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In the joint project of the Geological Survey of Finland and the University of Lapland 
entitled UAV-MEMO (Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Exploration and Mining 
Operations in the Arctic Areas of Finland), the possibilities and requirements for the 
use of unmanned aerial vehicles in exploration and mining operations have been 
investigated. GTK has researched the technical suitability of UAV devices, surveyed 
the customer needs and carried out tests. The tested methods have included magnetic 
measurement, radiometric gamma spectrometry measurement, thermal imaging 
and hyperspectral imaging.

From the results of the customer survey, it can be concluded that UAV-based ap-
plications are quite new and not well known industry-wide. Information on and 
experience of potential applications is quite poor in the field. The technical chal-
lenges of UAVs are demanding, but at the same time, the potential and conceivable 
benefits have been identified. Service providers are hoping to develop full service 
concepts that would include not only work planning and measurements, but also 
interpretation services. The continual development of both UAVs and sensor technol-
ogy will provide a basis for increasing the use of UAV-based methods in the future.

At present, UAV-based commercial services provided by enterprises are largely re-
lated to aerial photography and video capture. Apart from magnetic measurement, 
conventional geophysical methods used in exploration are not yet available on the 
market. UAV-based geophysical methods are still in the early stages of develop-
ment. Photography and video capture are currently most easily implemented in 
the UAV platform. The applications of Structure-from-Motion (SfM) techniques 
related to photography are widely found in geosciences: geomorphology, tectonics, 
structural geology, geodesy and mining measurements. Recently, laser scanners 
(LiDAR instruments) have actively been developed and lightweight systems suitable 
for the UAV platform are commercially available. The applications of LiDAR data in 
geology are largely the same as in photography. Thermal imaging is also one of the 
easiest methods to be applied using a UAV. Thermal imaging can be utilized in water 
research based on the temperature differences between groundwater and surface 
waters. Applications of thermal imaging can also be found in various surveillance 
tasks related to the maintenance of mining infrastructure, e.g. the maintenance of 
electrical equipment. Hyperspectral cameras suitable for the UAV platform are avail-
able from some manufacturers. In geosciences, hyperspectral imaging applications 
can be found in various environmental studies, such as vegetation mapping and 
water status monitoring. Hyperspectra can also be utilized in mineral identification 
and in mapping the hydrothermal alteration zones of ore deposits.
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piloted aircraft (RPA, RPAS), mineral exploration, mining operations, geophysical 
surveys, airborne methods, remote sensing, magnetic method, radioactivity method, 
thermal imaging, hyperspectral imaging

Heikki Salmirinne
Geological Survey of Finland
P.O. Box 77
FI-96101 Rovaniemi
Finland

E-mail: heikki.salmirinne@gtk.fi

ISBN 978-952-217-390-4 (PDF)
ISBN 978-952-217-391-1 (nid.)
ISSN 0781-4240

mailto:heikki.salmirinne%40gtk.fi?subject=


3

Salmirinne, H., Hyvönen, E., Karinen, T., Konnunaho, J., Kurimo, M., Middleton, 
M., Niiranen, T., Panttila, H., Pasanen, A. & Turunen, P. 2017. UAV-MEMO-projek-
ti, osa I. Miehittämättömät ilma-alukset malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa.  
Summary: UAV-MEMO Project, pt. I. Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Explora-
tion and Mining Operations. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 232, 71 sivua,  
43 kuvaa ja 4 taulukkoa. 

Geologian tutkimuskeskuksen ja Lapin yliopiston yhteisprojektissa UAV-MEMO 
(Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Exploration and Mining Operations in the 
Arctic Areas of Finland) on selvitetty miehittämättömien ilma-alusten käytön mah-
dollisuuksia ja edellytyksiä malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa tarvittavissa 
mittauksissa ja kuvauksissa. GTK on selvittänyt UAV-laitteiden teknistä soveltuvuut-
ta, kartoittanut alan tarpeita ja testannut sovelluksia. Testattuja menetelmiä ovat 
olleet magneettinen mittaus, radiometrinen gammaspektrometraus, lämpökuvaus 
sekä hyperspektrikuvaus.

Projektissa tehdyn asiakastarvekartoituksen tuloksista voi päätellä UAV-alustaisten 
sovellusten olevan alalla varsin uusia ja heikosti tunnettuja. Tietoa ja kokemusta 
mahdollisista sovelluksista on alalla vähän. UAV-laitteiden tekniset haasteet as-
karruttavat, mutta samalla niiden tarjoamat mahdollisuudet ja hyödyt tunniste-
taan. Palveluntarjoajien toivotaan kehittävän ns. täyden palvelun konsepteja, jotka 
sisältäisivät työn suunnittelun ja mittauksen lisäksi myös tulkintapalvelua. UAV-
laitteiden ja sensoriteknologian jatkuva kehittyminen luo pohjaa UAV-alustaisten 
menetelmien käytön yleistymiselle jatkossa.

Tällä hetkellä yritysten tarjoamat UAV-alustaiset kaupalliset palvelut liittyvät suu-
rimmaksi osaksi valo- ja videokuvaukseen. Perinteisiä malminetsinnässä käytet-
tyjä geofysiikan menetelmiä ei ole magneettista mittausta lukuun ottamatta vielä 
markkinoilla tarjolla. UAV-alustaiset geofysiikan menetelmät ovat ottamassa vasta 
kehityksensä ensiaskeleita. Valo- ja videokuvaus ovat tällä hetkellä helpoiten toteu-
tettavissa UAV-alustaisina. Valokuvaukseen liittyvän Structure from Motion (SfM) 
-tekniikan sovellusaloja löytyy geotieteissä laajasti: geomorfologia, tektoniikka, 
rakenne geologia, geodesia, kaivosmittaukset. Viime aikoina laserkeilaimet ovat 
kehittyneet huimasti, ja UAV-alustalle sopivia keveitä keilaimia on kaupallisesti saa-
tavissa. Laserkeilausaineiston käyttösovellukset geologiassa ovat pitkälti samat kuin 
ilmavalokuvauksessa. Myös lämpökuvaus on yksi helpoiten UAV-alustalla toteutet-
tavista menetelmistä. Lämpökuvauksia voidaan käyttää hyödyksi vesitutkimuksissa 
pohja- ja pintavesien lämpötilaeroihin perustuen. Lämpökuvauksen sovelluksia voi 
löytyä lisäksi myös erilaisista kaivosinfrastruktuurin kunnossapitoon liittyvistä 
monitorointitehtävistä, esim. sähkölaitteiden kunnossapidosta. UAV-alustoille so-
pivia hyperspektrikameroita on markkinoilta saatavissa muutamilta valmistajilta, 
ja laitekehitys on parhaillaan kiivasta. Geotieteissä hyperspektrikuvauksen sovel-
luksia löytyy erilaisissa ympäristötutkimuksissa, esim. kasvillisuuskartoituksissa ja 
vesien tilan seurannassa. Hyperspektrejä voidaan käyttää hyväksi myös mineraa-
lien tunnistuksessa ja malmiesiintymien hydrotermisten muuttumisvyöhykkeiden 
kartoittamisessa. 

Asiasanat: miehittämätön ilma-alus (UA, UAV, UAS), kauko-ohjattu ilma-alus (RPA, 
RPAS), malminetsintä, kaivostoiminta, geofysikaaliset tutkimukset, lentomittaukset, 
kaukokartoitus, magneettinen menetelmä, radiometrinen menetelmä, lämpökuvaus, 
hyperspektrikuvaus
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ESIPUHE

Laajentuva malminetsintä- ja kaivostoiminta poh-
joisilla alueilla edellyttävät aikaa ja kustannuksia 
säästävien sekä ympäristöneutraalien etsintätek-
niikoiden kehittämistä. Näihin tarpeisiin voidaan 
yrittää vastata kehittämällä miehittämättömiin 
ilma-aluksiin (engl. ”Unmanned Aircraft”, UA 
tai ”Unmanned Aerial Vehicle”, UAV) soveltuvia 
mittaus- ja kuvauslaitteistoja. Alan yrityksillä ei 
kuitenkaan ole välttämättä tarvittavaa tietotaitoa 
UAV:iden teknisestä soveltuvuudesta ja oikeudelli-
sesta sääntelystä, jotta ne voisivat kehittää ja tarjota 
tarvittavia palveluja.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Lapin 
Yliopiston (LaY) UAV-MEMO-yhteisprojektissa 
(Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Exploration 
and Mining Operations in the Arctic Areas of 
Finland) on pyritty vastaamaan tähän haasteeseen 
kokoamalla tietoa UAV-alustaisista mittaus- ja 
kuvausmenetelmistä sekä lentotoimintaan liitty-
västä oikeudellisesta sääntelystä. GTK on tutkinut 
menetelmien teknistä soveltuvuutta, selvittänyt 
alan asiakastarpeita sekä toteuttanut testimit-
tauksia. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta 
on tutkinut UAV:iden käytön sääntelyä Suomen 
ilmatilassa. Projektin tavoitteena on ollut luoda 
edellytyksiä uudelle erityisosaamista vaativalle 
UAV-liiketoiminnalle malminetsinnän ja kaivos-
toiminnan tarpeisiin. Yleisellä tasolla projektissa 
on pyritty edistämään suomalaista liiketoimintaa, 
yritysten verkostoitumista, uusia UAV-sovelluksia 
sekä UAV-teknologian ja -sääntelyn kehittämistä.

Projektin tulokset on esitetty GTK:n tutkimus-
raportissa. Raportti on laadittu malminetsinnän 
ja kaivostoiminnan tarpeisiin, mutta siinä esitetyt 
asiat ovat suurelta osin sovellettavissa myös muu-
hun UAV-toimintaan. GTK:n laatima I osa sisältää 
asiakastarpeiden ja palvelutarjonnan kartoittami-
sen, olemassa olevan teknologian arvioinnin sekä 
projektissa tehtyjen käytännön menetelmätesta-
usten kuvaukset. UAV:iden soveltuvuutta peilataan 

perinteisiin lento- ja maastomittauksiin. Testattuja 
mittausmenetelmiä ovat magneettinen ja radiomet-
rinen mittaus sekä lämpö- ja hyperspektrikuvaus. 

Raportin oikeudellisen II osan on laatinut Lapin 
yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan ilmailu- ja 
avaruusoikeuden instituutti. Siinä esitellään säänte-
lyn kansainvälinen viitekehys sekä UAV-toimintaan 
soveltuva suomalainen sääntely kokonaisuudessaan. 
Tutkittuja teemoja ovat muun muassa lentosäännöt, 
ilmatilan rakenne sekä vahingonkorvausvastuu. 
Lisäksi esitellään EU:n tätä kirjoitettaessa valmis-
telemaa sääntelymallia.

Tekesin Green Mining – Huomaamaton ja äly-
käs kaivos -ohjelmaan kuulunut UAV-MEMO-
projekti toteutettiin vuosina 2015–2017. Tekesin 
lisäksi hankkeessa ovat rahoittajina mukana olleet 
AA Sakatti Mining Oy, Agnico Eagle Finland Oy, 
Mawson Oy sekä Nordkalk Oy. Alkuvaiheessa Maarit 
Kokko ja myöhemmin Risto Mäkikyrö toimivat 
Tekesin hankevastaavana. Liikenteen turvallisuus-
virasto (Trafi) osallistui hankkeeseen arvioimalla 
tutkimusraportin oikeudellisen osan.

Vesa Nykänen (GTK) ja Lotta Viikari (LaY) toimivat 
projektin vastuullisina johtajina. Projektipäällikkönä 
GTK:ssa toimi Heikki Salmirinne, ja LaY:ssa tutki-
muksesta vastasi Mikko Huttunen. GTK:ssa pro-
jektin tutkimuksissa olivat mukana Eija Hyvönen, 
Tuomo Karinen, Jukka Konnunaho, Maija Kurimo, 
Maarit Middleton, Tero Niiranen, Hannu Panttila, 
Antti Pasanen, Heikki Salmirinne ja Pertti Turunen. 
Lisäksi monet henkilöt GTK:n Rovaniemen, Kuopion 
ja Espoon toimistoissa avustivat projektissa.

Kiitämme projektin rahoittajia, testimittauksiin 
mittauskohteen tarjonneita yrityksiä Hannukainen 
Mining Oy:tä ja Terrafame Oy:tä sekä raporttien 
ennakkotarkastajia.

Rovaniemellä 13.2.2017
Heikki Salmirinne (GTK) ja Mikko Huttunen (LaY)
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PREFACE

The expansion of mineral exploration and mining 
operations in northern areas, especially in the 
Arctic, requires the development of new time-
saving and environmentally neutral prospec-
ting methods. These requirements can be met by 
installing measurement and imaging devices onto 
unmanned aircraft, also known as unmanned 
aerial vehicles (UAVs), or drones. However, neit-
her established companies nor startups usually have 
the necessary know-how concerning the technical 
and legal feasibility of UAVs for such operations to 
develop and provide a service.

The UAV-MEMO project (Unmanned Aerial 
Vehicles in Mineral Exploration and Mining 
Operations in the Arctic Areas of Finland) was 
launched to that end. Executed as a parallel under-
taking between the Geological Survey of Finland 
(GTK) and the University of Lapland (ULAP), the 
project has investigated the applicability of UAVs 
for mineral exploration from the viewpoint of both 
technology and law.

GTK has focused on the technical aspects, sur-
veying the customer needs, as well as carrying out 
tests. ULAP, or more precisely the Institute of Air 
and Space Law at the Faculty of Law, has investi-
gated the current regulations concerning the use 
of UAVs in Finnish airspace. The goal has been to 
create new business opportunities that require spe-
cial skills to complement the growing and tradi-
tional mining operations. On a more general level, 
the project has sought to promote the Finnish UAV 
industry, including networking, new drone appli-
cations and the development of drone technology 
and regulations.

The results of the project are presented in a 
single research report divided into two parts. The 
report has been written with mineral exploration 
and mining operations in mind, but the data have 
applications across the field of unmanned aviation. 
Part I, prepared by GTK, contains a survey on cus-
tomer needs, an evaluation of UAVs as a platform 
for the technology in question, and descriptions of 
the case studies conducted during the project. Tests 
and reports regarding the following methods on a 

UAV platform are included: magnetic survey, radio-
metric survey, thermal imaging and hyperspectral 
imaging.

Part II, prepared by ULAP, presents the interna-
tional framework as well as the Finnish regulations 
concerning the use of UAVs. Attention has been paid 
to the possible special legal implications regarding 
mineral exploration and mining operations. The 
report deals with, to name a few key sections, flight 
rules, the structure of Finnish airspace and liability 
for damages. This is supplemented by an analysis of 
the new regulatory framework, which is being pre-
pared at the time of writing by the European Union.

The project, which was carried out during 
2015–2017, was financed by the Finnish Funding 
Agency for Innovation (TEKES) through the Green 
Mining – Intelligent and Minimum-Impact Mines 
programme. Agnico-Eagle Finland Oy, AA Sakatti 
Mining Oy, Mawson Oy and Nordkalk Oy provided 
the necessary end-user funding to make the project 
happen. Ms Maarit Kokko started as our Tekes advi-
sor, and was later succeeded by Mr Risto Mäkikyrö. 
The Finnish Transport Safety Agency (Trafi) par-
ticipated in the project by reviewing the legal part 
of the research report.

Dr Vesa Nykänen at GTK and Dr Lotta Viikari at 
ULAP served as accountable leaders of the project. 
Heikki Salmirinne served as project manager at 
GTK and Mikko Huttunen was responsible for the 
research at ULAP. At GTK, Eija Hyvönen, Tuomo 
Karinen, Jukka Konnunaho, Maija Kurimo, Maarit 
Middleton, Tero Niiranen, Hannu Panttila, Antti 
Pasanen, Heikki Salmirinne and Pertti Turunen 
contributed to the research; many others from the 
offices in Rovaniemi, Kuopio and Espoo provided 
assistance. The ULAP report was drafted by Mikko 
Huttunen under the supervision of Dr Viikari.

We would like to express our gratitude to the 
funders of the project and the participating enter-
prises and private entities, as well as the referees 
of the research reports.

Rovaniemi, 13 February 2017
Heikki Salmirinne (GTK) and Mikko Huttunen (ULAP)
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LYHENTEET

AISA Airborne Imaging Spectrometer for 
Application, Suomessa kehitetty miehitet-
tyyn lentokuvaukseen soveltuva spektro- 
metri

AMT Audio MagnetoTelluric method, audiomag-
netotelluurinen geofysiikan mittausmene-
telmä, jossa rekisteröidään maan sähkö- ja 
magneettikentän vaihteluja; rekisteröinti-
taajuus > 1 Hz

BGO Vismutti germanaatti (eli vismutti ger-
manium oksidi), Bi4Ge3O12, eräs gamma- 
spektrometreissa käytetty ilmaisimen 
kidemateriaali

BVLOS Beyond Visual Line of Sight, näköyhteyden 
ulkopuolella

EVLOS Extended Visual Line of Sight, jatkettu 
näköyhteys

GPS Global Positioning System, maailman-
laajuinen Yhdysvaltain puolustusminis-
teriön kehittämä ja ylläpitämä satelliitti- 
paikannusjärjestelmä

IAEA  International Atomic Energy Agency, 
Kansainvälinen atomienergiajärjestö

IMU Inertial Measurement Unit, inertiamit-
tausyksikkö, mittaa kappaleen asentoa ja 
liiketilaa

LiDAR Light Detection and Ranging, laserkeilaus

MEMS Micro-Electro-Mechanical System, mikro 
elektromekaaninen puolijohdekompo-
nentti, jonka toiminta perustuu yleensä 
mekaanisen herätteen muuttamiseen säh-
köiseksi signaaliksi

MT MagnetoTelluric method, magnetotelluu-
rinen geofysiikan mittausmenetelmä, jossa 
rekisteröidään maan sähkö- ja magneet-
tikentän vaihteluja; rekisteröintitaajuus  
< 1 Hz

MWIR Mid-Wavelenght Infrared, keski infrapuna- 
alue n. 3000–5000 nm

NIR Near-Infrared, lähi infrapuna-alue, 750-
1100 nm

RMSE Root Mean Square Error, keskineliövirheen 
neliöjuuri on tilastollinen tunnusluku, jota 
käytetään kuvaamaan estimaattien laatua

REE Rare Earth Element, harvinainen maa-
metalli (REE-ryhmään kuuluu 17 metallista 
alkuainetta)

RPA Remotely Piloted Aircraft, kauko-ohjattu 
ilma-alus

RPAS Remotely Piloted Aircraft System, kauko-
ohjatun ilma-aluksen käytön kokonais- 
järjestelmä

SfM Fotogrametrinen kuvaustekniikka Structure 
from Motion, jolla voidaan kohteesta ote-
tuista 2D-valokuvista tuottaa 3D-malleja

SWIR Short Wavelength Infrared, lyhyt-infra-
puna-alue 1 100–2 500 nm

TEM  Transient Electromagnetic Methods, aika-
alueen sähkömagneettiset menetelmät

TIR Thermal Infrared, infrapunan lämpösäteilyn 
aallonpituusalue 3 000–14 000 nm (lämpö-
kuvauksessa mitataan alueella 8 000– 
14 000 nm) 

Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto

UA Unmanned Aircraft, miehittämätön ilma- 
alus

UAS Unmanned Aircraft System, miehittämätön 
ilma-alusjärjestelmä

UAV  Unmanned Aerial Vehicle, miehittämätön 
ilma-alus

VLF Very Low Frequency method, passiivinen 
geofysikaalinen sähkömagneettinen mit-
tausmenetelmä, joka perustuu taajuus-
alueella 10–25 kHz toimivien kaukaisten 
radioasemien käyttöön (mitataan kentän 
magneettinen komponentti)

VLF-R Very Low Frequency-Resistivity method, 
passiivinen geofysikaalinen sähkömag-
neettinen mittausmenetelmä, joka perus-
tuu taajuusalueella 10–25 kHz toimivien 
kaukaisten radioasemien käyttöön (mita-
taan sekä magneettinen että sähköinen 
komponentti)

VLOS Visual Line of Sight, näköyhteys
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1 JOHDANTO

Tuomo Karinen

UAV-laitteet ovat miehittämättömiä ilma-aluk-
sia, joita ohjataan maasta käsin tai vaihtoehtoi-
sesti ennalta ohjelmoituja reittejä pitkin. Lyhenne 
UAV tulee sanoista Unmanned Aerial Vehicle, 
mutta nykyään puhutaan myös droneista tai RPA-
laitteista. Kauko-ohjattujen ilma-alusten käytön 
kokonaisjärjestelmät (RPAS, Remotely Piloted 
Aircraft System; UAS, Unmanned Aircraft System) 
koostuvat paitsi itse lentolaitteesta myös kauko-
ohjaukseen ja lennon seurantaan liittyvistä laitteis-
toista ja ohjelmistoista.

UAV-laitteiden ja järjestelmien kehitystyö ja 
käyttö ovat liittyneet alun perin sotilaskäyttöön jo 
toisesta maailmansodasta alkaen, mutta ne ovat 
nykyään yleistyneet myös siviivipuolella. UAV-
laitteet jaetaan teknisesti yleensä kiinteä- ja pyö-
riväsiipisiin (kuvat 1–3), mutta ne voidaan jaotella 
myös sähkö- ja bensiinikäyttöisiin. Siviilikäyttöön 
tarkoitetut laitteet toimivat alle 150 m:n korkeudella 
ja painavat alle 25 kg. Kaupallisen hyödyn kannalta 

merkittävä seikka on UAV-laitteisiin sijoitettava 
hyötykuorma (payload), joka siviilipuolen käytössä 
tarkoittaa yleensä erilaisia kamera- ja mittauslait-
teita. Tällä hetkellä tehokkaimmat sähkökäyttöiset 
kopterit kykenevät lentämään n. 1 kg:n hyötykuor-
malla tunnin ajan. Kiinteäsiipisissä sähkökäyttöi-
sissä koneissa lentoajat ovat n. tunnin mittaisia 3–5 
kg:n hyötykuormalla. Polttomoottorikäyttöisillä 
lentolaitteilla lentoajat ja hyötykuormat ovat huo-
mattavasti suurempia. Näillä laitteilla hyötykuor-
mat ovat yli 10 kg ja lentoajat reilusti yli tunnin 
mittaisia. Laitteiden paikannustekniikka ja reitti-
suunnittelu ovat myös kehittyneet viime vuosien 
aikana, ja nykyään esim. lentosuunnitelma on 
rutiininomainen toimenpide laitteiden käytössä. 
Lentosuunnitelmassa huomioidaan myös lentoon-
lähtö, joka voidaan suorittaa katapultin avulla, sekä 
alastulo, joka vastaavasti voidaan hoitaa sopivan 
laskeutumisalustan puutteessa laskuvarjon avulla.

Kuva 1. Kiinteäsiipinen UAV-laite (Pohjonen Group ltd:n luvalla).
Fig. 1. A fixed-wing UAV device (with the permission of Pohjonen Group Ltd).
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Kuva 1. Kiinteäsiipinen UAV-laite (Pohjonen Group ltd:n luvalla).
Fig. 1. A fixed-wing UAV device (with the permission of Pohjonen Group Ltd).

Kuva 2. Kiinteäsiipinen laskuvarjolla varustettu UAV-laite (Radai OY:n luvalla).
Fig. 2. A fixed-wing UAV device equipped with a parachute (with the permission of Radai Oy).

Kuva 3. Pyöriväsiipinen UAV-laite (Geodrone Oy:n luvalla).
Fig. 3. A rotary wing UAV device (with the permission of Geodrone Oy).

Miehittämättömien ilma-alusten käyttämisen 
etuja perinteisiin lentokoneella tai kävellen suori-
tettaviin mittauksiin verrattuna ovat huokeampien 
hankinta-, huolto- ja käyttökustannusten lisäksi 
selvästi nopeammin kerätty mittausaineisto, tur-
vallisuus sekä menetelmän ympäristöystävällisyys. 
Perinteisillä mittausmenetelmillä jalkaudutaan 
usein maastoon, ja tämä voi aiheuttaa turvalli-
suusriskejä tai tuotannonkatkoja esimerkiksi kai-

vosten ja louhosten toimintaan. UAV-laitteiden 
avulla päästään vaarallisiin paikkoihin, esimerkiksi 
vuorten rinteisiin, kaatopaikkoihin tai radiomasto-
jen lähettyville häiritsemättä alueen ekologiaa tai 
ihmisen muuta toimintaa. UAV-laitteiden hiilija-
lanjälki on murto-osa perinteisillä menetelmillä 
tehtyihin toimiin verrattaessa. (Hyttinen 2012, 
Hassinen 2016.)
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Miehittämättömien ilma-alusten käytön rajoit-
teena nähdään investointien puute, joka johtuu 
yleisestä tietämättömyydestä näiden laitteiden 
mahdollisuuksista. Siksi suurimpana haasteena 
on kasvattaa UAV-tietoisuutta laitteiden tekno-
logian mahdollisuuksista ja luotettavuudesta. 
UAV-laitteiden ominaisuuksien lisäksi niiden käyt-
töönottoon vaikuttaa myös tämänhetkinen lainsää-
däntä ja säännöstely, joka Euroopan unionin alueen 
useassa valtiossa on vielä varhaisessa kehitysas-
teessa (Huttunen 2017, Hyttinen 2012, Hassinen 
2016, Frost & Sullivan 2014a).

