimensioinen lOhko-Kriging

ohjelma. Lisäksi tämä kirja on sisällöltään selkeämpi kuin 

Davidin kirja. Clarkin kirja, Practical Geostatistics (1979, 

129 s), on suppeampi kuin edelliset, mutta helppotajuisesti 

kirjoitettu. Tätä kirjaa voi suositella geostatistiikan 

ensimmäiseksi kirjaksi, jonka jälkeen on helppo siirtyä pe

rusteellisempiin kirjoihin. 

Agterbergin ja Davidin kirjat ovat ilmestyneet Elsevier 

S.P.C:n sarjassa Developments in Geomathematics. Muita täs

sä sarjassa ilmestyneitä teoksia ovat Twomeyn Introduction 

to the Mathematics of Inversion in Remote Sensing and 

Indirect Measurements (1977, 243 s.) ja Gyn Sampling of 

Particulate Materials. Theory and Practice (1979, 341 s.). 

Sopivia yleisen tilastotieteen oppikirjoja ovat esi

merkiksi Spiegelin Theory and Problems of Statistics (1972, 

359 s.), jossa on paljon havainnollisia, ratkaistuja esimerk

kejä, sekä Vasaman ja Vartian "Johdatus tilastotieteeseen" 

(1973, 725 s., osat 1 ja 2). Hyvä on myös tuntea Suomen 

tilastoseuran julkaisu "Pohjoismainen tilastosanasto" (1975, 

78 s.). Siinä on terminologia pohjoismaisten kielten lisäk

si englannin kielellä. 

Tärkeimmät matemaattisen geologian aikakausjulkaisut 

ovat Journal of the International Association of Mathematical 

Geology ja Computers and Geosciences. 
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YHTEENVETO 

Tässä kirjoituksessa on esitetty lyhyesti geologiassa, 

lähinnä malmitutkimuksissa käytettyjä matemaattisia mene

telmiä. Pääasiassa matemaattinen geologia soveltaa klassi

sen tilastomatematiikan ja sovelletun matematiikan menetel

miä. Matematiikan avulla halutaan esittää havaintoaineisto 

tiivistetysti ja kuvata havaintoihin liittyvät ilmiöt tar

kasti ja yksiselitteisesti. Toisin sanoen luodaan geologi

selle ilmiölle matemaattinen malli, jonka avulla kyseistä 

ilmiötä on helpoo kuvailla ja tutkia edelleen. Hyvän yleis

kuvan geomatematiikasta saa esimerkiksi Davisin (1973) 

oppikirjasta. 

Geostatistisen malmiarviotekniikan menetelmiä voidaan 

pitää varsin pitkälle kehitettyinä. Aiheesta on hyviä oppi

kirjoja (esim. Clark, 1979), ja menetelmistä on jo melke 

runsaasti kokemusta. Geostatistiikan keinoilla selvitetään 

pitoisuusvaihtelun rakenne. Kun tämä rakenne tunnetaan, 

voidaan ottaa huomioon näyteyksiköiden ja arvioitavien loh

kojen koon ja muodon vaikutus malmiarviokäyriä laskettaessa. 

Myös arvioitavien keskipitoisuuksien tarkkuudelle saadaan 

mitta. Kriging, harhaton lineaarinen minimivarianssi esti

maattori, optimoi arvion tarkkuuden. Geostatistisen malmi

arviotekniikan yleistymisen esteenä on ollut sen monimut

kaisuus konventionaaliseen profiilimenetelmään verrattuna. 

Kun kuitenkin yhä köyhempiä malmeja käytetään nykyään hyväk

si, tulee geostatistiikan soveltaminen yleistymään. 

Malmivarojen alueelliseen arviointiin ei ole yhtä val

miita menettelytapoja kuin yhden esiintymän arviointiin. 

Yleensä on pyritty käyttämään useita menetelmiä, tavalli

sesti monimuuttujamenetelmiä, samanaikaisesti, ja luomaan 

matemaattinen malmiesiintymämalli, johon kohdealuetta 10-

pulta verrataan. Tavallisimpia menetelmiä ovat faktoriana

lyysi, erotteluanalyysi ja regressioanalyysi, joiden käyt

töä selvittelee esimerkiksi Umar (1978). Joissakin tutki

muksissa on esitetty, mitkä kohdea1ueen osa-a1ueet ovat 
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otollisimmat uusien esiintymien löytymiselle, joissakin 

toisissa on ennustettu vieläpä löytymättömien malmitonnien 

määrä. Kummankin äärimenettelyn luotettavuus riippuu rat

kaisevasti lähtöaineistosta, joka alueellisessa tutkimuk

sessa saattaa olla hyvinkin epähomogeenista ja puutteellista. 

Geologisen havaintoaineiston puutteellisuuksien joh

dosta onkin syytä usein tinkiä tiukoista tilastollisista 

testeistä. Yksinkertainen graafinen esitys saattaa olla 

monesti tarkoituksenmukaisempi vaikkei ehkä yhtä yksiselit

teinen kuin matemaattinen malli. Toisaalta mikään geoma

temaattinen tehtävä ei onnistu ilman geologista näkemystä. 

Geomatematiikka on yksi geologin työkaluista. 
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