Euroopan komission teettämän tutkimuksen 
(Frost & Sullivan 2014a,b) mukaan UAV-laitteiden 
ja niiden järjestelmien siviilipuolen markkinat ovat 

kehittymässä kahdella sektorilla, jotka ovat kau-
palliset toimet ja julkishallinnolliseen toimintaan 
liittyvät tehtävät. Vaikka laitteita hyödynnetäänkin 
jo nyt moneen tarpeeseen varsinkin ei-sotilaalli-
sissa tehtävissä, on siviilipuolen markkina vielä 
arvoltaan huomattavasti pienempi kuin sotilas-
puolen markkina-arvo. Myynnin on ennustettu 
kasvavan Euroopassa seuraavien vuosien aikana 
huomattavasti (kuva 4). Sen odotetaan nousevan 
markkina-arvoltaan sotilaspuolen ohitse, joka on 
arvioitu Euroopan alueella lähes 8 miljardin euron 
arvoiseksi vuonna 2016. Suurimmat kasvun mah-
dollisuudet nähdään julkishallinnon viranomais-
valvontaan liittyvissä tehtävissä ja yksityisten 
elinkeinonharjoittajien uskotaan seuraavan valtion 

Kuva 4. Euroopassa myytyjen siviilipuolen UAV-laitteiden ja järjestelmien vuosittaiset kokonaismäärät ja lait-
teiden myynnin ennuste vuoteen 2020 asti (muotoiltu Frost & Sullivan 2014a,b mukaan).
Fig. 4. The number of UAV devices and systems sold up to 2020 in the European civil and commercial market (modified after 
Frost & Sullivan 2014a,b).

Kuva 5. UAV-laitteisiin liittyviä siivilipuolen käyttötarkoituksia jaettuna kolmeen toiminnalliseen luokkaan (koottu 
julkaisuista: Eppelbaum & Mishne 2011, Leikas & Mäkilä 2011, Hyttinen 2012, Hassinen 2016, Stoll 2013, Frost & 
Sullivan 2014a,b).
Fig. 5. The classification of UAV use according to the application: 1) surveillance, maintenance and rescue, 2) survey, 3) com-
munications and broadcasting. (Compiled from: Eppelbaum & Mishne 2011, Leikas & Mäkilä 2011, Hyttinen 2012, Hassinen 
2016, Stoll 2013, Frost & Sullivan 2014a,b).
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toiminnan esimerkkiä. Julkishallinnollisia tehtäviä 
ovat esimerkiksi lain- ja rajavalvonta sekä palo- ja 
pelastuslaitoksen toiminta. 

Siviilipuolella UAV-laitteiden käyttö eri toimin-
noissa voidaan jakaa kolmeen toiminnalliseen luok-
kaan laitteiden käyttötarkoituksen mukaan (kuva 
5). Valvontaan, huoltoon ja pelastukseen liittyvät 
käyttötarkoitukset ovat välittömään tilanteeseen 
liittyvää toimintaa ja ylläpitoa. Kartoitus liittyy 
tiedonkeruuseen, ja viestintä ja kuljetus liittyvät 
asioiden toimittamiseen paikasta toiseen. 

UAV-palveluita voidaan jakaa myös palveluntar-
jonnan mukaan. Yritys voi keskittyä UAV-laitteiden 
operoinnin lisäksi tuottamaan laitteiden ja niiden 
järjestelmien kehittämistä, vuokrausta, huoltoa, 
käyttökoulutusta tai konsultointia, mittausdatan 
käsittelyä ja sisällöntuotantoa tai UAV- laitteiden ja 
niillä kerätyn aineiston tutkimusta ja kehitystyötä. 
Näiden tarpeiden täyttäminen avaa mahdollisuuksia 
lukuisille uusille yrityksille UAV-laitteiden käyt-
töönoton myötä. 

Tämä käsikirja keskittyy malminetsinnässä ja 
kaivostoiminnassa käytettyihin mittausmene-
telmiin ja niiden käytettävyyteen UAV-laitteissa. 
Mittausmenetelmiä kartoitettiin kaivos- ja mal-
minetsintäyhtiöille lähetetyn kyselyn perusteella, 
jonka perusteella valittiin UAV-laitteilla testattavat 
geofysikaaliset mittausmenetelmät. Näitä mene-
telmiä ja asiakastarvekyselyä on kuvattu seuraa-
vissa kappaleissa. Käsikirjan loppuosassa kuvataan 
UAV-laitteilla suoritettujen testimittausten tuloksia 
eri tutkimuskohteilla ja arvioidaan menetelmien 
käytettävyyttä kaivostoiminnassa ja malminetsin-
nässä. Mittaustuloksia verrataan maastomittauksin 
ja lentokoneella tehtyihin vastaaviin mittaustulok-
siin ja eri menetelmiä arvioidaan myös niiden kus-
tannusten, nopeuden ja käytännöllisyyden kautta. 
Tällä tavoin luodaan yritystoimintaa harkitsevalle 
sekä asiasta kiinnostuneelle lukijalle objektiivinen 
kuva UAV-laitteiden käytöstä malminetsinnän ja 
kaivostoiminnan tarpeisiin.

2 UAV-ALUSTALLE SOVELTUVISTA MENETELMISTÄ

Heikki Salmirinne & projektiryhmä

Viimeisten 5–10 vuoden aikana tapahtunut UAV-
teknologian nopea kehitys on asettanut odotuksia 
erilaisten UAV-alustaisten mittaus ja kuvausmene-
telmien kehitykselle ja soveltamiselle myös mal-
minetsinnässä ja kaivostoiminnassa. Oletuksena 
on ollut, että kauko-ohjatut ja autonomiset UAV-
järjestelmät mahdollistaisivat perinteisiin mene-
telmiin verrattuna kustannustehokkaan ja nopean 
tavan kerätä tietoa ympäristöystävällisesti entistä 
paremmalla resoluutiolla. UAV:t mahdollistavat 
mittaukset myös vaikeasti saavutettavissa maas-

toissa ja ympäristöissä kuten soilla, kivikoissa, 
vesistöissä ja kaivosten avolouhoksilla. UAV-
laitteiden koko, paino, hyötykuormat, lentoajat, 
häiriöalttius säätilalle sekä yleinen luotettavuus 
asettavat tekniseltä kannalta omat rajoituksensa ja 
haasteensa menetelmien soveltamiselle ja uusien 
mittalaitteiden kehittämiselle. Seuraavassa on 
tarkasteltu geologisten ja geofysikaalisten tutki-
musmenetelmien sovellettavuutta UAV-alustalle 
lähinnä tekniseltä kannalta.

2.1 Ilmakuvaus

UAV-alustainen ilmakuvaus on teknisesti hel-
poin ja eniten käytetty UAV-menetelmä hankkia 
perinteisen kaukokartoituksen tapaan valokuva-
muotoista tietoa, josta voidaan fotogrammetrisillä 
laskentamenetelmillä tuottaa ortokuvamosaiikkeja 
ja 3D-pintamalleja. SfM-tekniikoilla (Structure 
from Motion) tarkoitetaan menetelmiä, joissa 
fotogrammetristen laskentamenetelmien avulla 
voidaan kohteesta otetuista 2D-valokuvista tuot-
taa 3D-malleja (Shervais 2015, Sayab et al. 2017, 
Johnson et al. 2014). SfM-tekniikan sovellusaloja 

löytyy geotieteissä laajasti: geomorfologia, tekto-
niikka, rakenne geologia, geodesia, kaivosmittauk-
set. Tuloksista voidaan helposti laskea pinta-aloja 
ja tilavuuksia sekä tulkita erilaisia rakenteita. 
Menetelmän ongelmana on saada tarkkoja kor-
keusmalleja tilanteissa, joissa erilaiset esteet, kuten 
runsas puusto estävät riittävän kuvainformaation 
saannin.

Ilmakuvaus UAV-alustaisena mahdollistaa sel-
laisten pienten kohteiden tiheästi toistuvan kuvaa-
misen, joita ei perinteisillä ilmavalokuvauksella ole 
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kustannustehokasta tehdä. Nykyaikaisilla digika-
meroilla tyypillinen helposti saavutettava spati-
aalinen resoluutio 150 metrin lentokorkeudella on 
noin 5 cm. Pienten kohteellisten 3D-mallien kor-
keustarkkuus on myös tyypillisesti hyvä, alle 10 
cm, kameran ominaisuuksien, lentokorkeuden ja 
kuvapeiton mukaan. 

Geologiassa UAV-ilmakuvausta on hyödynnetty 
mm. turveaumojen tilavuuksien laskemisessa ja tur-
vesoiden ympäristön tilan selvittämisessä. Valtion 
polttoainekeskus (VAPO) on käyttänyt lennokkikar-
toitusta turvetutkimuksissa vuoden 2011 tuotanto-
kauden aikana useissa kohteissa eri puolilla Suomea 
(Leikas ja Mäkilä, 2011). Ilmavalokuvausta voidaan 
käyttää myös maa-ainesten ottoalueilla ja kaivos-
alueiden avolouhoksilla louhinnan seurantaan sekä 
varastoalueiden inventointiin. Geomorfologisissa 
tutkimuksissa menetelmää voidaan soveltaa pie-

nialaisten kohteiden maanpinnan muotojen ja maa-
perän rakenteen tutkimukseen (Hugenholtz et al. 
2013). SfM-menetelmää voidaan hyödyntää myös 
kallioperäkartoituksessa alueilla, jossa kartoitet-
tava kohde on luonnostaan näkyvillä tai erityisesti 
aukaistu geologisia tutkimuksia varten, kuten lou-
hosten kallioseinämien kartoituksessa. Suomen 
olosuhteissa, joissa kallioperää on paljastuneena 
ainoastaan n. 3 %, menetelmää voidaan maasto-
kartoituksessa käyttää kuitenkin vain rajoitetusti. 

Myös erilaisissa ympäristön tilan seurantaan liit-
tyvissä tehtävissä nähdään tulevaisuudessa mah-
dollisuuksia soveltaa UAV-ilmakuvausta. Tällaisia 
tehtäviä voisivat olla esimerkiksi malminetsintä-
lupa-alueiden kairauskohteiden kuvaaminen ennen 
ja jälkeen kairausten niiden aiheuttamien mahdol-
listen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. 

2.2 Laserkeilaus, LiDAR

Laserkeilauksella eli LiDAR’lla (Light Detection 
and Ranging) tarkoitetaan mittausmenetelmää, 
jolla kohteesta saadaan lasersäteiden avulla mit-
tatarkkaa kolmiulotteista koordinaatistoon sidot-
tua tietoa kohteeseen koskematta. Laserkeilauksen 
perusperiaate on yksinkertainen. Keilain lähettää 
laserpulsseja, jotka heijastuvat pinnoilta takai-
sin. Takaisin heijastuneiden pulssien kulkuaiko-
jen perusteella voidaan laskea etäisyydet pintojen 
heijastuspisteisiin. Mittaustuloksena saadaan pis-
tepilvi, jossa yksittäisiä pisteitä voi olla satoja mil-
joonia, jopa miljardeja. Pistepilven avulla saadaan 
hahmotettua kohteen tarkka kolmiulotteinen pinta. 
Laserkeilauksella saatujen korkeusmallien tark-
kuus on parempi kuin ilmavalokuvista fotogram-
metrisesti määritettyjen mallien, mutta mittausten 
toteutus on keilainten hinnan vuoksi kalliimpaa ja 
pistepilviaineiston prosessointi vaativampaa. 

Viime aikoina laserkeilaimet ovat kehittyneet 
huimasti, ja UAV-alustalle sopivia keilaimia ja 
keilainalustoja on saatavissa useilta valmistajilta. 

Keveimmät keilaimet painavat tällä hetkellä n. 1 kg, 
ja mittausalustat, jotka sisältävät keilaimen lisäksi 
myös GPS- ja IMU-järjestelmän, painavat 2–3,5 
kg. Keilaimille ilmoitetut mittaustarkkuudet ovat 
1–10 cm. 

Laserkeilausaineiston käyttösovellukset geolo-
giassa ovat pitkälti samat kuin ilmavalokuvauk-
sessa. Erityisesti geomorfologissa tutkimuksissa 
uudet LiDAR-aineistot ovat hyödyllisiä ja esim. 
Pohjoismaissa ne on jo laajasti otettu käyttöön 
(Johnson et al. 2015). LiDAR -aineistoja voidaan hyö-
dyntää kallioperän rakennegeologisissa tutkimuk-
sissa (Scheiber 2015). Suomessa Maanmittauslaitos 
tuottaa laserkeilauksen avulla valtakunnallista 
kolmiulotteista maastokarttaa, jonka on arvi-
oitu olevan valmiina vuonna 2019. Tällä hetkellä 
Maanmittauslaitoksen keilausaineisto kattaa jo noin 
kaksi kolmasosaa Suomen pinta-alasta. Aineistosta 
tuotetun 2 x 2 metrin mallin korkeustarkkuudeksi 
on arvioitu 30 cm (Vilhomaa & Laaksonen 2011).

2.3 Hyperspektrikuvaus

Hyperspektrikuvauksessa mitataan auringon 
lähettämän ja pinnoilta takaisin heijastuneen 
säteilyn intensiteettiä eri aallonpituusalueilla. 
Hyperspektrikameroissa on kymmeniä tai satoja 
kapeita aallonpituuskanavia. Mittausaineistona 
saadaan yleensä eri mittauskanavien tuottamana 

mittausalueen jatkuva spektri. Kuvattava spektri-
alue voi sisältää näkyvän valon 380–750 nm:n, lähi-
infrapuna-alueen 750–1 100 nm:n (NIR, near-infra 
red) ja ns. lyhyt-infrapuna-alueen 1 100–2 500 nm 
aallonpituuksia (SWIR, short wavelength infrared), 
ks. kuva 6.
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UAV-alustoille sopivia hyperspektrikameroita 
on markkinoilta saavissa muutamilta valmista-
jilta. Suomessa VTT ja Rikola Oy ovat kehittä-
neet Fabry-Perrot-interferometriin perustuvan 
raamikameran, joka mittaa aallonpituusalueella 
500–900 nm. Kamera soveltuu painoltaan (720 g) 
hyvin UAV-käyttöön, ja sitä onkin testattu UAV-
alustalla metsä- ja maatalouden sovelluksissa 
(Saari 2011). Oululainen Specim Oy on kehittänyt 
ns. ”push-broom”-viivakeilaintekniikalla toimivat 
AisaKESTREL 10 (400–1 000 nm) ja AisaKESTREL 16 
(600–1 640 nm) hyperspektrikamerat, joiden UAV 
järjestelmiin tarkoitettujen versioiden painot ovat 
4,75 ja 5,0 kg sisältäen kameran lisäksi myös asen-
nusalustan sekä GNSS/IMU-järjestelmän. 

Hyperspektrisiä kaukokartoitusmenetelmiä on 
käytetty lähinnä metsätalouden ja maankäytön tut-
kimuksissa 1980-luvulta lähtien (Middleton 2014). 
Geotieteissä sovelluksia löytyy erilaisissa ympäris-
tötutkimuksissa, kuten kasvillisuuskartoituksissa ja 
vesien tilan seurannassa. UAV-MEMO projektissa 
UAV-alustaista hyperspektrikuvausta testattiin 
Terrafamen Sotkamon Ni-kaivosalueella sijaitsevan 
Kolmisoppijärven klorofyllipitoisuuksien määrittä-
misessä. Hyperspektrejä voidaan käyttää hyväksi 
myös mineraalien tunnistuksessa ja malmiesiin-
tymien hydrotermisten muuttumisvyöhykkeiden 
kartoittamisissa, vaikkakin mineraalien tunnistus 
aallonpituusalueella 300–2 500 nm onnistuu vain 
osalle mineraaleja, kuten rautaoksideille, savimi-
neraaleille, karbonaateille ja kloriitille (Laukamp 
2011, van der Meer et al. 2012). Koska Suomen olo-
suhteissa kallioperää on paljastuneena vain vähän, 
hyperspektrikuvausten hyödyntäminen laajamittai-
sesti mineralogisissa malminetsinnän sovelluksissa 
on hankalaa.

2.4 Lämpökuvaus

Lämpökameroilla kuvataan infrapunasäteilyn aal-
lonpituusalueella 8 000–14 000 nm (TIR, Thermal 
InfraRed) pinnoilta heijastunutta pitkäaaltoista 
lämpösäteilyä. Kappaleet säteilevät infrapuna-
alueella sitä voimakkaammin, mitä lämpimämpiä 
ne ovat. Lämpökameralla voidaan havainnoida koh-
teen ylimmästä 0,1 mm:n pintakerroksesta lähtevän 
lämpösäteilyn intensiteettiä, joka voidaan edelleen 
muuttaa lämpötila-arvoksi.

Lämpökameroita on mittaavia ja ei-mittaavia. 
Ei-mittaavat lämpötilakamerat tuottavat koh-
teen suhteellisen lämpötilajakauman ilman tark-
kaa lämpötilainformaatiota, mittaavat kamerat 

tuottavat myös kuvattavan pinnan lämpötilan. 
Parhaimmillaan lämpökameroilla pystytään mittaa-
maan -40 °C:sta aina jopa +1 500 °C:seen (Taponen 
2014). UAV-alustalle sopivia mittaavia lämpökame-
roita on markkinoilta saatavissa mm. Workswell ja 
FLIR-yhtiöiltä. Kameroilla pystytään havaitsemaan 
hyvinkin pieniä ±0,05 °C lämpötilaeroja ±2,0 °C:n 
tarkkuudella. 

Lämpökuvauksia voidaan käyttää hyödyksi 
vesitutkimuksissa pohja- ja pintavesien lämpöti-
laeroihin perustuen, sillä pintavesien lämpötilat 
voivat kesäkuukausina Suomessa olla jopa 15 astetta 
pohjavesien purkautumislämpötiloja korkeampia. 

Kuva 6. Sähkömagneettisen säteilyn spektri aallon-
pituusvälillä 0,01–1 000 000 nm (NIR=Near Infrared, 
SWIR=Short Wavelength Infrared, MWIR=Mid-
Wavelength Infrared, TIR=Thermal Infrared). 
(Kuva muokattu https://en.wikipedia.org/wiki/
File:Electromagnetic-Spectrum.svg).
Fig. 6. The electromagnetic spectrum between the wave-
lengths 0.01–1 000 000 nm (NIR=Near Infrared, SWIR=Short 
Wavelength Infrared, MWIR=Mid-Wavelength Infrared, 
TIR=Thermal Infrared). (Modified after https://en.wikipedia.
org/wiki/File:Electromagnetic-Spectrum.svg).
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Suomessa helikopterista tehtyjä lämpökamerakuva-
uksia on käytetty mm. Kolarin Hannukaisen kaivos-
hankkeeseen liittyvissä vesitutkimuksissa (Salonen 
et al, 2014) sekä Pyhäjärven ja Vantaanjoen valuma-

alueiden tutkimuksessa (Rautio 2015). UAV-MEMO-
projektissa lämpökuvausta testattiin Terrafamen 
Sotkamon Ni-kaivoksen alueen patorakennelmien 
lämpötilojen mittaamisessa. 

2.5 Geofysiikan menetelmät

Kiinteän maan sovelletun geofysiikan menetel-
millä on perinteisesti ollut tärkeä merkitys mal-
minetsinnässä ja kallio- ja maaperägeologisissa 
kartoitustutkimuksissa. Geofysikaalisia mittauksia 
voidaan suorittaa sekä maasta että ilmasta käsin. 
Kaikkia mittauksia ei kuitenkaan voida suorittaa 
ilmasta, sillä esim. sähköiset ns. galvaaniset mene-
telmät, kuten indusoidun polarisaation mene-
telmä (IP), vaativat maakontaktin. Miehitetyillä 
ilma-aluksilla tehdyt mittaukset kattavat yleensä 
laajoja alueita verrattuna pienialaisempiin koh-
teellisiin maastomittauksiin. Koko Suomi on 
kartoitettu kansallisessa lentogeofysiikan kar-
toitusohjelmassa vuosina 1972–2007 lentäen 200 
metrin linjavälein noin 35 metrin lentokorkeudella. 
Mittausmenetelminä ovat olleet magneettinen, 
sähkömagneettinen ja radiometrinen menetelmä 
(Airo 2005). UAV-alustaiset geofysiikan mittaukset 
tulevat kehittyessään kilpailemaan pienialaisten 
1–10 km2:n suuruisten maastomittausten kanssa. 
Perinteiset miehitetyt lentogeofysiikan menetel-
mät tulevat ainakin lähitulevaisuudessa edelleen 
säilyttämään asemansa laaja-alaisempien tutki-
musalueiden mittaamisessa.

Geofysiikan kannalta katsottuna UAV-laitteistot 
mittausalustana asettavat useita haasteita. Pienien 
alle 25 kg painavien UAV-laitteiden hyötykuormat 
ovat yleensä pieniä. Tämä rajoittaa mittalaitteiden 
painoa. Esimerkiksi perinteiset sähkömagneettiset 
mittausjärjestelmät, jotka sisältävät sekä lähetti-
men että vastaanottimen, ovat yleensä isoja sekä 
painavia ja vaativat lisäksi suurta käyttövoimaa. 
UAV-laitteiden pienen koon vuoksi mittalaittei-
den asennusmahdollisuudet niihin ovat rajalliset. 
Yleisimmin voimanlähteenä käytetyt sähkömoot-
torit aiheuttavat sähköistä kohinaa, joka voi häi-
ritä monia geofysiikan mittauksia.  UAV-alustoille 
sopivien mittalaitteiden huolellinen suunnit-
telu, asennus ja testaus on tämän vuoksi tärkeää. 
Sensoriteknologian jatkuva kehittyminen luo poh-
jaa UAV-alustaisten menetelmien kehittymiselle. 
Tarvitaan entistä pienempiä, kevyempiä, vähäi-
semmän tehonkulutuksen vaativia, herkempiä ja 
tarkempia antureita.

Magneettinen menetelmä: Magneettinen menetelmä 
on yleisin ja eniten käytetty geofysiikan mene-
telmä. Menetelmää käytetään malminetsinnässä, 
geologisessa kartoituksessa ja metallikappaleiden 
paikantamisessa. Menetelmässä mitataan Maan 
magneettikentän aiheuttamaa magneettivuon ti -
heyttä tai sen jotain komponenttia. Tuloksena 
saadaan tietoa maa- ja kallioperän mineraalien 
paikallisista magneettisista ominaisuuksista. 
Menetelmän etuina ovat toisaalta hyvä erotus-
kyky pinnanläheisillä syvyyksillä ja toisaalta hyvä 
syvyysulottuvuus. 

Magneettikenttää mittaavia magnetomet-
reja on erityyppisiä. Kokonaiskenttää mittaavia 
skalaarimagnetometreja ovat protoni- ja alkali-
höyrymagnetometrit. Protonimagnetometreja käy-
tetään yleisesti maastomittauksissa. Miehitetyissä 
lentomittauksissa käytetään yleensä tarkem-
pia alkalihöyrymagnetometreja, kuten cesium-
magnetometreja, niiden hyvän erotuskyvyn ja 
riittävän korkean näytteenottotaajuuden vuoksi. 
Magneettikentän vektorikomponentteja mittaa-
via Fluxgate-magnetometreja on tähän mennessä 
käytetty vähemmän niiden huonomman tarkkuu-
den, kalibroinnin vaikeuden sekä liikeherkkyyden 
vuoksi. Fluxgate-magnetometreilla on kuitenkin 
UAV-käyttöä ajatellen etuja verrattuna muihin 
magnetometrityyppeihin: ne ovat hinnaltaan hal-
poja, pienikokoisia ja keveitä eivätkä vaadi suurta 
käyttövoimaa.  Fluxgate-magnetometrien odote-
taan kehittyvän ja tarjoavan jatkossa vastaavan-
laisia mittausstandardeja kuin aikaisemmin muut 
magnetometrityypit (Gavazzi et al. 2016). 

Kaikki magnetometrit ovat alttiita mittausalustan 
magneettisten materiaalien ja sähköisten kompo-
nenttien aiheuttamille häiriöille. Yleisin, yksinker-
taisin ja tehokkain tapa välttää häiriöitä on asentaa 
magnetometrit mahdollisimman kauas häiriöläh-
teistä. UAV-laitteissa asennukset tehdään yleensä 
koneen siivenkärkiin, etu- tai taka-osaan mah-
dollisimman kauas koneen moottoreista ja muista 
häiriölähteistä. Koptereissa anturia voidaan myös 
riiputtaa riittävän kaukana koneen alapuolella. 

Fugro Airborne Surveys esitteli ensimmäisenä 
UAV-alustaisen magneettisen mittausjärjestämän 
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vuonna 2004. Magnetometrina Fugron kiinteä-
siipisessä GeoRanger UAV-laitteessa käytettiin 
Cesium-magnetometria. 18 kg painavan polt-
tomoottorikäyttöisen GeoRanger-laitteen hyö-
tykuorma oli 5,4 kg, lentoaika jopa 15 tuntia ja 
lentonopeus 75 km/h. Mittausjärjestelmä toimi 
hyvin ja tulokset olivat lupaavia, mutta useita 
laitteistoja tippui mittausten aikana alas ja jopa 
menetettiin kokonaan (Gee et al.  2008), minkä 
vuoksi Fugro luopui järjestelmän ylläpidosta ja 
kehittämisestä. 

Viime vuosina muutamat yhtiöt ovat kehit-
täneet UAV-alustaisia magneettisia mittausjär-
jestelmiä. Kanadalainen Sander Geophysics on 
kehittänyt yhdessä Carletonin yliopiston kanssa 
Cesium-magnetometrit sisältävää mittausjärjes-
telmää, jonka tulokset se on todennut simuloin-
nin avulla hyviksi ja käyttökelpoisiksi (Caron et al. 
2014). Kanadalainen GEM Systems on rakentanut 
magneettisen gradiometrin kiinteäsiipiseen sähkö-
moottorikäyttöiseen lennokkiin. Mittausjärjestelmä 
tunnetaan nimellä Monarch. Järjestelmässä kaksi 
erityisesti UAV-laitteistoihin suunniteltua GSMP-
35UAV Kalium -magnetometria (Hrvoic 2008) on 
asennettu lennokin siivenkärkiin 3,2 metrin etäi-
syydelle toisistaan. UAV-lennokin paino on 10 kg 
ja lentoaika n. 1,5 tuntia lentonopeudella 70 km/h. 
Magnetometrien ja niiden vaatiman elektroniikan 
yhteispaino on 1,7 kg. Järjestelmä on ollut kaupal-
lisessa käytössä myös Abitibi Geophysics -yhtiöllä 
nimellä AeroVision (Walker 2016). 

Fluxgate-magnetometreja UAV-alustalla ovat 
käyttäneet mm. saksalainen Mobile Geophysical 
Technologies (MGT) (Stoll 2013), australialai-
nen Thomson Aviation ja suomalainen Radai Oy. 
MGT:llä lentolaitteena on ollut polttomoottori-
käyttöinen kopteri. Thomson Aviation -yhtiöllä 
lentolaitteena on ollut polttomoottorikäyttöinen 
kiinteäsiipinen ja Radai Oy:llä samantyyppinen 
sähkömoottorikäyttöinen ilma-alus. UAV-MEMO-
projektissa Radai Oy:n mittausjärjestelmää testat-
tiin Rovaniemellä kesällä 2015 ja talvella 2016.

Radiometrinen menetelmä: Radiometrisissa sätei-
lymittauksissa käytettävien gammaspektromet-
rien toiminta perustuu kallioperässä esiintyvien 
radioaktiivisten aineiden hajoamisen yhteydessä 
syntyvien γ-pulssien määrän mittaamiseen ener-
gia-asteikolla. Mittausten kannalta tärkeitä radio-
aktiivisia alkuaineita ovat kalium (40K), uraani (238U) 
ja torium (232Th). Kunkin radionuklidin lähettämä 
γ-säteily kuljettaa mukanaan emoytimen ”sor-

menjälkiä”. Kun γ-säteilyn energia kyetään sel-
vittämään, saadaan selville, mistä alkuaineesta se 
on lähtöisin, ja pystytään määrittämään myös ko. 
alkuaineen pitoisuus. 

Gammaspektrometrausta on käytetty erityisesti 
uraanin etsimismenetelmänä (Lauri & Turunen 
2015), mutta sillä on käyttöä myös muussa mal-
minetsinnässä. Esimerkiksi kullan etsinnässä mit-
tauksilla voidaan saada tietoa esiintymiin liittyvistä 
kallioperän muuttumisprosesseista (Airo 2002). 

Säteilymittausten onnistumiseen vaikuttaa, 
paitsi moni ulkoinen tekijä, erityisesti itse mitta-
laite. Spektrometrin ilmaisimena toimivan kiteen 
koolla on merkitystä. Mitä suurempi kiteen tila-
vuus on, sitä paremmin se ottaa vastaan gamma-
pulsseja. Perinteisissä miehitetyillä ilma-aluksilla 
tehdyissä mittauksissa kiteet ovat yleensä kooltaan 
kymmeniä litroja ja painavat helposti yli 100 kg. 
Näin raskaita kuormia ei pienillä UAV-laitteilla 
kyetä nostamaan ilmaan, joten ilmaisimen kokoa ja 
mittalaitteen painoa on pienennettävä. Tämä johtaa 
tulosten tilastollisen luotettavuuden heikkenemi-
seen. Maastokäyttöön tarkoitettujen käsispektro-
metrien koko- ja painoluokka sopii periaatteessa 
käytettäväksi myös UAV-alustalla. Tämäntyyppistä, 
3,5 kg painavaa ja kaksi 104 cm3:n kokoista kidettä 
sisältävää spektrometria testattiin UAV-MEMO-
projektissa Kolarin Hannukaisen rikastushiekka-
altaalla kesällä 2016. 

EM-menetelmät: Sähkömagneettisia menetelmiä 
käytetään yhdessä magneettisen menetelmän 
kanssa malminetsinnän ja geologisen kartoituksen 
perustyökaluina. Sovelletun geofysiikan sähkömag-
neettiset menetelmät sisältävät laajan kirjon erilai-
sia mittausjärjestelmiä, jotka poikkeavat toisistaan 
lähdekentän geometrialta ja mittaussuureilta. Myös 
tulosten tulkinta on yleensä menetelmäkohtaista. 
Kaikkien menetelmien fysikaalisena perustana 
on kuitenkin sähkömagneettinen induktio, jonka 
mukaan primäärisen lähdekentän aiheuttama 
muuttuva magneettikenttä indusoi maankama-
raan pyörrevirtoja, jotka edelleen aiheuttavat 
maankamaran sähkönjohtavuudesta riippuvan 
havainnoitavan sekundäärikentän. Menetelmät 
voidaan jakaa taajuusalueen menetelmiin (esim. 
slingram, VLF, VLF-R, AMT, MT) ja aika-alueen 
menetelmiin (TEM-menetelmät, eng. Transient 
Electromagnetic Methods). Taajuustason mene-
telmissä vastaanottimilla rekisteröidään primää-
rikentän ja sekundäärikentän summaa. Aikatason 
TEM-menetelmissä mitataan primäärikentän  
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katkaisun jälkeen ajan suhteen vaimenevaa sekun-
dääristä magneettikenttää.

Maastomittauksissa ja miehitetyissä ilma-
aluksissa käytettyjen sähkömagneettisten mitta-
laitteiden koot, painot ja lähettimien tarvitsema 
tehontarve aiheuttavat haasteita niiden asenta-
miseen ja soveltamiseen UAV-alustalla. Tähän 
mennessä UAV-alustaisia sähkömagneettisia mit-
tausjärjestelmiä ei ole juurikaan kuvattu ja rapor-
toitu. Saksalainen MGT yhdessä Colognen yliopiston 
kanssa on kehittänyt ja testannut ns. radio-VLF-
laitteistoa UAV-alustalla (Eröss 2013). Menetelmä 
hyödyntää VLF (Very Low Frequency) -taajuuksilla 
olevien radioasemien lähettämää kenttää, joten mit-
talaitteistossa ei tarvita omaa lähetintä. Mitattava 
taajuusalue on 5–33 kHz. Mittalaitteiston koko-
naispaino on 12,5 kg mukaan lukien mittauskelat  
(5,5 kg) ja tiedonkeruuyksikön (7 kg). Testi-
mittauksissa käytetyn polttomoottorikäyttöisen 
Scout B1-100 -kopterin hyötykuorma on noin 18 
kg ja lentoaika 60 minuuttia. Kopterin aiheuttamien 
häiriöiden minimoimiseksi sensorit ja tiedonkeruu-
yksikkö oli asennettu riippumaan riittävän etäälle 
kopterin alapuolelle (kuva 7). 

Vaikka UAV-alustaisia EM-mittalaitteistoja 
ei vielä ole markkinoilla juurikaan olemassa, 
niitä kuitenkin on suunnitteilla alan yrityksissä 
ja tutkimuslaitoksissa. Erityisesti ns. passiiviset 
EM-järjestelmät, joissa lähdekenttänä käytetään 

luonnon kenttiä tai maahan asennettuja erillisiä 
lähettimiä, ovat tällä hetkellä lupaavimpia ja hel-
poimmin UAV-alustalle soveltuvia (Legault 2015), 
koska näissä ei tarvita omaa lähetintä asennetta-
vaksi lentolaitteeseen. 

Painovoima menetelmä: Painovoima- eli gravi-
metrisessa menetelmässä mitataan Maan paino-
voimakenttää, jolloin saadaan epäsuorasti tietoa 
maa- ja kallioperän tiheysvaihteluista. Menetelmää 
sovelletaan malminetsinnässä laajasti, ja mittauk-
sille on jatkuvaa tarvetta.  Painovoimamittaukset 
ovat teknisesti erittäin vaativia, ja siksi niitä teh-
dään yleensä suhteellisina maanpintamittauksina. 
Mittauksia voidaan suorittaa myös liikkuvista ilma-
aluksista, mutta niillä ei päästä maanpintamitta-
uksia vastaaviin tarkkuuksiin. 

Painovoimaa mittaavat maastogravimetrit ovat 
perusperiaatteeltaan yksinkertaisia jousivaakoja, 
joilla mitataan vertikaalisen painovoiman muutos-
ten vaikutusta jousen venymään. Maastogravimetrit 
painavat useita kiloja (> 8 kg) eivätkö herkkyytensä 
vuoksi sovi sellaisenaan liikkeessä tehtäviin pai-
novoimamittauksiin. Ilma-aluksissa käytettäväksi 
suunnitellut gravimetrit painavat 75–150 kg, joten 
myös ne ovat nykyisiin UAV-aluksiin liian painavia. 
Viimeisen 15 vuoden aikana lentomittauksissa käyt-
töön otetut painovoiman gradiometrit ovat myös 
liian painavia UAV-käyttöön. 

Glasgow’n yliopiston tutkijat (Middlemiss et al. 
2016) ovat esitelleet MEMS-teknologiaan perustu-
van uudentyyppisen gravimetrin prototyypin, joka 
voi kehittäjiensä mukaan tuoda tulevaisuudessa 
mahdollisuuden mitata painovoimaa myös UAV-
alustalla. MEMSit (eng. Micro Electro Mecanical 
Systems) ovat mikromekaanisia puolijohde-
komponentteja joiden toiminta perustuu yleensä 
mekaanisen herätteen muuttamiseen sähköiseksi 
signaaliksi. Tavallisimpia MEMS-komponentteja 
ovat autoissa ja älypuhelimissa käytettävät kiihty-
vyys- ja paineanturit. MEMS-antureiden etuja ovat 
pieni koko, pieni massa, vähäinen tehonkulutus, 
herkkyys ja tarkkuus. Komponentteihin pystytään 
integroimaan tarvittaessa myös signaalinkäsitte-
lyelektroniikkaa. Middlemiss ja muut (2016) ovat 
onnistuneet rakentamaan stabiilisti käyttäytyvän 
postimerkin kokoisen MEMS-gravimetrin, jolla 
on kyetty laboratorio-oloissa luotettavasti mit-
taamaan Maan painovoimakenttään vaikuttava 
vuoksi-ilmiö. Kaupallisille markkinoille tullessaan 
MEMS-gravimetri tulisi olemaan halpa ja kevyt 
laite, joka massatuotteena helpottaisi painovoiman 
mittaamista malminetsinnässä sekä myös muissa 

Kuva 7. Saksalaisen Mobile Geophysics Technologies 
yhtiön ja Colognen yliopiston kehittämä kolme-kom-
ponentti VLF -mittalaitteisto asennettuna Scout B1-100 
-kopteriin (muokattu Eröss et al. 2013).
Fig. 7. A three-component UAS-VLF system engineered 
by Mobile Geophysics Technologies and the University of 
Cologne mounted on a Scout B1-100 (modified after Eröss 
et al. 2013). 
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geotieteiden sovelluksissa. Painovoiman mittaami-
seen liittyvä yleinen problematiikka kuitenkin säilyy 
ennallaan, eivätkä UAV-alustaiset mittaukset ole 
helposti toteutettavissa. Pienten suhteellisen kevei-
den UAV-aluksien lentämiseen sisältyy vakaam-

piin isompiin ilma-aluksiin verrattuna suurempia 
häiriökiihtyvyyksiä, jotka todennäköisesti aset-
tavat mittaamiselle entistä suurempia haasteita. 
Mahdollinen MEMS-gravimetri tulee alkuvaiheessa 
todennäköisimmin olemaankin maastokäyttöinen.

3 ASIAKASTARPEET JA MITTAUSPALVELUJEN TARJONTA

3.1 Asiakastarpeet

Jukka Konnunaho & Tuomo Karinen

UAV-MEMO-projektissa toteutettiin asiakastar-
vekartoitus kesällä 2015. Kysely lähetettiin laajalle 
joukolle yrityksiä sekä kaivos- ja malminetsintä-
alalla työskenteleviä, joiden katsottiin mahdollisesti 
tarvitsevan UAV-alustaisia palveluita toiminnas-
saan. Tarpeiden lisäksi kyselyllä pyrittiin myös 
selvittämään yritysten kokemuksia ja tietopohjaa 
UAV-laitteista sekä niiden soveltamismahdolli-
suuksista. Kyselyn perusteella UAV-alan palvelujen 
tarjoajat voivat paremmin suunnata toimintaansa, 
tuotekehittelyä sekä markkinointia tulevaisuudessa. 
Kysely tavoitti laajasti niin kotimaisia kuin kansain-
välisiäkin Suomessa toimivia GEO-alan yrityksiä.

Sähköpostitse kysely lähetettiin ensivaiheessa 
seuraaville 24 yritykselle: Anglo American Ltd (AA 
Sakatti Mining Oy), Endomines Oy, Agnico Eagle 
Finland Oy, Mawson Resources Ltd, Nordkalk 
Oy, Mustavaaran Kaivos Oy, Suomen Malmi Oy 
(Drillcon-Smoy), Astrock Oy, Vuorokas Oy, Palsatech 
Oy, Gold Fields Arctic Platinum Oy, Sakumpu 
Exploration Oy, Mondominerals Oy, Terrafame Oy, 
Sotkamo Silver Oy ja GeoConsulting Oy. Toisessa 
vaiheessa kysely lähetettiin vielä seuraaville 
tahoille: Agnico Eagle Finland Oy, Anglo American 
Ltd (AA Sakatti Mining Oy), Mawson Resources Ltd, 
Nordkalk Oy, Outotech Oy, SRK Consulting Oy, Yara 
Suomi Oy, Sito Oy, Dragon Mining Oy, Keliber Oy, 
Outokumpu Chrome Oy (Kemin kaivos), Suomen 
Malmi Oy (Drillcon Smoy), Astrock Oy, Mustavaaran 
Kaivos Oy, Vuorokas Oy ja Turveruukki Oy. Lisäksi 
osalle yrityksistä tarjottiin myös mahdollisuutta 
haastatteluluonteiseen asiakastarvekartoituk-
seen, mutta tähän ei osallistunut kuin yksi yritys. 
Sähköpostikyselyn vastausprosentti jäi varsin pie-
neksi. Kyselyn saaneista 24 yrityksestä saatiin 7 
vastausta, joten vastausprosentti oli n. 30 %.

Asiakastarvekartoituskysely sisälsi 10 kysymystä 
sekä yhden vapaamuotoisille kommenteille varatun 
kohdan (kohta 11). Seuraavassa käydään läpi esite-

tyt kysymykset sekä niihin saaduista vastauksista 
laaditut koosteet.
1. Oletteko käyttäneet UAV-alustaisia menetelmiä pro-

jekteissanne tai oletko kuullut edustamanne yhtiön 
käyttäneen sitä muissa projekteissaan tai oletko kuul-
lut jonkun muun alan toimijan käyttäneen menetel-
mää? Kyllä/Ei

 Ainoastaan yhden kyselyyn vastanneen yrityksen 
edustaja ei ollut käyttänyt tai kuullut yrityksensä 
käyttäneen UAV-alustaisia menetelmiä mutta 
pohti kuitenkin yrityksen mahdollisesti muu-
alla käyttäneen menetelmää. Menetelmä tuntuu 
olevan yrityksille tuttu ainakin yleisellä tasolla. 
Vastauksista voidaan todeta, että miehittämät-
tömien ilma-alusten tarjoamat mahdollisuudet 
tiedostetaan asiakkaiden keskuudessa.

2.  Jos kyllä, niin missä ja millaisia mittauksia/kuvauksia 
suoritettu?

 UAV-alustaisia mittauksia/kuvauksia oli vas-
tausten mukaan hyödynnetty seuraavissa 
sovelluksissa:
• louhoskuvaukset
• jäte- ja varastokasakuvaukset  

(esim. dimensiot)
• topografiamittaukset
• vesienpuhdistusrakenteiden kartoitukset
• ilmakuvaukset (esim. jälkihoidettavien  

alueiden dokumentointi) kuvaamalla ja  
videoimalla

• laserkeilaus (esim. korko- ja pinta-ala-  
mittaus)

Vastauksissa ilmenee mittausten ja kuvausten hyö-
dyntäminen lähinnä erilaisissa kaivos- ja louho-
sympäristöissä. Kukaan vastaajista ei ilmoittanut 
käyttäneensä UAV:ta suoraan malminetsinnässä, 
ja esimerkiksi geofysiikan sovelluksia ei maininnut 
kukaan. 
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3.  Jos ei, niin mikä voisi olla syy käyttämättä jättämiseen?
 Yksi vastaaja ilmoitti käyttämättä jättämisen liit-

tyvän sopivan urakoitsijan puuttumiseen. Lisäksi 
yhdeksi syyksi mainittiin tiedon puute.

4.  Millaiset UAV-laitteilla tehtävät mittaukset sopisivat 
teidän projekteillenne parhaiten esimerkiksi kaivos-
ympäristössä ja malminetsinnässä? 
Vastauksissa tuli ilmi seuraavia mittaustarpeita:
• geofysikaaliset mittaukset (esim. magneet-

tinen, radiometrinen ja kenties sähköinen)
• topografiakartoitukset
• näytteenottopaikkojen kuvaukset ennen ja  

jälkeen toiminnan
• kasvillisuus/luontotyyppi-inventointien  

apuna
• ortokuvaus ja 3D-pistepilvikartoitus
• laserkeilaus
• louhoskuvaukset

5.  Perustelu edelliseen
 Hinta- ja aikasäästöjen saavuttaminen katsottiin 

merkittäväksi tekijäksi samoin kuin myös toi-
minnan mahdollinen nopeutuminen. Yksi vas-
taajista nosti esiin louhosympäristöön liittyvät 
turvallisuustekijät, eli UAV:n käyttö mielletään 
monissa tapauksissa perinteisiä mittaustapoja 
turvallisemmaksi.

6. Käyttäisittekö UAV-alustaista menetelmää vaikka se 
olisi samanhintaista perinteisen maastomittauksen 
kanssa?

 Useimmat vastaajista voisivat käyttää UAV-
alustaisia menetelmiä vaikka ne olisivat maas-
tomittausten kanssa samanhintaisia. He näkivät 
UAV:n käytössä kuitenkin useita hyviä puolia, 
esimerkiksi vähäisemmät ympäristövaikutukset 
herkille alueille sekä työturvallisuusasiat nähtiin 
etuna ja niistä oltiin valmiita myös maksamaan. 
Lisäksi tutkimus- ja mittauskohteiden helpompi 
tavoitettavuus UAV:lla verrattuna perinteisiin 
maastomittauksiin nähtiin etuna.

7.  Koetteko UAV-laitteilla tehtävistä mittauksista olevan 
hyötyä omalle imagollenne malminetsintä- ja kaivos-
yritysten joukossa esimerkiksi ajateltaessa ympäristöä 
säästäviä menetelmiä?

 UAV-laitteiden käytössä nähtiin imagollisia hyö-
tyjä, jos ne osataan tuoda oikein esille. Kuitenkin 
useat näkivät saadun tuloksen laadun olevan  
tärkein asia. 

8. Mitä muita hyötyjä mahdollisesti näette UAV-
alustaisten menetelmien tuovan (esim. työturvalli-
suus, tehokkuus, laatu tms.)?

 UAV menetelmien hyötyinä yritykset näkivät
• työturvallisuuden
• nopeuden
• ympäristöystävällisyyden
• kustannustehokkuuden
• tarkkuuden ja suuret mittauspistemäärät

Merkittävänä seikkana muiden hyötyjen kannalta 
nähtiin useissa vastauksissa nimenomaan työtur-
vallisuus. Vaikka menetelmien tehokkuus ja laatu 
koettiin mahdollisina hyötyinä, niistä ei vastaajien 
mielestä kuitenkaan ole vielä riittävästi näyttöä. 

9. Näettekö mitään rajoitteita tai negatiivisia seik-
koja UAV-alustaisilla laitteilla suoritettavissa 
mittauksissa?
• Maakohtaiset lainsäädännöt voivat hanka- 

loittaa UAV-palveluja tarjoavien yritysten  
kansainvälistä toimintaa

• Rajoitteita ovat myös mittaustarkkuus,  
sääolosuhteet ja lentoajat

• Myös luonnonsuojelulliset asiat kuten lintu-
jen pesimäajat, saattavat rajoittaa toimintaa,  
vaikka menetelmät olisivat muuten luonto- 
ystävällisempiä kuin perinteinen maasto- 
mittaus

10. Koetteko, että teillä ja/tai edustamallanne yhtiöllä on 
riittävästi tietoa UAV-laitteiden mahdollisuuksista ja 
palvelun tarjoajista?

 Vastauksista kävi ilmi, että tietoa tarvitaan var-
sinkin, kun ala on varsin nopeasti kehittyvä. 
Ainoastaan yksi vastaajista totesi tietoa olevan 
riittävästi. 

11. Vapaamuotoinen kommentti.
 Vapaamuotoisissa vastauksissa lähinnä koostet-

tiin annettujen vastausten sisältöä tai vastaus-
kenttä oli jätetty tyhjäksi.

Yhteenvetona asiakastarvekyselyn vastauksista 
voi todeta UAV-alustaisten sovellusten olevan 
alalla varsin uusia ja heikosti tunnettuja. Tietoa ja 
kokemusta mahdollisista sovelluksista oli vastaa-
jilla varsin vähän. UAV-laitteiden tekniset haasteet 
askarruttivat, mutta samalla niiden tarjoamat mah-
dollisuudet ja hyödyt kuitenkin myös tunnistettiin. 
Palveluntarjoajien toivottiin kehittävän myös ns. 
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”täyden palvelun konsepteja”, jotka sisältäisi-
vät työn suunnittelun ja mittauksen lisäksi myös 

tulkintapalvelun.

3.2 Mittauspalvelujen tarjonta

Heikki Salmirinne

Suomessa voimassa oleva ilmailumääräys ”Kauko-
ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen” 
(OPS M1-32) edellyttää UAV-toimijoilta ilmoitusta 
toiminnastaan Trafille ennen toiminnan aloi-
tusta. Toimijat voivat tehdä ilmoituksen Trafin 
Miehittämätön ilmailu -www-palvelusivuilla 
https://www.trafi.fi/ilmailu/miehittamaton_
ilmailu/kauko-ohjatun_ilma-aluksen_kaytosta_
ilmoittaminen. Tätä kirjoittaessa lokakuussa 2017 
Trafin ylläpitämässä RPAS-rekisterissä on listattuna 
1268 RPAS-toimijaa, jotka ovat antaneet myös luvan 
julkaista tietonsa. Toimijoiden tarjoamat UAV-

alustaiset sovellukset liittyvät suurimmaksi osaksi 
valo- ja videokuvaukseen (kuva 8). 62 toimijaa on 
kuitenkin ilmoittanut sovelluksina olevan ”mal-
minetsintä tai muu maaperätutkimus”. Sovelletun 
geofysiikan menetelmiä on pidetty perinteisesti 
malminetsinnän kannalta hyvin merkittävänä. 
Kuitenkin geofysiikan UAV-palvelutarjonta on 
niukkaa. Tiedossa on ainoastaan yksi toimija, joka 
tarjoaa geofysiikan menetelmänä UAV-alustaista 
magneetista mittausta. Muita perinteisiä geofysii-
kan menetelmiä ei vielä ole tarjolla.

Kuva 8. UAV-toimijoiden ilmoittamat käyttösovellukset Trafin RPAS-rekisterissä 4.10.2017 (1 268 toimijaa).
Fig. 8. Applications reported by UAV users in Trafi’s RPAS register 4.10.2017 (number of users 1 268).

https://www.trafi.fi/ilmailu/miehittamaton_ilmailu/kauko-ohjatun_ilma-aluksen_kaytosta_ilmoittaminen
https://www.trafi.fi/ilmailu/miehittamaton_ilmailu/kauko-ohjatun_ilma-aluksen_kaytosta_ilmoittaminen
https://www.trafi.fi/ilmailu/miehittamaton_ilmailu/kauko-ohjatun_ilma-aluksen_kaytosta_ilmoittaminen
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4 YHTEENVETO

Heikki Salmirinne & projektiryhmä

Innostus uudesta UAV-teknologiasta, sen jatkuva 
markkinointi ja esilläolo ovat saaneet monen eri 
alan ammattilaiset kiinnostumaan sen tuomista 
mahdollisuuksista. Asia liittyy yleiseen robotii-
kan kehitykseen ja sen tarjoamiin sovellusmah-
dollisuuksiin, joita Suomessa on selvittänyt mm. 
liikenne ja viestintäministeriö (2016). Geologisen 
tutkimuksen, malminetsinnän ja kaivostoiminnan 
osalta asetetut kysymykset ovat samat kuin muil-
lakin aloilla: mitä kysymyksiä ja ongelmia voidaan 
vanhoihin perinteisiin menetelmiin verrattuna 
UAV-laitteiden avulla ratkaista paremmin, ympä-
ristöystävällisemmin ja kustannustehokkaammin? 
UAV-lentolaitteiden tekninen kehitys on viime vuo-
sina ollut huimaa. Tulevina vuosina tämä kehitys 
jatkuu edelleen nopeana. Lentolaitteista tulee huo-
mattavasti luotettavampia, ja niihin tulee mukaan 
mm. törmäyksenestojärjestelmiä. Lentolaitteissa 
käytetyt voimanlähteet kehittyvät, ja lentoajat 
pitenevät. Lennätykseen liittyvät kokonaisjärjes-
telmät (UAS, RPAS) kehittyvät, jolloin lentojen 
suunnittelusta ja toteutuksesta tulee helpompaa. 
Ratkaisevassa roolissa on myös UAV-alustoille sopi-
vien tarpeeksi pienien, keveiden ja pienen tehon-
kulutuksen vaativien mittaus- ja kuvaussensorien 
kehitystyö. UAV-laitteiden ja sensoriteknologian 
jatkuva kehittyminen luo pohjaa UAV-alustaisen 
menetelmien käytön yleistymiselle.

Asiakastarvekartoituksen tuloksista voi päätellä 
UAV-alustaisten sovellusten olevan alalla varsin 
uusia ja heikosti tunnettuja. Tietoa ja kokemusta 
mahdollisista sovelluksista on alalla vähän. UAV-
laitteiden tekniset haasteet askarruttavat, mutta 
samalla niiden tarjoamat mahdollisuudet ja hyödyt 
tunnistetaan. Palveluntarjoajien toivotaan kehittä-
vän ns. ”täyden palvelun konsepteja”, jotka sisäl-
täisivät työn suunnittelun ja mittauksen lisäksi 
myös tulkintapalvelua.

Yritysten tarjoamat UAV-alustaiset kaupalli-
set palvelut liittyvät suurimmaksi osaksi valo- ja 
videokuvaukseen. Tätä kirjoittaessa lokakuussa 
2017 Trafin ylläpitämässä RPAS-rekisterissä on 
1268 RPAS-toimijaa, jotka ovat antaneet luvan jul-
kaista tietonsa. Näistä 62 on ilmoittanut toimin-
tansa sovelluksina olevan ”malminetsintä tai muu 
maaperätutkimus”. Ainoastaan yksi yritys tarjoaa 
geofysiikan menetelmänä UAV-alustaista magnee-
tista mittausta. Muita perinteisiä geofysiikan mene-
telmiä ei vielä ole tarjolla. Sovelletun geofysiikan 

menetelmiä on pidetty perinteisesti malminetsin-
nän kannalta hyvin merkittävinä. UAV-alustaiset 
geofysiikan menetelmät ovat ottamassa kuitenkin 
vasta kehityksensä ensiaskeleita. 

Valo- ja videokuvaus ovat tällä hetkellä helpoi-
ten toteutettavissa UAV-alustaisina. Nykyaikaiset 
digitaaliset kamerat ovat pienikokoisia ja suhteel-
lisen helposti asennettavissa lentolaitteisiin. Kuva-
aineiston prosessointiin löytyy helposti kaupallisia 
ohjelmistoja. Valokuvaukseen liittyvän Structure 
from Motion (SfM) -tekniikan sovellusaloja on geo-
tieteissä laajasti: geomorfologia, tektoniikka, raken-
negeologia, geodesia ja kaivosmittaukset. Tuloksista 
voidaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia sekä tul-
kita erilaisia rakenteita. Menetelmän ongelmana 
on saada tarkkoja korkeusmalleja tilanteissa, joissa 
erilaiset esteet, kuten runsas puusto estävät riittä-
vän kuvainformaation saannin. SfM-menetelmää 
voidaan hyödyntää myös kallioperäkartoituksessa 
sellaisilla alueilla, joissa kartoitettava kohde on 
luonnostaan näkyvillä tai erityisesti aukaistu geolo-
gisia tutkimuksia varten. Myös erilaiset tarkastus- 
ja monitorointitehtävät voivat sopia toteutettaviksi 
valo- tai videokuvausavusteisesti. 

Viime vuosina laserkeilaimet ovat kehittyneet 
huimasti ja UAV-alustalle sopivia keveitä keilaimia 
ja UAV-keilainalustoja on markkinoilta saatavissa 
useilta valmistajilta. Keilainten asennus UAV-
alustoille on valokuvakameroita vaativampaa, ja 
niiden integrointi GPS ja IMU-järjestelmien kanssa 
on tehtävä huolellisesti. Laserkeilausaineiston 
käyttösovellukset geologiassa ovat pitkälti samat 
kuin ilmavalokuvauksessa. Valokuva-aineistoihin 
verrattuna LiDAR-aineistot ovat kuitenkin suu-
ria ja niiden prosessointi on paljon vaativampaa. 
Maaperän geomorfologissa tutkimuksissa uudet 
LiDAR-aineistot on otettu laajasti käyttöön ja ne 
on koettu erittäin hyödyllisiksi. Aineistoja voidaan 
hyödyntää myös kallioperän rakennegeologisissa 
tutkimuksissa. 

Lämpökuvaus on tavallisen valokuvauksen lisäksi 
yksi helpoiten UAV-alustalla toteutettavissa ole-
vista menetelmistä. UAV-käyttöön suunniteltuja 
lämpökameroita sekä kuva-aineiston käsittelyyn 
tarkoitettuja ohjelmistoja on kaupallisesti saata-
vissa. Lämpökuvauksia voidaan käyttää hyödyksi 
vesitutkimuksissa pohja- ja pintavesien lämpötila-
eroihin perustuen, sillä pintavesien lämpötilat voi-
vat kesäkuukausina Suomessa olla jopa 15 astetta 
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pohjavesien purkautumislämpötiloja korkeampia. 
Ympäristötutkimusten (esim. kaivosvedet ja eri-
laiset lämpöä tuottavat prosessit) lisäksi lämpö-
kuvauksen sovelluksia voi löytyä myös erilaisista 
kaivosinfrastruktuurin kunnossapitoon liittyvistä 
monitorointitehtävistä, esim. sähkölaitteiden 
kunnossapidosta.

UAV-alustoille sopivia hyperspektrikameroita on 
markkinoilta saavissa muutamilta valmistajilta, ja 
laitekehitys on parhaillaan nopeaa. Geotieteissä 
hyperspektrikuvausta on käytetty ympäristötutki-
muksissa, kuten kasvillisuuskartoituksissa ja vesien 
tilan seurannassa, mutta menetelmää voidaan 
käyttää hyväksi myös mineraalien tunnistuksessa 
ja malmiesiintymien hydrotermisten muuttumis-
vyöhykkeiden kartoittamisissa. Muita mahdollisia 
hyperspektrisovelluksia voisivat olla happamien 
suotojen ja sakkojen tunnistus sekä pinnoille las-
keutuneen mineraalipölyn tunnistus ja leviämisen 
kartoitus kaivosympäristöissä. Toistaiseksi esteenä 
mineralogisten sovellusten kehitykselle on ollut 
UAV-hyperspektrikameroiden aallonpituusalueen 
loppuminen n. 1 100 nm:iin. Useiden mineraalien 
tunnistamiseksi tarvitaan koko näkyvän valon ja 

infrapunan spektrialue (350−2 500 nm) tai keski-
infran (1 100−2 500nm) spektrialue. Koska Suomen 
olosuhteissa kallioperää on paljastuneena vain 
vähän, UAV-alustaisten hyperspektrikuvausten 
hyödyntäminen laajamittaisesti mineralogisissa 
malminetsinnän sovelluksissa on hankalaa. 

UAV-toimintaa säätelevä lainsäädäntö vaihtelee 
maasta toiseen ja asettaa toiminnalle omat rajoit-
teensa. Suomessa UAV:iden sääntely perustuu tällä 
hetkellä etupäässä ilmailumääräykseen OPS M1-32 
perustelumuistioineen, jonka viimeisin versio astui 
voimaan 1.1.2017. Määräys on kansainvälisesti ver-
tailtuna erittäin vapaa ja antaa UAV-yrityksille tilaa 
kehittää ja testata kaupallisille markkinoille täh-
tääviä sovelluksia. Toiminta edellyttää ainoastaan 
ilmoituksen tekemistä Trafille ja eräiden lähinnä 
lentoturvallisuuteen liittyvien käyttörajoitusten 
noudattamista. Liberaalin sääntelyn on toivottu 
pitävän myös alalle tulon kynnystä matalalla, 
mikä onkin näkynyt pienten toimijoiden suurena 
määränä. UAV-laitteiden lakisääntelyä Suomessa 
ja sääntelyn vaikutusta UAV-toimintaan malmin-
etsinnässä ja kaivostoiminnassa on kuvannut tar-
kemmin Huttunen (2017).

4 SUMMARY IN ENGLISH

Heikki Salmirinne & project team

The enthusiasm for the new UAV technology, and 
its daily marketing to make its presence felt, has 
interested professionals from many fields in its 
potential. This is related to the general develop-
ment of robotics and the application opportuni-
ties offered by it, which have been investigated in 
Finland, for instance, by the Ministry of Transport 
and Communications (Liikenne ja viestintäminis-
teriö 2016). The questions for geological research, 
exploration and mining are the same as in other 
fields: what problems can be solved better and in a 
more environmentally friendly and cost-effective 
way with UAVs compared with old traditional meth-
ods? The technical development of UAVs has been 
very rapid in recent years. In the coming years, this 
trend will continue. Unmanned vehicles will become 
much more reliable and will include, for example, 
collision avoidance systems. The power sources 
used are becoming better and flight times will 
increase. Unmanned Aircraft Systems (UAS, RPAS) 
as a whole are developing, making flight design and 
implementation easier. The development of small 

and lightweight measurement sensors with a low 
power consumption for UAV platforms is also play-
ing an important role. The continual development 
of both UAVs and sensor technology will provide a 
basis for increasing the use of UAV-based applica-
tions in the future.

From the results of the customer survey, it can 
be concluded that UAV-based applications are quite 
new and not well known industry-wide. Information 
on and experience of potential applications is quite 
poor in the field. The technical challenges of UAVs 
are demanding, but at the same time, the poten-
tial and conceivable benefits have been identified. 
Service providers are hoping to develop full service 
concepts that would include not only work planning 
and measurement, but also interpretation services. 

Legislation regulating UAV activities differs from 
country to country. In Finland, the regulation of 
UAVs is currently mainly based on aviation regula-
tions OPS M1-32, the latest version of which entered 
into force on 1 January 2017. The remarkably liberal 
regulation internationally gives space to UAV enter-
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prises to develop and test commercial applications. 
UAV operations only require the notification of Trafi 
(the Finnish Transport Safety Agency) on the use 
of remotely piloted aircraft, and certain restrictions 
mainly related to aviation safety must be complied 
with. One aim of the liberal regulation has been to 
keep the threshold for entrepreneurship low, which 
has resulted in the establishment of a large number 
of small UAV enterprises. The legislation of UAVs in 
Finland and the effect of regulation on UAV activi-
ties in exploration and mining operations have been 
described in more detail by Huttunen (2017).

At present, UAV-based commercial services pro-
vided by enterprises are largely related to aerial 
photography and video capture. At the time of writ-
ing, in October 2017, the RPAS register maintained 
by Trafi contains 1268 RPAS operators who have 
given permission to publish their data. Of these, 
62 have reported their task as “Ore prospecting or 
other soil survey”, but just one provides geophysical 
surveys with a UAV-based magnetic survey system. 
Apart from magnetic measurement, conventional 
geophysical methods used in exploration are not 
yet available on the market, although geophysi-
cal surveys are considered to play a very important 
role in exploration projects. UAV-based geophysical 
methods are still in the early stages of development.

Aerial photography and video capture are cur-
rently the easiest to implement using the UAV 
platform. Modern compact digital cameras are 
relatively easy to mount on UAVs and commercial 
software packages are available for image process-
ing. The applications of the Structure from Motion 
(SfM) techniques related to photography are widely 
found in geosciences: geomorphology, tectonics, 
structural geology, geodesy and mining measure-
ments. The results can be used to calculate areas 
and volumes and to interpret different structures. 
The problem with the method is in obtaining accu-
rate elevation models in situations where various 
obstacles, such as abundant treetops, prevent the 
acquisition of adequate image information. The 
SfM method can also be used for bedrock mapping 
in areas where the bedrock is naturally exposed or 
has been excavated for geological studies. Various 
inspection and monitoring tasks may also be suit-
able to be carried out using UAV-based photography 
or video capture.

Recently, laser scanners (LiDAR instruments) 
have actively been developed and lightweight sys-

tems suitable for UAV platforms are commercially 
available. Installing LiDARs on UAV platforms is 
more demanding than photo cameras, and the inte-
gration with GPS and IMU systems has to be done 
with care. Applications of LiDAR data in geology are 
largely the same as in photography. However, com-
pared to photographic images, LiDAR datasets are 
usually much larger and their processing is much 
more demanding. In geomorphological studies on 
soils, new LiDAR datasets have been widely applied 
and have been found to be very useful. LiDAR data 
can also be utilized in structural geological studies.

Thermal imaging is also one of the easiest meth-
ods to be applied in UAV. Thermal cameras designed 
for UAV platforms and software for thermal image 
processing are commercially available. Thermal 
surveys can be utilized in water research based on 
the temperature differences between groundwater 
and surface waters. Surface water temperatures 
in summer months in Finland can be up to 15 ° C 
warmer than groundwater temperatures. In addi-
tion to environmental studies (e.g. mining water 
and various heat-generating processes), applica-
tions of thermal imaging can also be found in vari-
ous surveillance tasks related to the maintenance 
of mining infrastructure, e.g. the maintenance of 
electrical equipment.

Hyperspectral cameras suitable for UAV plat-
forms are available from some manufacturers, and 
their development is rapid. In geosciences, hyper-
spectral imaging applications are found in various 
environmental studies, such as vegetation mapping 
and water status monitoring. Hyperspectra can also 
be utilized in mineral identification and in mapping 
the hydrothermal alteration zones of ore deposits. 
Other potential applications could include the iden-
tification of acidic mine drainage and sediments, 
as well as the detection and mapping of deposited 
mineral dust in mining environments. To date, an 
obstacle to the development of mineralogical appli-
cations has been the limited wavelength range of 
UAV hyperspectral cameras, ending at about 1100 
nm. To identify most minerals, the entire spectrum 
of visible light and infrared (350 to 2500 nm) or 
mid-infrared (1100–2500 nm) spectrum is required. 
Because only about 2–3% of the bedrock in Finland 
has been exposed, the utilization of hyperspectral 
surveys in large-scale mineralogical exploration 
applications is difficult.
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UAV-ALUSTAINEN MAGNEETTINEN MITTAUS ROVANIEMEN 
RYSSÄNLAMMELLA 

Maija Kurimo, Heikki Salmirinne ja Jukka Konnunaho

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tutki UAV-alustan 
soveltuvuutta magneettisen mittauksen suoritta-
miseen. Testimittaus tilattiin Radai Oy:ltä ja tes-
tialueeksi valittiin Rovaniemen lähistöllä oleva 
kohde, josta oli saatavilla magneettisiin mittauk-
siin perustuvia vertailuaineistoja. Mittauksia tehtiin 
erilaisissa olosuhteissa kesällä ja talvella, eri lento-
korkeuksilla ja eri linjavälein. Mittauslentoja toteu-
tettiin sekä näköyhteyteen perustuen VLOS -lentona 
että näköyhteyden ulkopuolella Trafin myöntämällä 
BVLOS-luvalla. 

Mittauksissa käytettiin kiinteäsiipiseen UAV:een 
asennettua Fluxgate-magnetometria, jolla mitattiin 
kolme toisiaan vastaa kohtisuoraa magneettiken-
tän komponenttia. UAV-magneettinen raaka-
data oli kohinaista, koska magnetometrin anturin 
sijaitsi liian lähellä lentolaitteen sähkömoottoria. 
Korkeataajuinen sähkömagneettinen kohina oli 
kuitenkin suodatettavissa pois mittaustarkkuuden 
kärsimättä. Lopputuloksena arvioitiin kentän kom-
ponenteista vektorisummana laskettua totaalikent-
tää. Tulosten vertailu muilla mittausmenetelmillä 
saatuihin tuloksiin osoittaa UAV-mittausten anta-
van vertailukelpoisen ja luotettavan kuvan kohteen 
magneettikentästä. UAV-magnetometraus tulee 
kehittyessään olemaan varteenotettava vaihtoehto, 
kun tarvitaan mittauksia suhteellisen pieneltä alu-
eelta nopealla ja joustavalla aikataululla.

The Geological Survey of Finland (GTK) inves-
tigated the suitability of a UAV-based platform for 
magnetic surveys and ordered testing from Radai 
Oy. The test site was a magnetic anomaly area near 
the town of Rovaniemi, where corresponding mag-
netic studies were available. Surveys were carried 
out under different conditions, in summer and in 
winter, with different survey altitudes and line 
spacings, and both under visual control (VLOS) and 
beyond (BVLOS) with remote control permission. 

The surveys were carried out using a 3-compo-
nent fluxgate magnetometer mounted on a fixed-
wing Terrain Scout UAV of Radai. The recorded 
magnetic raw data were slightly noisy due to elec-
tromagnetic noise generated by the electric engine. 
However, the high-frequency electromagnetic noise 
could be filtered from the data without compromis-
ing measurement accuracy. As a final result, the 
total magnetic field calculated from the measured 
components was evaluated. Comparison between 
datasets measured with different methods shows 
that UAV-magnetic data provide a comparable and 
reliable picture of the target’s magnetic field. In the 
future, UAV-based magnetic measurement will be 
developed into a viable alternative when measure-
ments are needed from a rather limited area accord-
ing to a fast and flexible timetable.

YLEISTÄ MAGNEETTISESTA MENETELMÄSTÄ

Soveltavassa geofysiikassa maan magneettikentän 
mittauksella saadaan tietoa maankamaran mine-
raalien magneettisista ominaisuuksista. Tätä tietoa 
voidaan hyödyntää malminetsinnässä, ympäristö-
tutkimuksissa, kallioperän kartoituksessa ja tutki-
muksessa sekä monessa muussakin sovelluksessa. 
Näissä tutkimuksissa tarvitaan yleensä tietoa maa-

pallon pintaosista, jolloin tutkimuksissa hyödynne-
tään vain maan magneettikentän anomaalista osaa. 

Maapallon magneettikenttä muodostuu pääosin 
maapallon sisäosien sähkövirroista, noin 3 000 −  
5 000 km:n syvyydessä nestemäisessä ulkoytimessä. 
Pieni osa magneettikentästä aiheutuu maapallon 
kiinteän pintaosan magneettisista aineista. Maan 

6 UAV-TAPAUSTUTKIMUKSET
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magneettikenttä muuttuu hitaasti ytimen sähkö-
virtausten muuttuessa. Nopeita magneettikentän 
vaihteluita aiheuttavat aurinkotuulen hiukkasvirrat.

Maan kiinteän pintaosan anomaliat aiheutu-
vat magneettikentän vaikutuksista magneettisiin 
mineraaleihin. Magneettiset mineraalit sisältä-
vät vaihtelevin määrin magneettikentän aiheut-
tamaa (suskeptiivisuus) ja pysyvää (remanenttia) 
magnetoitumaa. 

Magneettikenttätutkimuksissa on otettava huo-
mioon sähkömagneettisen luonnonilmiön fysikaa-
linen perusta, eli Maxwellin yhtälöt, jotka kuvaavat 
sähköisten ja magneettisten kenttien vuorovaiku-
tusta: sähkövirta ja muuttuva sähkökenttä tuotta-
vat magneettikentän (Amperen laki) ja muuttuva 
magneettikenttä tuottaa sähkökentän (Faradayn 
induktiolaki).

Magneettisesta menetelmästä ja magneettisista 
mineraaleista on saatavilla tietoa alan oppikirjoista 
ja muista julkaisuista (esim. Suomessa Peltoniemi 
1988, Peltoniemi 1998, Airo 2005, Airo & Kiuru 2012, 
Airo 2015).

Magnetometrit ovat laiteteknisesti jaoteltavissa 
joko totaalikenttää mittaaviin skalaarimagneto-
metreihin tai kentän eri komponentteja mittaaviin 
vektorimagnetometreihin. 

Fluxgate-magnetometrillä mitataan maan mag-
neettikenttää mittausanturin suunnassa. Yleensä 
anturi on rakennettu siten, että se mittaa maan 
magneettikenttää kolmeen keskenään kohtisuo-
raan suuntaan, jolloin totaalikenttä on helposti 
laskettavissa. Sensori on pieni ja kevyt (esim. 
Bartington, Stefan-Mayer); yksi anturi painaa noin 
100g. Käytännössä anturi on hyvin herkkä ulkoisille 
sähköisille häiriöille. Maan kentän komponenttien 
(varsinkin heikompien vaakakomponenttien) mit-
taustuloksia on häiriöisyyden ja kalibrointihanka-

luuksien vuoksi hyvin hankala hyödyntää, jolloin 
vain kaikkien erisuuntaisten vektorikomponenttien 
skalaarisumma on käyttökelpoinen. 

Maan kentän totaalikomponentin suuruutta 
(skalaarinen suure) mittaavia laitteita ovat pro-
tonimagnetometrit, Overhauser- ja optiseen 
pumppaukseen perustuvat Cs- tai K- alkali-
höyry-magnetometrit. Ne ovat Fluxgate magne-
tometreihin verrattuna vähän painavampia (esim. 
GEM Systems, Geometrics, Scintrex); yksi anturi 
oheislaitteineen painaa noin 0,5 − 2 kg. Kahdella 
anturilla voidaan mitata magneettikentän gradi-
enttia. Protonimagnetometrin optimaalinen toi-
minta on jonkin verran suuntariippuvaista, joten 
anturin asennukseen vaikuttavat mittauslinjojen 
suunta ja mittausalueen sijainti maan globaalissa 
magneettikentässä.

UAV-lennokeissa on huomioitava anturien häi-
riöherkkyys, kalibrointivaatimukset, mittausai-
kaiset asentovaihtelut ja anturin koko ja paino. 
Häiriöherkkyys asettaa vaatimuksia anturin sijoit-
tamiseen lennokkiin; tavoitteena on mahdolli-
simman suuri etäisyys koneen sähkömoottorista. 
Lennokin kulkurata ei yleensä ole suora, vaan se 
on kevyenä tuuliherkkä, joten anturin asento maan 
magneettikentässä vaihtelee paljon. Tätä kompen-
soidaan mittaamalla lentojen yhteydessä suunnan 
vaihtelu ja anturin asentotieto ja huomioimalla 
ne datakäsittelyssä. Saatavilla on lennokkeihin 
tarkoitettuja automaattikompensaattoreita (mm. 
RMS Instruments), mutta nämä lisälaitteet paina-
vat helposti jopa kilon. Kompensointia varten on 
lentolaitteen inertiayksikön mittaama asentotieto 
paikannettava mahdollisimman tarkasti esim. RTK 
GPS:n avulla.

ROVANIEMEN RYSSÄNLAMMEN TESTIKOHDE

UAV-MEMO-projektissa testattiin UAV-alustaista 
magneettista mittausta valitulla kohdealueella 
Rovaniemen lähistöllä, Ryssänlampi nimisellä 
kohteella (kuva 1). Kohdealue valittiin siitä syystä, 
että kohteesta on olemassa hyvät geofysikaaliset 
vertailuaineistot ja kohteen magneettinen ano-
malia sopii kokonsa puolesta UAV-mittaukseen 

hyvin. Lisäksi pidettiin etuna logistisesti kohtalai-
sen helposti käytettävissä olevaa paikkaa. Alueelle 
on helppo kulkea metsäautotietä pitkin, ja alueen 
luoteisreunassa oleva sähkölinja teki mielenkiin-
toisen lisän testitapahtumaan. Sähkölinja saattaa 
aiheuttaa magneettisen häiriön, ja sen korkeus on 
huomioitava lentosuunnitelmassa.
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TUTKIMUSALUEEN GEOLOGISET PÄÄPIIRTEET

Ryssänlammen tutkimukset ovat olleet osa GTK:n 
mineraalipotentiaalihankkeen ohjelmaa vuosina 
2013−2016. Hankkeen tarkoituksena on ollut sel-
vittää laajemmin koko Kuluskairan alueen mineraa-
lipotentiaalia (Lepistö ja muut 2016). Geologisesti 
Kuluskairan alue ja sen sisällä oleva Ryssänlammen 
detaljikohde sijoittuvat Keski-Lapin granitoidikom-
pleksin etelä-kaakkoisosiin ja paleoproterotsooisen 
Peräpohjan liuskejaksoon. Geologian tutkimus-
keskuksen digitaalisen kallioperäkartan mukaan 
tutkimusalue muodostuu poimuttuneista paleo-
proterotsooisista suprakrustisista kivilajeista, kuten 

emäksisistä vulkaniiteista (ts. amfiboliitti), metase-
dimenteistä kuten kiilleliuskeista sekä kvartsii-
teista. Näitä leikkaavat useassa paikassa mafiset 
sekä felsiset intrusiivit, joista merkittävimpiä ovat 
Vanttauksen appiniitti alueen kaakkoislaidalla sekä 
Sotkavaaran mafinen intruusio tutkimusalueen 
keskiosissa (Suomen kallioperä  − DigiKP) (kuva 2). 

GTK:n suorittamat viimeisimmät tutkimukset 
ovat kuitenkin osoittaneet alueen kallioperän olevan 
luultua heterogeenisempi ja kallioperäkartan kivi- 
lajiston suhteiden olevan erilaiset. Alue sisältää 
myös merkittävän määrän sähköisilläkin kartoilla 

Kuva 1. Ryssänlammen tutkimuskohde sijaitsee noin 20 km Rovaniemeltä itään.
Fig. 1. The Ryssänlampi target is situated about 20 km east of Rovaniemi.
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esiin tulevia sulfidi- ja grafiittiliuske horisontteja 
sekä hydrotermisten muuttumisten seurauksena 
syntyneitä antofylliitti (±biotiitti-kordieriitti) 
-kiviä ja vähäisiä määriä serpentiniittejä kuin myös 
erityisesti emäksisiin vulkaniitteihin liittyviä karsi-
kiviä, joista kaikki edellä mainitut ovat myös kiin-
nostavia kivilajeja malminetsinnällisesti.

Ryssänlammen kohde valittiin tutkimuskoh-
teeksi sen ovaalimaisen muodon sekä magneettisen 
vasteen vuoksi, joka on havaittavissa matalalen-
tomagneettisilla kartoilla. Ovaalimaiset rakenteet 
liittyvät usein erilaisiin intrusiivisiin kivilajeihin, 
kuten mafisiin-ultramafisiin intruusioihin. GTK:n 
magneettinen maastomittaus sekä Radai Oy:n 
magneettinen mittaus UAV:ta käyttäen osoittavat 
Ryssälammen magneettisen kuvion (kuvat 10a−10f) 
aiheutuvan vielä tuntemattoman magneettisen 
kivilajin (esim. mafinen vulkaniitti) poimukuviosta. 
Alue on heikosti paljastunut, joten magneettisen 
kuvion selvittäminen vaatisi kohteella syväkaira-
usta, ja GTK ei tässä vaiheessa ole katsonut tätä 
tarpeelliseksi toteuttaa. 

Maapeitteet Kuluskairan alueella ovat pääosin 
hyvin ohuita (< 10 m), mutta moreenin pintaosa 

on hyvin lohkareista. Tarkempi maaperägeologinen 
kuvaus alueesta on esitetty GTK:n tutkimusrapor-
tissa Lepistö ym. (2016). 

Alueelta on olemassa GTK:n suorittama valta-
kunnallinen geofysikaalinen lentomittausaineisto 
vuodelta 1982, joka tehtiin 200 m:n linjavälein 
(kuva 10e). Lentolinjojen suunta oli pohjois-eteläi-
nen ja mittauskorkeus 30−35 metriä. Magneettinen 
maastomittaus oli tehty vuonna 2014 tammikuussa 
hiihtämällä (kuva 10a). Mittaukset kestivät tuolloin 
kuusi päivää. UAV-mittaukseen valittiin sama mit-
taussuunnitelma; linjaväli 50 m ja suunta lounaasta 
koilliseen (kuva 3). Alueen koko on 1,5 km2 ja mit-
tauslinjojen yhteispituus on noin 31 km.

Alueella tehtiin kaksi erillistä mittausta. 
Ensimmäinen mittaus kilpailutettiin julkisesti 
keväällä 2015, ja valittu urakoitsija Radai Oy suoritti 
mittaukset elokuussa 2015 (Pirttijärvi 2015). Talvella 
2016 Radai Oy suoritti lisätilauksesta mittauksen 
tihennetyllä linjavälillä (30 m) ja talviolosuhteita 
testaten. Tällöin osa mittauksista tehtiin BVLOS-
mittauksina suljetussa ilmatilassa (Pirttijärvi & 
Wieser 2016).

Kuva 2. Kuluskairan geologinen kartta (Suomen kallioperä − DigiKP).
Fig. 2. Bedrock map of Kuluskaira (Suomen kallioperä − DigiKP).
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MITTAUSJÄRJESTELMÄ

Mittauksessa oli tarkoitus testata UAV-magneettista 
tutkimusta kokonaisuutena.  Lisäksi mittauk-
sen toteuttajalle annettiin mahdollisuus osallis-
tua tutkimukseen myös tuotekehittelymielessä. 
Vaatimuksena oli kuitenkin laadukas magnetomet-
raus ja hyvätasoinen paikannus. 

Radai Oy:n mittauksissa käyttämä UAV oli kevyt, 
kiinteäsiipinen lentolaite pienellä sähkömootto-
rilla (kuva 4). Paikannus tehtiin aktiivisen anturin 
GPS-laitteella, lentokorkeuden mittausta tuki baro-
metri ja koneen asento mitattiin inertialaitteella. 
Magnetometri oli 3-komponenttinen Fluxgate-

magnetometri. Kone oli ohjelmoitu lentämään 
valittu lentoreitti kiintopisteiden kautta. Maa-
asemalla oli referenssinä magnetometri, barometri 
ja GPS. Tarkat tekniset tiedot on kuvattu Radain 
tutkimusselostuksissa (Pirttijärvi 2015, Pirttijärvi 
& Wieser 2016).

Dataprosessointi tehtiin Radain ohjelmistoilla 
RadaiPros, jossa aineisto esikäsiteltiin virhearvo-
jen poistamiseksi, laskettiin tarkat, todelliset koor-
dinaatit ja asentotieto, kalibroitiin magnetometri 
ennen mittausta mitatuilla kalibrointiarvoilla, kor-
jattiin asennon vaikutus kompensointiparametreilla  

Kuva 3. Maasto- ja UAV-mittauksissa käytetty mittaussuunnitelma Ryssänlammella (Pohjakartta © 
Maanmittauslaitos).
Fig. 3. Survey lines in the Ryssänlampi ground magnetic and UAV surveys (Basemap © National Land Survey of Finland).
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ja laskettiin maa-asemakorjattu totaalikenttä X-, 
Y- ja Z-suuntaisten magnetometriantureiden 
vektorisummana.

Mittaukset suoritettiin useassa osassa tukemaan 
tutkimuksen tuotekehitystä. Ensimmäinen mittaus 
tehtiin koneen lentäessä automaattiohjauksessa 
valvotusti näköetäisyydellä ns. VLOS-lentona, jol-
loin alueella oli useampi aluksen kauko-ohjaajalle 
raportoiva apupilotti (kauko-ohjaustähystäjä). 
Joitain mittauslinjoja uusittiin eri suuntiin ja eri 
lentokorkeuksilla. Myöhemmin mittaus uusittiin 
talviolosuhteissa käyttäen tiheämpää linjaväliä ja 
hieman matalampaa lentokorkeutta. Osa talvimit-
tauksesta toteutettiin näköyhteyden ulkopuolella 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämällä 
BVLOS-luvalla. Mittausten tekniset loppuraportit on 
julkaistu GTK:n arkistoraporttisarjassa (Pirttijärvi 
2015, Pirttijärvi & Wieser 2016).

Kuva 4. Radai Oy:n kiinteäsiipinen Terrain Scout UAV. 
Takana UAV-tukiasemana käytetty auto ja antenni-
masto. Kuva: M. Melamies, GTK.
Fig. 4. Radai Oy’s fixed-wing Terrain Scout UAV. The van 
was used as a ground control station and the antenna mast 
is behind it. Photo: M. Melamies, GTK.

MITTAUSTEN TOTEUTUS

Ensimmäinen mittaus tehtiin elokuussa 2015. 
Mittauslinjat suunniteltiin vastaamaan aiempaa 
GTK:n suorittamaa magneettista maastomittausta. 
Mittauslinjojen väli oli 50 m, ja linjojen yhteispi-
tuus oli noin 31 km. Reittipisteitä oli tiheästi pitkin 
linjaa (kuva 5), ja suunnittelussa oli hyödynnetty 
maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta saa-
tua korkeusmallia. Lentokorkeudeksi tuli noin 40 m. 
Tehollinen lentoaika oli 77 minuuttia neljän mit-
tauslennon aikana. Mittausparametrit olivat mag-
neettikentän XYZ-komponentit, koneen asento ja 
sijainti sekä ilmanpaine.

Toinen mittaus tehtiin talviolosuhteissa helmi-
maaliskuussa 2016. Mittauksessa testattiin 
talviolosuhteiden vaikutusta käytännön mittaus-
tapahtumaan mutta myös sitä, kuinka tarkkaan 
mittaukseen voidaan päästä Suomessa metsäolo-
suhteissa. Lentokorkeutta laskettiin 30 metriin ja 

mittauslinjoja tihennettiin 30 m:n linjaväliin (kuva 
6). Tällöin myös testattiin suljetun ilmatilan ja 
ilman näköyhteyttä tapahtuvan mittauksen (BVLOS) 
toteuttamista.

Mittauslinjastokuvista 5 ja 6 näkyy selvästi 
kevyen UAV-laitteen tuuliherkkyys, mikä aihe-
uttaa epävakautta mm. koneen lentosuunnassa 
pysymiseen (kuva 7). Kesämittauksessa lentono-
peus oli hitaampi (keskimäärin 11−13 m/s), joka teki 
lentämisestä epävakaampaa kuin uusintalennolla 
talvella, jolloin nopeus oli 13−15 m/s. Talvella tuu-
liolosuhteet olivat myös vähän tyynempiä. Hyvällä 
magnetometrin kompensoinnilla tämä ei ole suuri 
ongelma. Lentokorkeus mitattiin barometrillä, joka 
ei välttämättä anna parhaita tuloksia. Lentolinjat 
eivät menneet ihan suunnitellun mukaisesti tasa- 
välisesti, mutta riittävän tiheällä linjapeitolla 
sekään ei ole oleellinen ongelma.
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Kuva 5.  UAV-mittauksen reittipisteet ja toteutunut 
lentoreitti elokuussa 2015 (Pirttijärvi 2015) (Pohjakartta 
© Maanmittauslaitos).
Fig. 5. Waypoints designed for the Ryssänlampi UAV survey 
and the actual flight path in August 2015 (Pirttijärvi 2015). 
(Basemap © National Land Survey of Finland).

Kuva 6. UAV-mittauksen reittipisteet ja toteutunut len-
toreitti talvella 2016 (Pirttijärvi 2016) (Pohjakartta © 
Maanmittauslaitos).
Fig. 6. Waypoints designed for the Ryssänlampi UAV survey 
and the actual flight path in Winter 2016 (Pirttijärvi 2016). 
(Basemap © National Land Survey of Finland).

Kuva 7. Lentolaitteen lentosuunnan vaihtelun (yaw) tilasto. Lievässä sivutuulessa arvot ovat erilaisia lentosuunnan 
mukaan. Yläkuvassa lentosuunta on lounaaseen ja alakuvassa koilliseen.
Fig. 7. Survey statistics on the fluctuation in the flight direction (yaw). Due to the wind direction, the values differ depending 
on the flight direction. In upper figure, the flight direction was SW, and in lower figure NE.
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TULOKSET

UAV-magneettisista mittauksista tarkasteltiin 
tulosten laadullisia ominaisuuksia (kohina, kom-
pensoinnit, kalibroinnit) sekä vertailtiin mittauk-
sia vastaavaan maastossa tehtyyn mittaukseen ja 
GTK:n vuonna 1982 tekemään perinteiseen mie-
hitettyyn lentomittaukseen, jonka lentosuunta oli 
pohjoisesta etelään, linjaväli 200 m ja lentokorkeus 
30−40 m.

Laadullisesti todettiin, että UAV-magneettinen 
raakadata oli hyvin kohinaista, mikä olikin ymmär-

rettävää, koska magnetometrin anturi sijaitsi 
lähellä lentolaitteen sähkömoottoria. Fluxgate voi 
mitata kuitenkin hyvin tiheästi, tässä tapauksessa 
10 kertaa sekunnissa, joten korkeataajuinen sähkö-
magneettinen kohina oli suodatettavissa pois mit-
taustulosten kärsimättä. Kuvasta 8 voidaan todeta, 
että suodattamalla 10 Hz:n mittaustaajuus viiden 
näytteen epälineaarisella alipäästösuodattimella 
saadaan riittävän laadukas lopputulos 30-40 m:n 
lentokorkeudelle.

Kuva 8. Ote mittauslinjalta, sinisellä alkuperäinen data ja punaisella suodatettu tulos.
Fig. 8. Part of one survey line, with raw data in blue and low-pass filtered data in red.

Kuva 9. Mittausmenetelmien vertailu tutkimusalueen poikki menevällä GTK:n lentomittausprofiililla. Punaisella 
GTK:n lentomittaus (1982), sinisellä (talvimittaus 2016) ja vihreällä (kesämittaus 2015) UAV-aineistoista inter-
poloidut arvot vastaaville pisteille. 
Fig. 9. Different magnetic data from the same line. GTK airborne survey data in red, UAV data from August 2015 in green, 
UAV survey data from winter 2016 in blue.
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Toinen ongelma aiheutui kevyen lentolait-
teen epävakaasta asennosta kohtalaisellakin tuu-
lella. Tällöin suuntakorjaus ja asentokorjaus ovat 
vaikeampia. Tutkimuksen aikana tähän kiinni-
tettiin huomiota, ja Radai onnistui kehittämään 
järjestelmää.

Mittausprofiileja verrattaessa (kuva 9) todettiin 
aineiston olevan täysin vertailukelpoista muihin 
menetelmiin.

 Tulos on selkeä ja sellainen kuin pitääkin: mata-
limmalla lennetty mittaus (kuva 9, sininen talvi-
UAV) antaa terävimmät anomaliat ja korkeimmalla 
mitattu kesä-UAV antaa pehmeimmät anomaliat. 
Keskikorkeudella mitattu GTK:n lentomittaus 
(punainen) sijaitsee niiden välissä.

Toisella profiililla verrattiin maastomittausta 
ja UAV-mittausta. Linjalla 9 maan pinnalta tehty 
mittaus on paljon teräväpiirteisempi, mutta jos 

maastomittaus lasketaan lentokorkeudelle (ylempi 
paneeli), tulokset ovat lähes identtiset (kuva 10).

Mittausalueita verrattiin myös koko alueen kat-
tavina aineistoina. Kuvassa 11 on esitetty a) maan 
pinnalta tehty maastomittaus, b) 50 m:n korkeu-
delle laskettu maastomittaus, c) 30 m:n korkeu-
delle laskettu maastomittaus, d) aiempi GTK:n 
tekemä 200 m:n linjavälin lentomittaus noin 35 
m:n korkeudelta, e) harvempiresoluutioinen UAV-
mittaus 40 m:n lentokorkeudelta ja f) tarkempi 
UAV-mittaus 30 m:n lentokorkeudelta. Tulokset 
ovat odotetun mukaisia: UAV-mittaukset antavat 
luotettavan kuvan kohteen magneettikentästä. 
Tarkasteltaessa kahta UAV-mittausta keskenään 
voidaan todeta, että matalampi lentokorkeus ja 
tiheämpi linjaväli edesauttavat tarkemman kuvan 
syntymistä kohteesta.

Kuva 10. Alakuvassa on magneettinen maastomittaus, yläkuvassa UAV-mittaus sinisellä ja samalle korkeudelle 
ylöspäin jatkettu maastomittaus vihreällä.
Fig. 10. Lower panel: the original ground magnetic survey; upper panel: UAV data in blue and upward-continued ground 
data in green.
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Kuva 11. Magneettisten mittausten vertailukuvat: a) maastomittaus, b) ylöspäin 40 metriin laskennallisesti jat-
kettu maastomittaus, c) ylöspäin 30 metriin laskettu maastomittaus d) UAV-mittaus 40 metrin lentokorkeudelta,  
e) GTK:n lentomittaus v. 1982, f) UAV-mittaus 30 metrin lentokorkeudella.
Fig. 11. Comparison images of magnetic measurements: a) ground survey, b) ground survey continued upward to 40 m,  
c) ground survey continued upward to 30 m, d) UAV-based survey at 40 m flight altitude, e) GTK’s 1982 airborne survey at 
~40 m altitude and f) UAV-based survey at 30 m flight altitude.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

UAV-mittaus tapahtuu lähes samalta korkeudelta 
kuin lentokoneella tehtävä matalalentomittaus, 
joten tulosten tarkkuudet ovat toisiaan vastaavia. 
UAV-mittaustulosta voidaan tarkentaa valitsemalla 
kohdealueelle mahdollisimman alhainen lentokor-
keus ja tihentämällä linjaväliä. UAV-mittausalueen 
koko sen sijaan on käytännöllistä pitää muutamana 
neliökilometrinä, jolloin mittaus vastaa kohteellista 
maastomittausta. UAV-mittauksen etuina maas-
tomittaukseen verrattuna ovat mittauksen nopeus 
ja joustavuus. UAV-mittaukset on myös helpompi 
toteuttaa vaikeakulkuisissa maastoissa, kuten soilla, 
kivikoissa ja vesistöissä.

Työ sujui nopeasti ja joustavasti GTK:n toiveet 
ja mukanaolo huomioiden, ja tulokset saatiin aika-
taulussa. Mittaus oli kokeellinen ja sisälsi tuoteke-
hitystä projektin aikana, joten mittauksen hinta ei 
ollut vertailukelpoinen muihin mittausjärjestelmiin 
nähden. Tässä tapauksessa hinta oli maastomitta-

usta hieman kalliimpi, mutta mittausjärjestelmän 
kehittyessä ja toteutuksen muuttuessa rutiinin-
omaiseksi päästäneen samaan tai jopa selvästi hal-
vempaan hintaan.

Lopputuloksena voidaan todeta mittaustuloksen 
olevan hyvä ja käyttökelpoinen. Kehitettäviä asioita 
todettiin olevan kalibrointien ja korjausten käsitte-
lyssä ja niitä kehitettiinkin projektin aikana. Muita 
kehitettäviä asioita ovat barometrisen korkeuden 
tarkkuuden todentaminen, magnetometrin häiri-
öisyyden vähentäminen ja kustannustehokkuuden 
parantaminen. Fluxgate-magnetometrilla mitat-
tavia magneettikentän eri komponentteja voidaan 
tulevaisuudessa mahdollisesti hyödyntää myös 
sellaisenaan, jos komponentit saadaan mitattua 
riittävällä tarkkuudella. Tällöin tulosten tulkinnan 
monikäsitteisyyttä voitaisiin mahdollisesti rajoittaa 
ja parantaa siten mallinnusta. Kehitettäviä asioita 
löytyi, mutta niin kehitysprojektissa pitääkin olla. 

KIITOKSET

Mittaukset toteutettiin Tekesin rahoittamassa UAV-
MEMO-projektissa. Kiitämme Radai Oy:tä UAV-
mittausten toteutuksesta ja yhteistyöstä mittausten 
aikana ja kehittämisideoinnista mittausten jälkeen 

sekä UAV-MEMO-projektin yhteistyökumppaneita 
mielenkiinnosta ja keskusteluista mittaustyön 
yhteydessä.
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UAV-ALUSTAINEN GAMMASPEKTROMETRAUS 
KOLARIN RAUTUVAARASSA

Heikki Salmirinne, Tero Niiranen, Pertti Turunen ja Eija Hyvönen

Kolarin Rautuvaarassa toteutettiin kesällä ja syk-
syllä 2016 gammaspektrometraukset, joiden tavoit-
teena oli testata mittausmenetelmän toimivuutta 
UAV-alustalla. Testikohteeksi valittiin Rautuvaaran 
Fe-Cu-kaivoksen rikastushiekka-allas, koska 
kaivoksen rikastushistorian ja aikaisempien tut-
kimusten perusteella siellä tiedettiin olevan sätei-
levää materiaalia. Myös altaan puuton maasto ja 
tasaisuus soveltuivat erinomaisesti UAV-alustaisen 
mittauksen testikohteeksi. Mittaukset urakoi Radai 
Oy. Mittaukset tehtiin kolmella eri korkeudella (5, 
10 ja 30 m) ja tuloksia verrattiin maanpinnalla teh-
tyihin mittauksiin sekä GTK:n vuonna 2002 len-
tämään valtakunnalliseen lentomittausaineistoon. 
Testissä pyrittiin vastaamaan kysymykseen, saa-
daanko UAV-mittauksessa käytetyllä suhteellisen 
pienikokoisella spektrometrilla mitattua riittävä 
määrä gammapulsseja, jotta tulokset olisivat tilas-
tollisesti luotettavia ja toistettavia. 

Radai Oy:n omavalmisteisella quadrokopterilla 
toteutetut mittauslennot osoittivat, että lentotek-
nisesti mittaukset on mahdollista toteuttaa onnis-
tuneesti. Tämä edellyttää kuitenkin huolellista työn 
suunnittelua. Tulokset osoittavat että mittalaitteena 
käytetty, kaksi 104 cm3:n kokoista BGO-ilmaisinta 
sisältävä D230A gammaspektrometri soveltuu totaa-
lisäteilymittaukseen hyvin jopa 10 metrin lentokor-
keudella niillä alueilla, joissa on riittävästi säteilevää 
ainesta. Pienempiin pitoisuuksiin laitteen tarkkuus 
ei ole riittävä. Sen sijaan K-, U- ja Th-ikkunoissa 
havainnoitujen gammapulssien määrää ei voida 
pitää riittävänä millään käytetyistä lentokorke-
uksista. Tulosten luotettavuuden kannalta suurin 
ongelma on testissä käytetyn gammaspektromet-
rin ilmaisimen liian pieni koko (2x104 cm3), jonka 
vuoksi mitatut gammapulssien määrät jäävät pie-
neksi ja tuloksia ei tilastollisesti voida pitää luotet-
tavina. Suuremmat ilmaisimet olisivat painoltaan 
helposti kuitenkin liian painavia UAV-käyttöön.

UAV-based gamma spectrometry measurements 
were conducted in 2016 over the abandoned tail-
ings area of the Rautuvaara Fe-Cu-mine in Kolari, 
northern Finland. On the basis of the ore process-
ing history and previous studies in the area, the 
tailings were known to contain radiative material. 
The treeless tailings area with a flat topography 
was extremely well suited as a test site. The meas-
urements were contracted out to Radai Oy. Survey 
flights were carried out at three different height 
levels above the ground surface (5, 10 and 10 m). 
The results were compared with ground radiometric 
data and GTK’s airborne radiometric data measured 
in the same area. The main purpose of the survey 
was to test the applicability of a UAV-based compact 
spectrometer and to examine whether the results 
are statistically reliable and repeatable.

Radai’s custom-made quad-copter with a 
Georadis D230A spectrometer, including two 104cm3 
BGO detectors, were used for the survey. It was 
demonstrated that UAV-based flights with careful 
planning can be technically successful. The results 
indicate that the measured intensity of the total 
radiation can be considered acceptable, even at a 
flight altitude of 10 m, in radioactively anomalous 
areas. For areas with a lower content of radioactive 
elements, the accuracy of the equipment is not good 
enough. The number of gamma pulses measured at 
different flight altitudes in potassium, uranium and 
thorium windows cannot be considered sufficient. 
The most prominent reason for the small number 
of measured pulses is the small size of the detector 
(2 x 104 cm3), causing the statistically unreliable 
results. However, larger detectors would easily be 
too heavy for UAV usage. 
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YLEISTÄ RADIOMETRISESTA MENETELMÄSTÄ JA MITTAAMISESTA

Runsaasta sadasta alkuaineesta vain muutama on 
luonnostaan radioaktiivinen, ja kallioperässä aiko-
jen alusta syntyneistä alkuaineista käytännössä vain 
kalium (K), uraani (U) ja torium (Th) ovat mer-
kittävässä määrin radioaktiivisia. Näitä on kaikissa 
maamateriaaleissa sen verran mukana, että kaik-
kia luonnon aineita voidaan pitää jossakin määrin 
radioaktiivisina. 

Luonnossa tapahtuvan radioaktiivisen hajoami-
sen yhteydessä vapautuu α- ja β-hiukkassäteilyn 
lisäksi puhdasta energiaa gammasäteilynä (γ), joka 
etenee valonnopeudella ja on hyvin läpitunkevaa.  
Kohdatessaan väliaineen gammasäteily vaimenee. 
Vaimenemiseen vaikuttavat absorboivan väliaineen 
määrä ja laatu sekä gammakvanttien energia. 

Gammaspektrometrin toiminta perustuu 
γ-pulssien määrän mittaamiseen energia-astei-
kolla. Gammaspektrillä tarkoitetaan spektrometrin 
mittaustulosta, josta ilmenee mitattujen pulssien 
määrän jakautuminen energia-akselilla (ks. kuva 
1). Säteilymittauksissa tutkitaan ns. primordiaalis-
ten radionuklidien esiintymistä. Primordiaalisiksi 
sanotaan sellaisia nuklideja, jotka ovat jäänteitä 
ajalta, jolloin maa ja aurinkokunta syntyivät. Ytimet 
syntyivät alun suuressa pamauksessa, supernovissa 
tai muissa tähtien väkivaltaisissa prosesseissa. 
Edellytyksenä näiden vanhojen nuklidien olemassa-
ololle nykyään on niiden miljardien vuosien luokkaa 
oleva puoliintumisaika. Primordiaalisia nuklideja 
on kaksi ryhmää; yksittäin esiintyvät ja sarjoina 
esiintyvät. Yksittäin esiintyvistä merkittävin on 40K. 
Sarjoina hajoavat 235U, 238U ja 232Th. 

Kaliumin radioaktiivinen isotooppi 40K on voi-
makas β-emittoija. Sen puoliintumisaika on 1,28 
miljardia vuotta. Radioaktiivisen isotoopin osuus 
luonnon kokonaiskaliumista on vain 0,0017 % ja 
keskimääräinen pitoisuus kallioperässä 16800 ppm. 
Mantereisessa kuoressa kaliumia on keskimäärin 
2,35 %, mutta pitoisuus vaihtelee suuresti riippuen 
kivilajista. Kaliumilta tunnetaan 17 isotooppia, joista 
stabiilien 39K:n osuus on 93,10 % ja 41K:n osuus 6,88 
%. Muut, 40K:a lukuun ottamatta, hajoavat sekun-
tien tai korkeintaan tuntien puoliintumisajoilla. 
40K hajotessa syntynyttä gammasäteilyä mitataan 
energiatasolla 1,46 MeV.

Uraanilla on 16 isotooppia, jotka kaikki ovat 
radioaktiivisia. Luonnon uraani koostuu isotoo-
peista 238U, 235U ja 234U, joista yleisimmän 238U:n 
osuus on 99,28305 % ja sen puoliintumisaika 4,46 
miljardia vuotta. Uraani on useimpien kivien hiven-

aine, ja sitä tavataan myös meressä. Suomen kal-
lioperän keskimääräinen U-pitoisuus on 2,0 ppm 
(Lauri et al. 2010). Uraanin kolmesta luonnossa 
esiintyvästä kolmesta isotoopista tärkein on 238U. 
Pitkän puoliintumisajan takia sen määrä pysyy käy-
tännössä vakiona. 238U hajoaa pitkän ketjun jälkeen 
stabiiliksi 206Pb:ksi. Näiden välillä on 13 yleistä ja 
neljä harvinaista radioaktiivista tytärsukupolvea. 
Koko muun ketjun läpikäynnin puoliintumisaika 
on 1,5 miljoonaa vuotta. Säteilymittausten kannalta 
merkittävin on sarjan yhdeksännen sukupolven 
tytär, 214Bi. Tämän hajoamiseen liittyy yli 200 ener-
gialtaan erilaista, enemmän tai vähemmän harvi-
naista röntgen- ja gammapulssia. Näistä tärkein 
on energialla 1,764 MeV oleva pulssi, koska se on 
voimakas eikä sekoitu muihin K:n tai Th:n puls-
seihin. Gammaspektrometrauksessa mitataankin 
tämän energian pulssien määrä ja kalibroidaan se 
uraanipitoisuudeksi.

Toriumin isotoopeista vain 232Th esiintyy luon-
nossa, ja sen puoliintumisaika on 14 miljar-
dia vuotta. Suomen kallioperän keskimääräinen 
Th-pitoisuus 8,9 ppm (Lauri et al. 2010). Torium 
on α-emittoija ja käy hajotessaan läpi kuusi α- ja 
neljä β-hajoamista ennen päätymistään stabiiliin 
208Pb-isotooppiin.. Toriumpitoisuuden mittaami-
seen käytetään sen hajoamissarjan viimeistä radio-
aktiivista tytärtä, 208Tl (tallium). 208Tl:n hajoamisen 
yhteydessä vapautuu useita gammakvantteja, joista 
merkittävimmän ja mittauksiin käytetyn energia 
on 2,615 MeV. 

Mittausalueen eri kanavien pulssiluvut 
yhdistetään neljäksi spektri-ikkunaksi IAEA:n 
(International Atomic Energy Agency) suositus-
ten mukaisesti.  Taulukossa 1 on esitetty GTK:ssa 
käytettävän kannettavan RS-230-spektrometrin 
(Radiation Solution Inc.) käytössä olevat 
energiaikkunat.

Nuklidi Säteilylähde Ikkuna/MeV
Totaali 0–3 

K 40K 1,37–1,57

U 214Bi 1,66–1,86

Th 208Tl 2,41–2,81

Taulukko 1. RS-230-spektrometrin kaliumin, uraanin 
ja toriumin energiaikkunat.
Table 1. Energy windows of potassium, uranium and 
thorium used in the RS-230 spectrometer.
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Kaliumin pitoisuus mitataan suoraan sen 
itsensä hajoamisen tuottamasta gammasäteilystä. 
Tulokseksi ilmoitetaan laskennallinen kokonais-
kalium (%), vaikka gammaspektrometraus ker-
too suoraan vain radioaktiivisen komponentin 40K 

määrän. Koska uraani- ja toriumpitoisuuksien mit-
taaminen perustuu niiden hajoamissarjojen tytärten 
havainnointiin, käytetään epäsuoran menetelmän 
antamista pitoisuuksista termejä ekvivalenttiuraani 
(eU) ja ekvivalenttitorium (eTh). 

GAMMASÄTEILYN MITTAAMISEEN VAIKUTTAVIA ASIOITA

Säteily eroaa periaatteellisesti muista ylei-
sistä geofysikaalisista kartoitusmenetelmistä. 
Gravimetrisissa, magneettisissa, sähkömagneet-
tisissa ja sähköisissä menetelmissä havainnoidaan 
mineraalien jonkin fysikaalisen ominaisuuden syn-
nyttämää jatkuvaa kenttää. Säteilynkin kohdalla 
voidaan ajatella mitattavan säteilykenttää, mutta 
tämä kenttä koostuu diskreettien gammakvanttien 
muodostamasta summasta. Kenttien mittaamisessa 
havainnoidaan niiden voimavaikutuksia, kun taas 
säteilymittauksessa lasketaan pulssien määrää. 
Käytännössä säteilymittauksessakin joudutaan tur-
vautumaan pulssien määrän muuttamiseen säh-
köiseksi signaaliksi ja tarkastelemaan signaalin 
voimakkuutta.

Säteily on luonnon ilmiöistä satunnaisin. Vaikka 
suuren atomijoukon käyttäytymistä voidaankin hal-
lita tilastollisilla menetelmillä, yksittäisen ytimen 

hajoamisajankohtaa ei voida ennustaa. Säteily nou-
dattaa Poisson-statistiikkaa, jonka mukaan vastaan 
otettujen pulssien määrän hajonta on sama kuin 
pulssien määrän neliöjuuri. Tämän vuoksi heikossa 
säteilykentässä, jossa rekisteröidään vähän puls-
seja aikayksikköä kohti, rekisteröintituloksen suh-
teellinen hajonta on suurempi kuin voimakkaassa 
säteilykentässä. Voimakkaasti säteilevillä alueilla, 
joissa säteilyn intensiteetti on korkea, saadaan 
luotettavampia tuloksia kuin heikosti säteilevillä 
alueilla. 

Mittausaika: Mittausajan kasvattaminen on usein 
käytännöllisin tapa, jolla mittauksen laatua ja 
luotettavuutta pystytään parantamaan. Kuvassa 
1 esitetään kahden erilaisen mittausajan antama 
gammaspektri. Vaikka lyhytkin aika voi antaa 
oikeansuuntaisen tuloksen, luotettavuus kasvaa 

Kuva 1. Kaksi samasta näytteestä mitattua gammaspektriä. Ylemmässä kaaviossa mittausaika on 30 s ja alem-
massa 1 800 s.
Fig. 1. Two gamma spectra measured from the same sample. In the upper image, the measurement time is 30 s, and in the 
lower image 1 800 s. 



38

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 232 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 232, 2017
Salmirinne, H., Hyvönen, E., Karinen, T., Konnunaho, J., Kurimo, M., Middleton, M., Niiranen, T., Panttila, H., Pasanen, A. ja Turunen, P.

rekisteröintiajan kasvaessa. Jatkuvassa liikkeessä 
tehtävässä lentomittauksessa mittausaika on kui-
tenkin yksi hankalimmin säädeltäviä parametreja. 

Lentokorkeus: Säteilylähteen ja gammaspektro-
metrin välimatka vaikuttaa mitattavien pulssien 
määrään kahdesta syystä. Mitä pitemmän matkan 
signaali etenee väliaineessa, sitä suurempi osa siitä 
katoaa absorptiovaimenemisen takia. Ilman massa-
vaimennuskerroin on kuitenkin suhteellisen pieni 
niin, että sadan metrin matkalla gammavuo vai-
menee puoleen. Jos ilman vesipitoisuus on suuri, 
vaimeneminen on voimakkaampaa. Toinen mer-
kittävämpi tekijä on geometrisista syistä tapahtuva 
vaimeneminen. Kun etäisyys kasvaa kaksinker-
taiseksi, gammavuo leviää nelinkertaiseen alaan. 
Lentokorkeuden kasvaessa myös efektiivinen mit-
tausalue kasvaa ja samalla mittauksen spatiaalinen 
resoluution pienenee.

Kiteen koko: Spektrometrin ilmaisimena toimi-
van kiteen koolla on merkitystä kahdesta syystä. 
Ensiksikin, mitä suurempi kiteen tilavuus on, sitä 
paremmin se ottaa vastaan gammapulsseja ja saatu 
tulos kuvaa säteilyn intensiteettiä. Perinteisissä 
miehitetyissä geofysiikan lentomittauksissa kiteen 
tilavuus on yleensä kymmeniä litroja ja paino 100–
200 kg. Esim. GTK:n valtakunnallisessa lentomitta-
uksessa NaI/Tl-kiteen tilavuus oli 41 litraa ja paino 
oli 154 kg. UAV-mittauksessa joudutaan tekemään 
kompromissi kiteen massan, lentonopeuden ja laa-
dun vaatimien pulssien määrän kesken. Toiseksi, 
kiteen tilavuudella on merkitystä spektrin muodon 
kannalta. Isokokoisessa kiteessä siihen osuvat puls-
sit tulevat mitatuiksi, ennen kuin pulssi menetetty-
ään energiansa lakkaa olemasta. Pienessä kiteessä 
gammapulsseja myös pääsee karkaamaan, eivätkä 
ne tule tällöin kaikki mitatuksi. Tämän seurauksena 
mitattu kokonaisenergia laskee, mikä näkyy liian 
pieninä radionuklidipitoisuuksina. Kiteen pienuus 
on yksi syy siihen, miksi spektrin matalan energian 
pää voi olla ylikorostunut.

Maan ja ilman vesipitoisuus: Suurin osa gammasä-
teilystä on peräisin maa- ja kallioperän ylimmästä 
30 cm paksusta kerroksesta (Zotimov 1971, Hyvönen 
et al. 2005). Havainnoidun gammasäteilyn laatu ja 
määrä riippuvat säteilylähteen koon ja muodon 
lisäksi myös säteilylähteen ja ilmaisimen välisestä 
aineesta. Mitä enemmän ainetta on ja mitä suu-
rempi on sen tiheys, sitä voimakkaampi väliaineen 
aiheuttama vaimennus on. Tärkein gammasätei-
lyä vaimentava tekijä on vesi, joka on 1,11 kertaa 
ilmaa tehokkaampi säteilyn vaimentaja. Lisäksi 
vesipitoisuuden kasvaessa maa-aineksen tiheys 
kasvaa, mikä vaikuttaa gammasäteilyn vaime-
nemiseen erityisesti kaliumin ja toriumin osalta. 
Homogeenisessa ympäristössä säteilyn taso laskee 
lineaarisesti maaperän kosteuspitoisuuden kas-
vaessa (Grasty 1977).

Radonin vaikutus on suurin uraani-ikkunassa, 
sillä 222Rn on yksi 238U-sarjan hajoamistuote. 
Radonin diffuusiovakio on riippuvainen maaperän 
vesipitoisuudesta siten, että vesipitoisuuden kasva-
essa diffuusiovakio pienenee ja vähemmän radonia 
pääsee hajoamaan ilmaan, jolloin maaperän radon-
pitoisuus kasvaa ja nostaa eU-pitoisuutta (Hyvönen 
et al. 2005).  Samoin vaikuttaa ilman kosteus. Paras 
mittausaika Suomen olosuhteissa on yleensä keski-
kesällä, jolloin maaperän kosteus on pienimmillään. 

Ilman radon pitoisuus: Radon on kaasu, joka esiin-
tyy sekä uraanin että toriumin hajoamissarjassa. 
Toriumin hajoamissarjan radon hyvin lyhytikäi-
senä ei aiheuta ongelmia, mutta uraanin radonin 
puoliintumisaika on 3,8 päivää. Ilmassa on sen 
takia aina radonia ja tuuli kuljettaa sitä paikasta 
toiseen. Raskaimpana kaasuna radon kertyy lähelle 
maanpintaa. Jos ilman radonpitoisuus on korkea, 
se kasvattaa mittauksen antamaa eU-pitoisuutta. 
Radonin vaikutusta on vaikea poistaa mittaustu-
loksista, koska se vaatisi ylöspäin suunnatun kiteen 
käyttämistä. Tämä ei ole UAV-mittauksessa helposti 
järjestettävissä painorajoitusten takia.

GAMMASÄTEILY MALMINETSINNÄSSÄ

Gammaspektrometrausta on totuttu pitämään 
uraanin etsimismenetelmänä, mutta sillä on käyt-
töä muuallakin geologiassa. Monissa malmiesiin-
tymissä, etenkin kultaesiintymissä, on kalium 

saattanut rikastua huomattavasti esimerkiksi toriu-
miin nähden. Suuri kalium-torium-suhde kertoo 
kiven monivaiheisista muuttumisprosesseista, jotka 
ovat tärkeitä vihjeitä malmiesiintymien olemassa-
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olosta, sillä usein geokemiallisesti muuttunut alue 
kallioperässä on huomattavasti laajempi kuin itse 
malmiesiintymä. 

Uraani puolestaan muistuttaa geokemialliselta 
käyttäytymiseltään kultaa, ja siten se usein rikas-
tuu samoihin malmiesiintymiin kullan kanssa. 
Radioaktiivisena alkuaineena uraani on helposti 
havaittavissa, jolloin hiukankin kohonneet uraa-
nipitoisuudet voivat antaa viitteitä myös kullan 
esiintymisestä. 

Torium ja uraani muodostavat mineraaleja, joilla 
on kullan tavoin suuri ominaispaino ja jotka rikas-
tuvat maanpinnan geologisissa prosesseissa samoi-

hin paikkoihin ns. raskasmineraaleina. Varsinkin 
kohonneet toriumpitoisuudet voivat indikoida myös 
kullan rikastumista. Uraanimineraalit voivat vihjata 
samasta asiasta, mutta toisaalta uraanimineraalit 
ovat pintaosissa helpommin hajoavia, joten ne ovat 
ehtineet tuhoutua irtomaan monivaiheisessa kullan 
rikastumisprosesseissa.

Karbonatiitti- ja harvinaiset maametalliesiin-
tymät saattavat sisältää korkeita uraani- ja/tai 
torium-pitoisuuksia ja siksi gammaspektromet-
rausta voidaan käyttää myös tämän tyyppisten 
esiintymien etsintään.

KOLARIN RAUTUVAARAN RIKASTUSHIEKKA-ALLAS TESTIKOHTEENA

Kolarin Rautuvaaran Fe-Cu-kaivoksen rikastus-
hiekka-allas valittiin radiometrisen mittauksen 
testikohteeksi, koska kaivoksen rikastushistorian 
(Puustinen 2003) ja aikaisempien tutkimusten 
(Turunen & Lanne 2006) sekä GTK:n alueellisten 
lentomittausaineiston perusteella tiedettiin altaalla 
olevan säteilevää materiaalia. Myös altaan puuton 
maasto ja tasaisuus soveltuivat erinomaisesti UAV-
alustaisen mittauksen testikohteeksi. Tällä het-
kellä alueen kaivosoikeudet omistaa Hannukainen 
Mining Oy.

Rautaruukki Oyj:n ja Outokumpu Oyj:n Rautu-
vaaran kaivoksen rikastamossa prosessoitiin vuo-
sina 1962–1995 viiden eri esiintymän malmia.  

Vuosina 1962–1988 rikastettiin viereisen Rautu-
vaaran Fe-Cu-malmia ja 1978–1990 läheisen Han-
nukaisen esiintymän Fe-Cu-Au-malmia. Näiden  
lisäksi Rautuvaaran rikastamossa käsiteltiin Kittilän 
kunnassa, noin 40 km Rautuvaarasta kaakkoon 
sijaitsevien Pahtavuoman Cu-Ag- ja Saattoporan 
Au-Cu-malmeja. Pahtavuoman esiintymän materi-
aalia rikastettiin vuosina 1974–1976 ja 1989–1993, 
Saattoporan esiintymän malmia vuosina 1988–
1995. Edellä mainittujen neljän esiintymän lisäksi 
Rautuvaarassa koerikastettiin vuonna 1992 pieni 
määrä Kuusamossa sijaitsevan Juomasuon Co-Cu-
Au-U-REE-malmia. Louhitut ja käsitellyt malmi-
tonnit on esitetty taulukossa 2. 

Esiintymä Louhintavuodet Rikastetut 
metallit

Malmin- 
louhinta (t)

Rikasteen 
määrä (t)*

Rikastehiekan 
määrä (t)*

Rautuvaara 1962–1988 Fe, Cu 11,564,405 5,418,270 6,146,135
Hannukainen 1978–1990 Fe, Cu, Au 4,563,080 1,908,053 2,655,027
Saattopora 1988–1995 Au, Cu 2,150,016 16,335 2,133,681
Pahtavuoma 1975–1976 Cu, Ag 20,800 584

1989 Cu, Ag 13,231 388
1993 Cu, Ag 261,208 8,157

         Pahtavuoma tot 295,239 9,129 286,110
Juomasuo 1992 Co, Au 17,645 70 17,575

tot 11,238,528

Taulukko 2. Rautuvaaran rikastamolla vuosina 1962–1995 prosessoidut malmit. 
Table 2. Ore processing history of Rautuvaara during the years 1962–1995.

*Arvio laskettu perustuen saatuihin metallitonnimääriin. Koska saatu rikaste on kaikissa tapauksissa sisältänyt vaihtelevia määriä 
epäpuhtauksia, arvioita voidaan pitää maksimimäärinä todellisten tonnien ollessa laskettua rikastehiekan määrää pienempiä. Louhin-
tavuodet, louhitut tonnit ja rikastetut metallit: Puustinen (2003).
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Rautuvaaran Fe-Cu- ja Hannukaisen Fe-Cu-Au 
malmit ovat yleispiirteeltään ja mineralogialtaan 
hyvin samankaltaiset (Hiltunen 1982, Niiranen 
et al. 2007). Molemmat esiintymät koostuvat 
semi-massiivisista rautaoksidilinsseistä, joissa 
on pirotteena ja läiskinä sulfideja. Isäntäkivenä 
molemmissa esiintymissä on kalkkisilikaatti-
muuttuneet kivet. Päämalmimineraaleina on 
magnetiitti. Kupari on sitoutuneena kuparikii-
suun. Muina sulfidimineraaleina esiintyy pyriit-
tiä ja magneettikiisua. Lisäksi paikoin esiintyy 
aksessorisena mineraalina molybdeenihohdetta. 
Hannukaisen malmin kulta esiintyy pieninä rakeina 
sulfidien, silikaattien ja oksidien yhteydessä. 
Pääharmemineraaleina molemmissa esiintymissä 
ovat diopsidi-hedenbergiitti-sarjan klinopyrok-
seeni ja aktinoliitti. Vähäisempinä määrinä esiintyy 
kloriittia, biotiittia, granaattia, talkkia, kalsiittia, 
albiittia, kalimaasälpää, titaniittia, monatsiittia, 
allaniittia sekä tellurideja. Malmien uraani ja tho-
rium pitoisuudet ovat keskimäärin pienet, mutta 
paikallisesti taustasta koholla olevia pitoisuuk-
sia näitä alkuaineita on tavattu. Mineralogisissa 
tutkimuksissa on näissä paikoissa havaittu ura-
niniittia (Hiltunen 1982, Niiranen et al. 2007). 
 Pahtavuoman esiintymä koostuu 13:sta eri mal-
miosta, joista kuusi on sinkki-, neljä kupari- ja 
kolme uraanimalmiota. Näistä malmioista vain 
kahta kuparimalmiota louhittiin ja rikastettiin 
Rautuvaarassa. Kyseiset kuparimalmit ovat mas-
siivisia ja semi-massiivisia sulfidimalmeja, jotka 
rajautuvat terävin kontaktein isäntäkivenä ole-
vaan grafiittipitoiseen liuskeeseen (Korvuo 1997). 
Päämineraaleina malmissa ovat kuparikiisu ja mag-
neettikiisu, joiden lisäksi esiintyy pienempinä mää-
rinä arseenikiisua, sinkkivälkettä, kuparihohdetta, 
pentlandiittia, gersdorffiittia, magnetiittia ja metal-
lista hopeaa. Harmemineraaleina esiintyy kalkkisi-
likaatteja, skapoliittia, granaattia, albiittia, kvartsia, 
biotiittia sekä karbonaatteja. Uraania ei louhittujen 
malmioiden yhteydessä esiinny (Korkalo 2006).

Saattoporan Au-Cu-malmi koostuu kvartsi-kar-
bonaatti-sulfidi-kultajuonista ja juoniverkostosta, 
jotka leikkaavat isäntäkivenä olevaa albiittiutunutta 
fylliittiä. Kulta esiintyy vapaana kultana silikaat-
tien, karbonaattien ja sulfidien yhteydessä, kupari 
kuparikiisuna. Saattoporan malmin pääsulfidi-
mineraaleina ovat magneettikiisu ja kuparikiisu, 
joiden lisäksi esiintyy pienempinä määrinä arsee-
nikiisua, pentlandiittia, pyriittiä, gersdorfiittia, 
sinkkivälkettä, mackinaviittia, ja kobolttihohdetta. 
Saattoporan malmissa esiintyy lisäksi aksessorisena 
U-Th-oksideja (Korvuo 1997). Harmemineraaleina 
malmissa esiintyvät Fe-dolomiitti, ankeriitti, kal-
siitti ja kvartsi sekä isäntäkivenä toimivan fylliitin 
mineraalit.

Juomasuon Co-Cu-Au-U-REE-malmi koos-
tuu piippumaisista malmioista (Vanhanen 2001). 
Malmien pääsulfidimineraaleina ovat mag-
neettikiisu ja pyriitti. Näiden lisäksi esiintyy 
vähäisempinä määrinä kobolttihohdetta, molyb-
deenihohdetta, pentlandiittia, kuparikiisua, lyijy-
hohdetta, telluuri- ja vismunttimineraaleja sekä 
kultaa. Oksideina esiintyvät magnetiitti, ilmeniitti 
ja uraniniitti. Harmemineraaleina malmissa ovat 
serisiitti, kvartsi, Fe-dolomiitti, kloriitti, biotiitti, 
albiitti ja scheeliitti. Juomasuon malmissa on pai-
koin korkeita yli 1 000 ppm:n uraanipitoisuuksia, 
ja näiden yhteydessä esiintyy myös kohonneita 
thoriumpitoisuuksia.

Louhinta- ja prosessointihistorian (taulukko 
2) huomioon ottaen voidaan kohtuullisella var-
muudella todeta, että Rautuvaaran rikastehiekka-
altaan yläosien materiaali on peräisin Saattoporan, 
Pahtavuoman ja Juomasuon esiintymistä siten, että 
suurin osa tästä massasta on peräisin Saattoporan 
esiintymästä. Koska Pahtavuoman malmista ei 
ole havaittu potentiaalisia säteilyn lähteitä, voi-
daan arvioida, että merkittävimmät säteilyn läh-
teet rikastehiekassa ovat peräisin Saattoporan ja 
Juomasuon malmien uraani- ja thoriumpitoisista 
mineraaleista.

MITTAUSJÄRJESTELMÄ

Testimittauksen toteutti Radai Oy kahdessa vai-
heessa. Ensimmäiset mittaukset tehtiin kesä-
heinäkuun vaiheessa 2016. Mittauslentoja 
hankaloittivat tuolloin vesikuurot ja tuulinen sää 
(> 6 m/s).  Mittauksia jouduttiin täydentämään 
lokakuussa 2016. 

Mittauksessa käytettiin tšekkiläisen Georadis-
yhtiön (www.georadis.com) valmistamaa D230A-
spektrometria (kuva 2). Laite sisältää kaksi 104 
cm3:n kokoista BGO-ilmaisinta (Bi4Ge3O12, vismutti 
germanaatti), kaksi 1024-kanavaista spektromet-
ria, pienen tiedonkeruu- ja ohjainyksikön sekä 

http://www.georadis.com
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GPS-laitteen. Virtalähteenä on ladattava 7,2 V:n 
Li-ion-akku. Laitteen kokonaispaino on 3,5 kg.  
Laite mittaa ja tallentaa molemmille ilmaisimille 
oman 1024-kanavaisen energiaspektrin välillä 
25–3 000 keV. Laite ei laske tuloksia K-, U- ja 
Th- pitoisuuksiksi. 

Mittalaite asennettiin Radai Oy:n omavalmistei-
seen quadrokopteriin (kuva 3), jonka arvioitu suurin 
hyötykuorma on noin 5 kg ja lentoaika kuorman 

mukaan 30–60 minuuttia. Mittaukset suoritet-
tiin suunniteltuja mittauslinjoja pitkin autopilot-
toiminnolla ns. VLOS-lentona siten, että kopteriin 
säilytettiin koko ajan näköyhteys. Alkuperäisessä 
suunnitelmassa koko 0,8 km2:n suuruinen rikas-
tushiekka-altaan alue suunniteltiin lennettäväksi 
50 metrin linjavälillä 2 metrin lentokorkeudella. 
Barometriseen mittaukseen perustuva kopterin len-
tokorkeuden ylläpito ei kuitenkaan toiminut käy-
tännössä riittävän hyvin. Tämän vuoksi alimmaksi 
turvalliseksi lentokorkeudeksi valittiin 5 metriä. 
Lentokorkeuden vaikutusta säteilyn vaimenemi-
seen tutkittiin mittaamalla osa alueesta myös 10 ja 
30 metrin korkeuksilla. Toteutuneiden mittausten 
kattavuus on esitetty kuvassa 4.

Laajimman, 5 metrin korkeudella mitatun alueen 
mittaamiseen käytetty lentoaika oli n. 37 minuuttia. 
Käytetyllä lentonopeudella 3–4,5 m/s ja 5 sekun-
nin säteilyn mittausajalla pisteväliksi tuli 16–21 
m.  Radai Oy (Pirttijärvi 2016) on laatinut mittauk-
sista raportin, jossa mittausten toteutus on kuvattu 
yksityiskohtaisemmin. 

UAV-alustaisen mittauksen vertailuaineistoksi 
mitattiin maanpinnalla koko rikastushiekka-allas 
50 metrin linjavälillä RS-230 (Radiation Solutions 
Inc.) -spektrometrilla. Kuten UAV:ssa käytetty 
D230A-spektrometri, myös RS-230 on valmistettu 
Tšekissä (Georadis). RS-230 sisältää tilavuudeltaan 
103 cm3:n BGO-kiteen ja mittaa energiaspektrin 30 ja 
3000 keV välillä 1024 kanavalle. Mittausten paikan-

Kuva 2. Georadis D230A -spektrometri (koko 
145x78x260 mm).
Fig. 2. A Georadis D230A spectrometer (size 145x78x 
260 mm).

Kuva 3. Radai Oy:n Terrain Scout 3.2 quadrokopteri Rautuvaarassa. D230A-spektrometri asennettuna kopterin 
alapuolelle.
Fig. 3. Radai’s Terrain Scout 3.2 quad-copter in Rautuvaara. A D230A spectrometer is mounted on the bottom of the copter.
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nus tapahtui spektrometriin bluetooth-yhteydellä 
liitettävän ulkoisen GPS-laitteen avulla. Mittaus 
tehtiin tasaista vauhtia kävellen, kantaen laitteen 
ilmaisinpäätä 10–30 cm korkeudella maanpinnasta. 
Mittausaika (mittauksen vaatima aikaikkuna) ja 
tulosten talletusväli (rekisteröintiväli) asetetaan 
laitteeseen erikseen. Pitoisuusmittauksessa mit-

tausaikana käytettiin 30 sekuntia ja rekisteröin-
tivälinä 10 sekuntia. Totaalisäteily tallennettiin 5 
sekunnin välein. Tuloksena K, eU ja eTh -pitoisuu-
det saatiin n. 12 m:n pistevälein sekä totaalisäteily 
n. 5 metrin pistevälillä. Alueen mittaukseen kävel-
len kului aikaa yhteensä n. 8 tuntia. 

Kuva 4. Kolarin Rautuvaaran kaivoksen rikastushiekka-altaan UAV-alustaiset radiometriset mittaukset eri 
lentokorkeuksilla.
Fig. 4. Locations of UAV-based radiometric surveys at different flight altitudes in the closed Rautuvaara Fe-mine tailings area.
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TULOKSET

UAV-mittausten tuloksia ei ole tässä työssä muun-
nettu K- U- ja Th- pitoisuuksiksi, vaan testissä 
on tarkasteltu ainoastaan mitattua totaalisäteilyä 
sekä kunkin alkuaineen energiaikkunassa mitat-
tujen gammapulssien määrää aikayksikössä. 
Tarkastelussa on pyritty ottamaan huomioon 
gammasäteilyn tilastollinen luonne ja vastaamaan 
kysymykseen: Saadaanko mittauksessa käytetyllä 
suhteellisen pienikokoisella spektrometrilla mitat-
tua riittävä määrä gammapulsseja, jotta tulokset 
olisivat tilastollisesti luotettavia ja toistettavia? 

Gammapulsseja on 5 metrin korkeudella len-
netyssä UAV-mittauksessa havaittu keskimäärin 
119 pulssia sekunnissa (mediaani) maksimiarvon 

ollessa 230 pulssia sekunnissa. Vastaavasti maan-
pinnalla 10–30 cm korkeudella käsispektromet-
rilla mitatun totaalisäteilyn määrä on ollut noin 
kymmenkertainen (taulukko 3), vaikka käsispekt-
rometrin ilmaisimen koko on ollut vain puolet 
UAV:ssa käytetystä. Mittauksissa painottuu spekt-
rin matalaenerginen alkupää, eikä korkeammilla 
energiatasoilla sijaitsevissa kalium-, uraani- ja 
torium ikkunoissa havaittujen gammapulssien 
määrää voida pitää tilastollisesti riittävänä (kuva 
5). Lentokorkeudesta riippumatta K-ikkunassa 
on mitattu keskimäärin 4–5, U-ikkunassa 
3–4 ja Th-ikkunassa alle 1 pulssia sekunnissa. 
Maastomittauksessakin mitattujen gammapulssien 

Kuva 5. Gammaspektri 5 metrin korkeudella mitattuna totaalisäteilyn maksimihavainnon kohdalla, mittausaika 
5 s. Punainen katkoviiva esittää kohinatasoa 6 pulssia / 5 s (1,2 pulssia / s). Kalium-, uraani- ja torium-kanavien 
paikat on merkitty väreillä.
Fig. 5. A gamma spectrum measured at 5 m height in the location with the maximum total radiation, measurement time 5 
s. The red dashed line represents the noise level set to 6 pulse/5 s, (1.2 pulse/s). Potassium, uranium and thorium channels 
are emphasized by colors.

Taulukko 3. Ajan suhteen normeeratut gammapulssin määrät maasto- ja UAV-mittauksessa.
Table 3. Count rates of gamma pulses in ground- and UAV-based measurements.

Mittaus- 
korkeus

Kide Totaali [cps] 
mediaani / max

K [cps]  
mediaani / max

U [cps]   
mediaani / max

Th [cps]   
mediaani / max

10-30 cm BGO, 103 cm3 942 /2240 3.50 / 6.9 * 1.9 / 4.5 * 0.5 / 1.2 *

5 m (UAV) 2x BGO, 104 cm3 119 /230 5.8 / 11.8 3.8 / 10.1 0.9 / 3.8

10 m (UAV) 2x BGO, 104 cm3 116 / 174 5.7 / 9.5 3.9 / 8.4 0.9 / 2.3

30 m (UAV) 2x BGO, 104 cm3 94 / 124 4.5 / 8.0 3.0 / 5.3 0.7 / 2.1
* = mittausaika 30 s, muissa 5 s.
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määrät ovat pieniä, mutta pidemmän aikaikku-
nan (mittausaika 30 s) vuoksi tulokset ovat luo-
tettavampia ja toistettavia. Kuvassa 5 on esitetty 
5 metrin korkeudella mitatun UAV-mittauksen 
totaalisäteilyn maksimihavainnon spektri, josta käy 
selvästi ilmi kalium-, uraani- ja torium-ikkunoissa 
mitattujen pulssien tilastollisesti vähäinen määrä.

Kuvassa 6 (osat A ja B) on esitetty rinnakkain 
maanpinta- ja UAV-mittausten totaalisäteily. Vaikka 
UAV-mittauksessa havaittu säteilytaso on noin 
kymmenesosa maanpintamittauksen tasosta, ovat 

tulokset silti hyvin vertailukelpoiset. Molemmissa 
mittauksissa tulevat esille samat säteilyanomaliat. 
UAV-mittauksessa anomaliat ovat pehmeäpiirtei-
sempiä. Tämä selittyy paitsi korkeammalla havain-
tokorkeudella myös maanpintamittauksiin nähden 
suuremmalla lentonopeudella, ja nämä kasvattavat 
efektiivistä mittausaluetta ja pienentävät hieman 
spatiaalista resoluutiota. Vaikka korkeammilla 10 
ja 30 metrin lentokorkeuksilla mitattu säteilyn 
intensiteetti pienenee, erottuvat tuloksissa edelleen 
samat piirteet (kuva 6, osat C ja D).  

Kuva 6. Mitatut totaalisäteilyt: A) maanpintamittaus, B) UAV-mittaus 5 m:n korkeudella, C) UAV-mittaus 10 m:n 
korkeudella ja D) UAV-mittaus 30 m:n korkeudella.
Fig. 6. Measured total radiation; A) a ground survey with handheld spectrometry, B) a UAV-based survey at 5 m height, C) 
a UAV-based survey at 10 m height and D) a UAV-based survey at 30 m height.
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Kuva 7 Mitatut uraanisäteilyt: A) maanpintamittaus, B) UAV-mittaus 5 m:n korkeudella, C) UAV-mittaus 10 m:n 
korkeudella ja D) UAV-mittaus 30 m:n korkeudella.
Fig. 7. Measured uranium radiation; A) a ground survey with handheld spectrometry, B) a UAV-based survey at 5 m height, 
C) a UAV-based survey at 10 m height and D) a UAV-based survey at 30 m height.

UAV-mittauksissa eri korkeuksilla K-, U- ja 
Th-ikkunoissa havainnoitujen gammapulssien 
määrä ei voi pitää tilastollisesti riittävänä. Kuitenkin 
5 metrin korkeudella mitattu U-ikkunan gamma-
pulssien määrä näyttää jossakin määrin korreloivan 
maastomittauksen kanssa (kuva 7). U-ikkunassa 10 
ja 30 metrin korkeudella mitatuissa tuloksissa on 
ristiriitoja ja epäjohdonmukaisuuksia sekä keske-
nään että maastomittauksen kanssa, mikä kertoo 
tulosten epäluotettavuudesta. 

30 metrin korkeudelta tehtyjä UAV-
mittaustuloksia verrattiin myös GTK:n vuonna 

2002 tekemään lentomittausaineistoon, jossa 
lentokorkeus on 30 metriä ja linjaväli 200 metriä. 
Rekisteröintiaika lentomittauksissa oli 1 sekuntia, 
joka maastossa vastaa 50 metrin pisteväliä. Na(Tl)
J-kidepaketin tilavuus oli 41 litraa. Totaalisäteilyn 
UAV-mittaustuloksissa on selvä vastaavuus 
GTK:n lentomittaustuloksiin, vaikka intensiteet-
tiarvot ovat huomattavasti pienemmät (kuva 8). 
Uraanin mittaustuloksista vastaavaa korrelaatiota 
ei löytynyt. 
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Kuva 8. Mitatut totaalisäteilyt: A) GTK:n lentomittaus vuodelta 2002, lentokorkeus 30 m ja linjaväli 200 m, B) 
UAV-mittaus 30 m:n korkeudella, linjaväli 50 m.
Fig. 8. Measured total radiation; A) GTK’s 2002 airborne survey, flight altitude 30 m, line spacing 200 m. B) A UAV-based 
survey at 30 m height, line spacing 50 m.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

Radai Oy:n omavalmisteisella quadrokopterilla 
toteutetut mittauslennot osoittivat, että mittaukset 
on huolellisella suunnittelulla mahdollista toteut-
taa lentoteknisesti onnistuneesti. Toteutukseen 
vaikuttavat sää ja alueen topografia. Radiometriset 
mittaukset on suoritettava kuivana aikana, ja ennen 
mittausta on oltava muutaman tunnin sateeton 
aika. Sade ja kova tuuli aiheuttivat ongelmia kesä-
heinäkuun vaihteen ensimmäisissä mittauksissa, 
ja niitä jouduttiin jatkamaan myöhemmin syksyllä. 
Lentokorkeuden määritys ja ylläpito perustuivat 
barometriseen menetelmään, minkä vuoksi turval-
liseksi alimmaksi mahdolliseksi lentokorkeudeksi 
valikoitui suunnitellun 2 metrin sijasta 5 metriä. 
Radai testasi mittauksissa myös laser-korkeusmit-
taria, mutta sen käyttö sai raskaasti lastatun suu-
rehkon kopterin käyttäytymään epävakaasti, minkä 
vuoksi sen käytöstä jouduttiin luopumaan.

Tulokset osoittavat että mittalaitteena käytetty 
kaksi 104 cm3:n kokoista BGO -ilmaisinta sisältävä 
D230A-gammaspektrometri soveltuu totaalisä-
teilyn mittaukseen hyvin jopa 10 metrin mittaus-
korkeuteen asti niillä alueilla, joissa on riittävästi 
säteilevää ainesta. Pienempiin pitoisuuksiin lait-
teen tarkkuus ei ole riittävä. Kalium-, torium- ja 

uraanisäteilyn erottelu onnistuu vain matalimmilla 
lentokorkeuksilla, ja sielläkin pulssien määrä jää 
vähäiseksi, jolloin heikot lähteet eivät erotu mit-
taustulosten kohinasta.

Mittauksen etuna maastomittauksiin on mit-
tauksen nopeus, jolloin lyhemmässä ajassa saadaan 
kartoitettua isompia alueita. Perinteisessä lento-
mittauksessa mittauslinjaväli joudutaan yleensä 
optimoimaan kustannusten vuoksi aika harvaksi 
verrattuna UAV-mittauksiin, joissa linjavälin tihen-
täminen ei nosta suhteettomasti mittauskustan-
nuksia. Tarpeeksi laadukkaan mittaustuloksen 
saamiseksi lentokorkeus ei kuitenkaan voi olla pal-
jon yli viiden metrin, mikä rajoittaa käytännössä 
mittauskohteita normaalissa suomalaisessa puus-
toisessa maastossa. Myös maanpinnan kasvillisuu-
den sisältämä orgaaninen materiaali voi vaimentaa 
gammasäteilyä (Kogan et al. 1971), minkä vuoksi 
kasvillisuudesta vapaa Rautuvaaran rikastushiekka-
allas oli testikohteena ihanteellinen.

Tuloksia voidaan teoriassa parantaa paitsi lentä-
mällä matalammalla myös kasvattamalla mittaus-
aikaa tai suurentamalla spektrometrin ilmaisinta. 
Mittausaika jatkuvassa liikkeessä tehtävässä  
UAV-mittauksessa on kuitenkin hieman hankalasti  
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säädeltävä parametri. Mittausaika ja lentonopeus on 
säädettävä yhdessä sellaisiksi, että mittausten spa-
tiaalinen resoluutio säilyy yhä riittävänä eikä efek-
tiivinen mittausalue kasva liian suureksi. Testissä 
käytetyllä lentonopeudella 3–4,5 m/s ja 5 sekunnin 
mittausajalla pisteväliksi tuli 16-21 m. Jos mittaus-
aikaa kasvatettaisiin, olisi lentonopeutta samalla 
vastaavasti pienennettävä. 

Spektrometrin ilmaisimena toimivan kiteen 
materiaalit ovat yleensä suhteellisen painavia. 
Kiteen kasvattaminen parantaisi tuloksia, mutta 
nostaisi myös UAV-laitteiston kokonaispainoa. 
Testissä käytetyn BGO-kiteen (Bi4Ge3O12, vismutti 
germanaatti) tiheys on 7,13 g/cm3, joten ilmaisi-
men kaksi 104 cm3:n suuruista kidettä painavat 
yhteensä 1,485 kg ja laitteen kokonaispainon 3,5 kg.  
On esitetty arvioita, että kiteen koon pitäisi olla 
2–3 litraa, jotta tulokset olisivat luotettavia. Tällöin 
pelkkä ilmaisin kuitenkin painaisi jo yli 14 kg. 

Toisena yleisenä kidemateriaalina käytetään myös 
NaI(Tl):a (tallium aktivoitu natriumjodidi), jonka 
ominaispaino on alhaisempi 3,67 g/cm3. Tällöin 
kahden litran kide painaisi 7,34 kg. Kahden litran 
ilmaisimen sisältävien mittalaitteiden kokonais-
painot olisivat pienille, lentoonlähtömassaltaan alle  
25 kg painaville UAV-laitteille haastavia.

Yhteenvetona testistä voidaan todeta UAV-
mittauslennon onnistuneen teknisesti kohtalai-
sen hyvin pienistä vastoinkäymisestä huolimatta. 
Lentokorkeuden tarkka rekisteröinti puuttui. 
Mahdollisessa jatkokehityksessä lentokorkeus täy-
tyy ottaa mukaan tallennettaviin tuloksiin. Tulosten 
luotettavuuden kannalta suurin ongelma on testissä 
käytetyn gammaspektrometrin ilmaisimen liian 
pieni koko, ja tämän vuoksi tuloksia ei voida pitää 
tilastollisesti luotettavina. Suuremmat ilmaisimet 
olisivat painoltaan helposti kuitenkin liian painavia 
UAV-käyttöön.

KIITOKSET

Kiitämme Radai Oy:tä UAV-mittausten toteutuk-
sesta ja yhteistyöstä maastomittausten aikana sekä 
Hannukainen Mining Oy:tä mahdollisuudesta suo-
rittaa mittaukset Kolarin Rautuvaarassa. Mittaukset 

toteutettiin Tekesin rahoittamassa UAV-MEMO-
projektissa yhteistyössä kaivosympäristötutkimuk-
sia GTK:ssa tekevän MinNorth-projektin (Interreg 
Pohjoinen) kanssa.
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UAV-ALUSTAINEN LÄMPÖKUVAUS TERRAFAME 
OY:N KAIVOSALUEELLA SOTKAMOSSA

Hannu Panttila ja Heikki Salmirinne

Geologian tutkimuskeskus pilotoi UAV-lento-
laitteeseen asennettua lämpökameraa kaivosympä-
ristötutkimuksessa Terrafame Oy:n Sotkamon 
kaivok sella keväällä 2016. Kokeilussa kuvattiin kah-
den viikon välein kolme patoaluetta tarkoituksena 
selvittää menetelmän soveltuvuutta mahdollisten 
vuotojen löytämiseen padoista.

Patojen tarkkailussa menetelmän tuottama 
aineisto on tulkinnanvaraista eikä siten yksinään 
ole riittävä mahdollisten vesivuotojen havain-
nointiin, vaan vaatii tuekseen paikan päällä teh-
tyjä muita referenssihavaintoja. Lämpökuvauksella 
voitiin havainnoida patojen alapuolisia lammikoita 
ja puroja, mutta menetelmä ei paljasta niiden sisäl-
tämien vesien alkuperää.

The Geological Survey of Finland tested an 
unmanned aerial vehicle (UAV) with a thermal 
infrared camera in mining environmental studies 
at Terrafame Oy’s Sotkamo Mine in the spring of 
2016. During the test, three dams were surveyed 
twice in two weeks. The aim of study was to define 
the applicability of the method for the surveillance 
of the dams for leaking.

The method is more open to interpretations in 
dam surveillance and is not sufficient alone for 
this purpose. The method reveals the ponds, creeks 
and trickles below a dam, but not the origin of the 
waters.

JOHDANTO

UAV-MEMO-hankkeessa pilotoitiin UAV-lento-
laitteeseen integroitua lämpökameraa kaivosym-
päristötutkimuksessa. Pilotoinnin tarkoituksena oli 
selvittää lämpökameran soveltuvuutta Terrafame 
Oy:n Sotkamon kaivoksen kaivosaltaiden maa-
patojen tarkkailuun.

GTK järjesti alkuvuodesta 2016 avoimen UAV-
yrityksille suunnatun tietopyyntökyselyn  niiden 
mahdollisuuksista tuottaa erilaisia mittaus- ja 
kuvauspalveluita malminetsinnän ja kaivosteolli-
suuden tarpeisiin. Tietopyyntöön vastasi 21 yritystä 

ja vastausten perusteella lähetettiin viidelle yrityk-
selle tarjouspyyntö kahdesta kahden viikon välein 
tehtävistä lämpökamerakuvauslennosta Terrafame 
Oy:n kaivosalueella Sotkamossa. Lentojen lisäksi 
tarjouspyyntö sisälsi alkuperäisen muokkaa-
mattoman mittausaineiston ja ortokuvamosaii-
kiksi käsitellyn kuvausaineiston toimittamisen  
GTK:lle kuukauden kuluessa kuvauslennoista. 
Tarjousten perusteella tehtävään valittiin VideoDrone  
Finland Oy.

YLEISTÄ LÄMPÖKUVAUKSESTA

Kaikki pinnat, joiden lämpötila on yli absoluuttisen 
nollapisteen (-273,15 °C), säteilevät lämpösäteilyä 
enemmän tai vähemmän pinnan lämpötilan sekä 

emissiivisyyden mukaan, jolla tarkoitetaan pin-
nan kykyä lähettää lämpösäteilyä. Näkyvää valoa 
(0,4–0,7 µm) pitempi infrapunasäteily sisältää 
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lähi- ja lyhytaalto-infrapunan (0,7–3,0 µm) sekä 
pitkäaalto-infrapunan (8–14 µm) aallonpituusalu-
een. Lämpökameroilla kuvataan kohteen lähettämää 
lämpösäteilyä yleensä aallonpituusalueella 8–14 µm 
(TIR, thermal infrared).

Lämpökamera on toimintaperiaatteeltaan 
samantapainen laite kuin tavallinen kamera, eli 
kuvauskohteesta objektiivin läpi kulkeva säteily 
tallennetaan laitteeseen. Suurimmat poikkeuk-
set tavalliseen kameraan verrattuna ovat optii-
kan materiaali ja se, että lämpökamera muodostaa 
kuvan kiinteän kuvauskohteen pinnasta tulevan 
pitkäaaltoisen infrapunasäteilyn eli lämpösäteilyn 

perusteella. Lasin sijasta lämpökameran linssima-
teriaalina käytetään yleensä hyvin pitkäaaltoista 
infrapunasäteilyä läpäisevää hiilipinnoitettua 
germaniumia.

Lämpökamerat voidaan jakaa kahteen tyyppiin: 
mittaaviin ja ei-mittaaviin. Ei-mittaavia lämpö-
kameroita käytetään yleensä etsintä- ja valvon-
talaitteina. Mittaaville lämpökameroille on useita 
käyttökohteita kiinteistönhuollossa, teollisuu-
dessa, lämpöä tuottavien prosessien tarkkailussa 
ja tutkimuksessa sekä lämpöä tuottavien vikojen 
etsinnässä. 

TERRAFAME OY:N SOTKAMON KAIVOSALUE TESTIKOHTEENA

Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen kaivospiiri on 
laajuudeltaan 6 000 hehtaaria. Tästä alasta on tuo-
tantokäytössä noin 1 000 hehtaaria. Kaivos käsittää 
avolouhoksen, tehdasalueen, vedenkäsittelylaitok-
sia, eri vaiheissa olevia bioliuotuskasoja, sivukiven 
läjitysalueita sekä vesialtaita. 

Terrafame Oy:n kaivoksen alueella on useita 
padottuja vesialtaita eri tarkoituksiin. Osaan niistä 
on kerätty kaivosalueen ulkopuolelta kaivosalu-
eelle tulevia vesiä ja osaan kaivosalueelta tulevia 
vesiä. Kaivosalueen padot on tehty moreenista, 

moreenista ja kalliomurskeesta tai moreenilla tii-
vistetystä kalliolouheesta. Moreeni on jäätikön kal-
lioperästä murskaamaa ja jauhamaa lajittumatonta 
maa-ainesta, joka sisältää raekokoja savesta kiviin. 
Hienoainespitoisuutensa takia moreeni on huonosti 
vettä läpäisevää ainesta. Veden ja patojen pinnan 
lämpötilaeron ansiosta mahdolliset vuodot saatta-
vat näkyä lämpökamerakuvissa. Kuvauskohteeksi 
kaivosalueella valittiin kolme seuraavissa kappa-
leissa kuvattua patoaluetta: Kortelampi, Kulju ja 
Latosuo.

KUVAUSKOHTEET JA NIIDEN ERITYISPIIRTEET

Lämpökameratutkimuksessa kuvatut kohteet 
kuvattiin molemmilla kuvauslennoilla seuraa-
vassa järjestyksessä: Kortelampi, Kulju ja Latosuo  
(kuva 1).

Kortelampi: Lämpökamerakuvauslentojen ensim-
mäinen kohde oli Kortelammen pato, joka on raken-
nettu moreenilla tiivistetystä murskatusta kivestä 
(Pöyry 2009). Eristeenä padossa on käytetty myös 
suodatinkangasta ja bentoniittimattoja (Destia 
2012). Kortelammen allas on selkeytysallas, johon 

lasketaan ylempien selkeytysaltaiden pintaosien 
vesiä, suojapumppaus-, hule- ja sadevesiä (Pöyry 
2016). Kuvatun alueen pinta-ala oli 14 hehtaaria. 

Kulju: Kulju on varastoallas, johon on kerätty 
käsiteltyjä ja ympäristöluvan pitoisuusrajat täyt-
täviä sade- ja sulamisvesiä (Pöyry 2016). Kuvatun 
alueen pinta-ala oli 7,3 hehtaaria. 

Latosuo: Latosuo on varastoallas, johon on kerätty 
käsiteltyjä ja ympäristöluvan pitoisuusrajat täyt-
täviä sade- ja sulamisvesiä (Pöyry 2016). Kuvatun 
alueen pinta-ala oli 7 hehtaaria.

KUVAUSJÄRJESTELMÄ JA KUVAUSTEN SUORITUS

Kuvauslennoilla käytettiin VideoDrone® X4S-
kuvauskopteria (kuva 2), joka on neliroottorinen 
multikopteri. Multikopterin omamassa on 2,2 kg, 
ja sen hyötykuorman maksimipaino on 2,0 kg. 

Kopterin sähkömoottoreiden teho on 2,4 kW ja len-
toaika on jopa 57 minuuttia.

Multikopteriin oli asennettu lämpökamera 
Workswell WIRIS, jonka resoluutio on 640 x 512  
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Kuva 1. Tutkimuskohteet Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksella. Kartta: Terrafame Oy, kohderajaukset Hannu 
Panttila.
Fig. 1. Survey areas at the Sotkamo Mine of Terrafame Oy. Map: Modified after Terrafame Oy by Hannu Panttila.

Kuva 2. VideoDrone Oy:n Juhani Mikkola valmistelee VideoDrone® X4S-kuvauskopteria toisen kuvauskerran 
lennolle. Kuva: H. Panttila, GTK.
Fig. 2. Juhani Mikkola of VideoDrone Oy preparing the VideoDrone® X4S multicopter for a thermal photography flight. 
Photo: H. Panttila, GTK.
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pikseliä. Workswell WIRIS-lämpökameran tal-
lentama infrapunan aallonpituusalue on 7,5– 
13,5 μm. Kuvauskopterin GPS-paikannin tallen-
taa koordinaatit, korkeuden ja kompassisuunnan 
jokaiselle kuvalle erikseen. Kuviin tallentuvat myös 
multikopterin kallistuskulmat kuvanottohetkellä, 
joten kaikki kuvat voidaan georeferoida, yhdistää 
ortokuvaksi ja siirtää paikkatieto-ohjelmistoihin. 
Ortokuvamosaiikin muodostamista varten kuvat 
ovat päällekkäin siten, että kuvien pituuspeitto oli 
80 % ja sivuttaispeitto 65 %. Tämän lisäksi kuvatut 
alueet olivat varsinaisia kohteita laajempia.

Lento- ja reittisuunnitelmien, lennon suoritta-
miseen sekä sen reaaliaikaiseen valvontaan auto-
maattiohjauksen aikana käytettiin VideoDrone® 
Ground Station -ohjelmistoa. Lentoonlähtö ja 
laskeutuminen suoritettiin aina manuaalisesti. 
Jokaisen kuvauslennon jälkeen tarkistettiin kame-
raan tallentuneiden kuvien määrä ja laatu (kuva 3).

Parhaimman lämpötilakontrastin saamiseksi 
mittaukset suunniteltiin suoritettaviksi auringon 
laskettua. Ensimmäinen lämpökamerakuvauslento 
suoritettiin sunnuntain 8.5.2016 ja maanantain 
9.5.2016 välisenä yönä. Kuvauslennot aloitettiin 
noin kello 21.55. Lämpökamerakuvaukset lopetet-
tiin noin kello 3.45. Toinen lämpökamerakuvaus-
lento suoritettiin maanantain 23.5. ja tiistain 24.5. 
välisenä yönä. Ensimmäinen kuvauslento aloitet-
tiin kello 21.34. Viimeinen kuvauslento päättyi noin 
kello 1.20. Lennot suoritettiin samassa järjestyk-
sessä kuin ensimmäiselläkin kerralla.

Molemmilla kuvauskerroilla säätila oli lähes 
pilvetön pouta. Jälkimmäinen yö oli huomattavasti 
edellistä valoisampi (kuva 4). Ennen jokaista len-
toonlähtöä mitattiin tuulen nopeus noin kahden 
metrin korkeudelta maan pinnalta. Tuulen nopeudet 
maan pinnan tasolla olivat pääasiassa 1–2 metriä 
sekunnissa. Multikopterin maa-asemalle lähettä-
mästä kallistuskulmatiedoista voitiin arvioida tuu-
len nopeus 150 metrin lentokorkeudella. Kuvausten 
aikana tuulen nopeus vaihteli kahta kuvauslentoa 
lukuun ottamatta 4 ja 7 metriä sekunnissa välillä. 
Kahden kuvauslennon aikana tuulen nopeus kohosi 

Kuva 3. VideoDrone Oy:n Kaido Kullam tarkastamassa kuvauslennon tiedostoja. Kuva: H. Panttila, GTK.
Fig. 3. Kaido Kullam of VideoDrone Oy checking the thermal photography files after the flight. Photo: H. Panttila, GTK.

Kuva 4. Kuvauskopteri Kuljun patoaltaan yllä (valkoinen 
piste kuusta yläoikealle). Kuva: H. Panttila, GTK.
Fig. 4. Multicopter flying over the Kulju dam (white dot above 
and to the right of the moon). Photo: H. Panttila, GTK.
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10–12 metriä sekunnissa arvoihin. Puuskissa tuuli 
oli suurimmillaan arviolta 16 metriä sekunnissa.

Ensimmäisen kuvauskerran Kortelammen mitta-
uslennolla ilmeni tutkimuksen ainoa virhetilanne. 
Multikopterin laskeuduttua operaattorit huomasi-

vat, ettei kamera ollut kuvannut kuin noin puolet 
kuvattavan alueen pinta-alasta. Kameran ohjel-
misto oli ilmeisesti jäänyt jumiin prosessoimaan 
viimeiseksi otettua kuvaa. Kamera käynnistettiin 
uudelleen ja mittauslento uusittiin.

TULOKSET

Kuvausten jälkeen VideoDrone Oy toimitti GTK:lle 
raakakuvat ja ortokuviksi käsitellyt kuvat kohteista 
sekä kuvankäsittelyohjelman lisensseineen. 
Raakakuvista voidaan erottaa helposti esimerkiksi 
tutkimuksissa käytetyt autot niiden moottoreiden 
lämmön ansiosta. Raakakuvista on myös erotetta-
vissa tutkimusryhmän henkilöitä pieninä pisteinä. 
Mutta esimerkiksi toisen kuvauslentokerran aikana 
Latosuon padolla soitimella olleet teeret eivät erotu 
kuvista (kuva 5).

Kuvia tarkastellessa on syytä kiinnittää huomiota 
värieroihin eri kuvauskertojen ja kohteiden lämpö-
tilaskaaloissa. Kuvauskohteiden lämpötilat poik-
keavat toisistaan, joten niitä ei ole voitu muuttaa 
helpommin vertailtaviksi.

Kortelampi: Kortelammen ensimmäisen kuvaus-
kerran ortomosaiikkikuvan lämpötila-asteikko on 

-0 °C - +15,0 °C:n välillä ja toisen kuvauskerran 
lämpötila-asteikko on 0 °C - +20,0 °C:n välillä 
väriskaalan pysyessä samana (kuvat 6 ja 7).

Kuvia vertailemalla voidaan havaita pintaveden 
lämpeneminen kuvausten välillä. Kuvan oikeassa 
laidassa on patoallas, jonka väriskaala on punaisesta 
keltaiseen, ja kuvan yläosassa ovat keltaisina näky-
vät selkeytysaltaat. Lämpökamerakuvissa erottuvat 
myös Kortelammen altaaseen sen yläpuolisista sel-
keytysaltaista laskettavat vedet. Padon länsipuolella 
olevat lähes valkoisena näkyvät matalat lammikot 
(ks. nuolet kuvissa 6 ja 7) ovat lämmenneet noin 
+20 °C:n lämpötilaan, kun niiden lämpötila oli 
ensimmäisen kuvauslennon aikana noin +12 °C. 
Tällä tutkimuksella ei voida osoittaa lammikoiden 
vesien alkuperää eikä mahdollisia padon vuotokoh-
tia voida havaita ilman paikan päällä tehtyjä muita 
referenssihavaintoja. 

Kuva 5. Raakakuva Latosuon padosta. Kuvasta erottuvat kaksi autoa ja kuvassa alemman auton takaa kaksi hen-
kilöä. Kuvan alaosassa padon harjalla soitimella olleet teeret eivät erotu kuvasta.
Fig. 5. Raw thermal image of the Latosuo dam. Two cars and two persons behind the lower car can be observed. The black 
grouses displaying on the dam in the lower part of the picture cannot, however, be detected. 
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Kuva 6. Kortelammen patoalue georeferoituna ortomosaiikkilämpökuvana, ensimmäinen kuvauslento 8.–9.5.2016.
Fig. 6. A georeferenced thermal orthomosaic of the Kortelampi dam, first thermal imaging flight 8.–9.5.2016.

Kuva 7. Kortelammen patoalue georeferoituna ortomosaiikkilämpökuvana, toinen kuvauslento 23.–24.5.2016.
Fig. 7. A georeferenced thermal orthomosaic of the Kortelampi dam, second thermal imaging flight 23.–24.5.2016.
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Kulju: Kuljun ensimmäisen kuvauskerran ortomosa-
iikkikuvan lämpötila-asteikko on -1,8 °C - +13,0 
°C:n välillä ja toisen kuvauskerran lämpötila-
asteikko on +5,0 °C - +17,0 °C:n välillä väriskaalan 
pysyessä samana (kuvat 8 ja 9).

Myös Kuljun patoalueen lämpökameran tuotta-
masta mittausaineistosta käy selvästi ilmi altaiden 
pintaveden tasainen noin 4 °C:n lämpötilan nousu 
(huomaa, että kuvien lämpötila-asteikko on eri 

väriskaalan ollessa sama). Kuvausten välillä on 
Kuljun patoaltaasta laskettu vettä, minkä osoittaa 
kuvien luoteisosassa paljastuneet ympyröidyt maa-
alueet (kuvat 8 ja 9). Padon kaakkoispuolella on 
nuolilla merkittyjä lammikoita, joiden vesien alku-
perää ei voida osoittaa tällä tutkimuksella. Yksistään 
näiden kuvien ja tämän tutkimuksen perusteella ei 
ole mahdollista ottaa kantaa padon tiiviyteen tai 
osoittaa vesivuotoja padosta.

Kuva 8. Kuljun patoalue georeferoituna ortomosaiikkilämpökuvana, ensimmäinen kuvauslento 8.–9.5.2016.
Fig. 8. A georeferenced thermal orthomosaic of the Kulju dam, first thermal imaging flight 8.–9.5.2016.

Kuva 9. Kuljun patoalue georeferoituna ortomosaiikkilämpökuvana, toinen kuvauslento 23.–24.5.2016.
Fig. 9. A georeferenced thermal orthomosaic of the Kulju dam, second thermal imaging flight 23.–24.5.2016.
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Kuva 10. Latosuon patoalue georeferoituna ortomosaiikkilämpökuvana, ensimmäinen kuvauslento 8.–9.5.2016.
Fig. 10. A georeferenced thermal orthomosaic of the Latosuo dam, first thermal imaging flight 8.–9.5.2016.

Kuva 11. Latosuon patoalue georeferoituna ortomosaiikkilämpökuvana, toinen kuvauslento 23.–24.5.2016.
Fig. 11. A georeferenced thermal orthomosaic of the Latosuo dam, second thermal imaging flight 23.–24.5.2016.

Latosuo: Latosuon ensimmäisen kuvauskerran orto-
mosaiikkikuvan lämpötila-asteikko on +0,0 °C:n 
ja +15,0 °C:n välillä ja toisen kuvauskerran läm-
pötila-asteikko on +2,0 °C:n ja +17,0 °C:n välillä 
väriskaalan pysyessä samana (kuvat 10 ja 11). 

Latosuon padon kuvista voidaan myös havaita 
kuvan alaosan patoaltaan pintavesien lämpötilan 
nousu kuvauslentojen välillä. Huomaa, että kuvien 

lämpötila-asteikko on eri väriskaalan pysyessä 
samana. Latosuon padon pohjoispuolella on muu-
tamia nuolilla merkittyjä keltaisena erottuvia lam-
mikoita, joiden vesien alkuperää ei voida osoittaa 
tällä tutkimuksella. Yksistään näiden kuvien ja 
tämän tutkimuksen perusteella ei ole mahdollista 
ottaa kantaa padon tiiviyteen tai osoittaa vesivuo-
toja padosta.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

UAV-alustaisen lämpökuvauksen tekninen toteu-
tus onnistui erinomaisesti. Multikopterin valmistelu 
lentoonlähtökuntoon vei muutamasta minuutista 
noin kymmeneen minuuttiin lähtöpaikalle saa-
pumisesta. Mittauslentoihin kului aikaa mitatta-
van alueen ja sen muodon sekä tuuliolosuhteiden 
mukaan 12–30 minuuttia. Kuvien tarkistukseen 
ja tietojen purkuun kului myös 5–10 minuuttia. 
Multikopteri lensi hyvin vakaasti kaikissa tuuliolo-
suhteissa. Jopa 16 m/s puuskat eivät näyttäneet vai-
kuttavan kovinkaan paljon multikopterin lentoon. 

Patojen tarkkailussa menetelmän tuottama 
aineisto on tulkinnanvaraista eikä yksinään ole 
riittävää mahdollisten vesivuotojen havainnointiin, 
vaan vaatii tuekseen paikan päällä tehtyjä muita 
referenssihavaintoja. Patoalueilla ei lämpökuvien 
perusteella ole havaittavissa vuotoja. Jotta vuo-
dot kyettäisiin havainnoimaan, olisi vuotovesien 
lämpötilan erotuttava vuotokohtien ympäristöstä. 
Lämpökuvauksella voitiin havainnoida patojen ala-

puolisia lammikoita ja puroja, mutta menetelmä ei 
paljasta niiden sisältämien vesien alkuperää. 

Lämpökuvaus on tavallisen valokuvauksen lisäksi 
yksi helpoiten UAV-alustalla toteutettavissa olevista 
menetelmistä. UAV-käyttöön suunniteltuja läm-
pökameroita sekä kuva-aineiston käsittelyyn tar-
koitettuja ohjelmistoja on kaupallisesti saatavissa 
useita. Lämpökuva-aineistojen prosessointi ja tul-
kinta vaatii kuitenkin ammattitaitoa, ja tähän mah-
dollisten palveluntarjoajien kannattaa panostaa. 
Lopputuotteena tarjottavien georeferoitujen orto-
lämpökuvamosaiikkien laatuun ja asiakkaiden tieto-
järjestelmiin sopivuuteen kannattaa myös kiinnittää 
huomiota. Ympäristötutkimusten (esim. kaivos-
vedet ja erilaiset lämpöä tuottavat prosessit) lisäksi 
lämpökuvauksen sovelluksia kaivosympäristöissä 
voi löytyä myös erilaisista kaivosinfrastruktuurin 
kunnossapitoon liittyvistä monitorointitehtävistä, 
esim. sähkölaitteiden kunnossapidosta. 

KIITOKSET

Lämpökuvaukset tehtiin Tekesin rahoittamassa 
Geologian tutkimuskeskuksessa toteutetussa UAV-
MEMO-projektissa. Kiitämme VideoDrone Finland 
Oy:tä lämpökuvausten toteutuksesta ja yhteistyöstä 
maastomittausten aikana sekä Terrafame Oy:n 

Sotkamon kaivoksen henkilökuntaa testilennon 
mahdollistamisesta. Erityisesti haluamme kiit-
tää Timo Uhlbäckia Terrafame Oy:stä yhteistyöstä 
kuvauslentojen aikana.
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UAV-ALUSTAINEN HYPERSPEKTRIKUVAUS 
TERRAFAME OY:N KAIVOSALUEELLA SOTKAMOSSA

Maarit Middleton, Heikki Salmirinne ja Antti Pasanen

Hyperspektrikuvaaminen miehittämättömistä 
ilma-aluksista on kehittynyt kaupalliseksi toimin-
naksi viime vuosien aikana. Suomessa menetelmän 
soveltuvuutta malminetsinnän ja kaivosympäristö-
jen seurannan tukena on tutkittu toistaiseksi vähän. 
UAV-MEMO-projektissa hyperspektritapaustutki-
muksen tavoitteena oli esitellä kaivosympäristö-
jen seurantaan soveltuva, jo teknisesti todennettu, 
UAV-hyperspektrikuvantamista hyödyntävä sovel-
lus. Tutkimuksessa kartoitettiin klorofyllin määrää 
korkeahumuksisesta järvestä Sotkamon Terrafame 
Oy:n kaivospiirin alueella. Rikola Oy:n hyperspekt-
rikameraa (500−900 nm, spatiaaliresoluutio 0,5 m) 
lennätettiin kiinteäsiipisessä UAV:ssä Kolmisoppi-
järven päällä. Aiempina vuosina järvestä oli mitattu 
15 µg/l klorofyllipitoisuuksia, mutta lentopäivänä 
28.8.2016 klorofyllipitoisuudet olivat alle 4,2 µg/l. 
Vaikka arvot ja niiden vaihteluväli olivat pieniä, 
klorofyllin määrä pystyttiin ennustamaan spektri-
aineistosta luotettavasti (RMSE=0,14 µg/l) kahdella 
laskennallisella menetelmällä, jotka pohjautuvat 
estimointiin perustuvan klorofylliabsorption käyt-
töön ja heijastuskerrointen suhteeseen aallonpi-
tuusalueilla 672 nm ja 706 nm. Miehittämättömästä 
ilma-aluksesta tehtävä hyperspektrikuvaus ja 
samanaikainen vesistömittaus ovat varteenotettava 
menetelmä veden ominaisuustietojen spatiaalisen 
jakauman kartoittamiseen. Projektin tilaama ja kau-
pallisesti tuotettu hyperspektrinen vesistömittaus 
todettiin lähes valmiiksi kaupalliseksi palveluksi, 
jos tuotteeseen lisätään paikalla tehtävä vesistö-
mittaus. Palvelun kilpailukyvyn parantamiseksi 
aineiston automatisoidun esikäsittelyn tehokkuutta 
tulisi parantaa ja tuotteistaminen olisi saatettava 
loppuun.

Hyperspectral imaging from unmanned aerial 
vehicles has become a commercial service in the 
past few years. However, the application of the 
data in mineral exploration and mine site moni-
toring in Finland is rare. The goal of the hyper-
spectral case study in the UAV-MEMO project was 
to introduce a technically mature application of 
UAV-hyperspectral imaging in mine site monitor-
ing. Rikola Oy’s hyperspectral snapshot camera 
(500−900 nm, 0.5 m spatial resolution) was flown 
in a fixed-wing drone over Lake Kolmisoppi at the 
Terrafame Oy mine in Sotkamo to map chlorophyll 
contents on the west side of the lake. Previous 
Kolmisoppi monitoring results suggested concen-
trations of up to 15 µg/l. At the time of the flight on 
28 August 2016, field measured chlorophyll concen-
trations (n = 46) were less than 4.2 µg/l. Regardless 
of the low concentrations and variability, the chlo-
rophyll was quantified from the spectral data with 
high accuracy (RMSE = 0.14 µg/l) using two esti-
mation techniques based on two approaches: single 
scattering albedo conversion and reflectance ratio of 
the bands 672 nm and 706 nm. UAV-hyperspectral 
imaging combined with ground measurements of 
chlorophyll can be considered a feasible technique 
for mapping the spatial distribution of lake qual-
ity indicators. For UAV-hyperspectral water quality 
mapping to become a competitive service, devel-
opments towards more efficient automatization of 
data processing and finished customer products are 
required.  
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YLEISTÄ KUVAAVASTA SPEKTROSKOPIASTA

Spektrometria käsittää joukon tekniikoita, joilla 
mitataan kohteen takaisin heijastaman säteilyn 
spektriä näkyvän (350−700 nm), lähi-infrapunan 
(700−1 700 nm), keski-infrapunan (1 700−3 000 
nm) tai pitkäaaltoisen-infrapunan aallonpituus-
alueilla (8−15 µm). Spektrometri on spektriä tiheästi 
mittaava laite, jossa on kymmeniä tai satoja kapeita 
aallonpituuskanavia. Aineisto voi olla spektrisesti 
jatkuvaa, tai laite voidaan ohjelmoida mittaamaan 
ennakolta valittuja aallonpituusalueita. Kohdetta 
voidaan mitata etätunnistuksena eli läheltä 
kohdetta tapahtuvana mittauksena tai kauko-
kartoituksena satelliiteista, lentokoneesta tai mie-
hittämättömästä ilma-aluksesta. Etätunnistuksessa 
valon lähteenä käytetään aktiivista valaistusta, kun 
luonnossa hyperspektrispektroskopia on passiivi-
nen auringon valaistukseen perustuva menetelmä. 
Korkealaatuisen hyperspektrisen kaukokartoi-
tusaineiston mittaaminen vaatii muiden optisten 
menetelmien tavoin pilvetöntä säätä ja stabiileja 
ilmakehäolosuhteita. 

Kohteesta takaisin heijastuva spektri voidaan 
mitata spektrometrillä. Kaukokartoituksessa käy-
tetään kuvaavan spektrometrian menetelmiä eli 
spektrikameraa, jolloin lopputulos on moniulot-
teinen rasteriaineisto, joka sisältää yhtä monta 
aineistotasoa kuin kamerassa on spektrikanavia. 
Spektrikamerat perustuvat pääsääntöisesti kah-
teen eri tekniikkaan. Rivikeilaimet (wiskbroom, 
pushbroom) kuvaavat yhtä arvoriviä lentorataan 
nähden poikkisuunnassa, ja näitä yhdistämällä saa-
daan lentokaistalle jatkuva aineisto. Fabry-Pérot-
interferometriaan perustuvat hyperspektrikamerat 
tallentavat ilmakuvakameroiden tapaan kuvia, 
joita yhdistämällä muodostetaan tutkimusalueen 
spektrimosaiikki. 

Miehittämättömiin ilma-aluksiin (eng. UAV, 
Unmanned Aerial Vehicle) sopivat kamerat ovat 
yleistyneet viime vuosina. UAV:llä tehtyjen 
hyperspektrikuvausten etuja verrattaessa miehi-
tetyillä lentolaitteistoilla suoritettuihin ovat kor-

kea spatiaaliresoluutio, nopea reagointivalmius 
hyvän lentosään esiintyessä ja laitteistojen koh-
tuullinen hinta. Miehittämättömältä lentoalukselta 
kuvattujen aineistojen spektrinen laatu on kuiten-
kin heikompaa kuin lentokoneesta tai helikopte-
rista kuvattujen, koska suuremman hyötykuorman 
alustoilla lennätettävien spektrikameroiden läm-
pötila pystytään vakioimaan ja alusta on vakaampi. 
UAV:lla kuvatuilla ilmiöillä tulee siksi olla ympäris-
töstään selkeästi poikkeava spektrinen sormenjälki, 
koska aineiston signaali-kohinasuhde on heikompi 
kuin lentokoneesta tai helikopterista mitatuilla. 
Matalammasta lentokorkeudesta johtuva korke-
ampi spatiaalinen resoluutio voi toisaalta avata 
UAV-hyperspektriaineistoille sovellusalueita, jotka 
eivät olisi mahdollisia satelliiteista tai miehitetyiltä 
lentoalustoista kuvattuina. Satelliiteista kuvattujen 
aineistojen eduksi voidaan laskea niiden suhteelli-
sen huokea hinta ja laaja spatiaalinen peitto.

Miehittämättömiltä lentoalustoilta suoritettava 
kuvaava spektrometria on parhaillaan nopeasti 
kehittyvä teknologian ala, jonka sovellusmahdol-
lisuuksien tutkiminen on aktiivista. Potentiaalisia 
sovellusalueita ovat mm. maatalouden täsmäviljely 
(ravinnetasapaino, vesistressi, kasviterveys, esim. 
Honkavaara et al. 2013) ja metsäntutkimus (met-
säinventointi, hyönteistuhot, esim. Näsi et al. 2016). 
Malminetsintään ja kaivosympäristöjen tarkkai-
luun liittyvät sovellukset ovat toistaiseksi vähäi-
siä. Jakob et al. (2017) esittävät yhden harvoista 
tämän aineistotyypin sovelluksista litologiseen 
kartoitukseen ja malminetsintään. Tutkimuksessa 
rautaoksideja sisältävä kivilajifasies pystyttiin 
kartoittamaan, koska raudan oksideilla on spekt-
rinen sormenjälki 500−900 nm:n alueella. Tämän 
tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, soveltuuko 
UAV-alustalta Fabry-Perot-teknologiaan perus-
tuva UAV-hyperspektriaineisto veden klorofylli-
pitoisuuden kartoittamiseen korkeahumuksisessa 
Kolmisoppi-järvessä. 

SPEKTROSKOPIA VEDEN KLOROFYLLIPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ

Vesi absorboi ja heijastaa säteilyä näkyvän valon, 
lähi- ja keski-infrapunan aallonpituusalueilla. 
Veden kokonaisheijastusspektri sisältää tietoa 
veteen liuenneista aineista, kuten humuksesta, 

suspensiossa olevista aineista, kuten phytoplank-
tonista ja epäorgaanisesta materiaalista, sekä 
läpinäkyvissä vesistöissä pohjan materiaalin heijas-
tuksesta. Veden heijastuskerroin on erittäin matala 
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lähi- ja keski-infrapunan alueilla, koska vesimo-
lekyylin värähtelytaajuudet sijoittuvat kyseiselle 
spektrialueelle. Vedellä on vahvat absorptiopiirteet 
1 400 nm:n ja 1 920–1 935 nm:n aallonpituuksilla 
ja useita heikkoja piirteitä 450−2 400 nm:n välillä.  
Näkyvän valon aallonpituuksilla (< 600 nm) hei-
jastuskerroin on korkeampi (5 %) veden valon 
läpäisykyvyn vuoksi (Koponen 2006, Kallio 2012). 
Suspensiossa oleva epäorgaaninen aines puolestaan 
nostaa veden reflektanssia 400−900 nm (Wu et al. 
2014) ja liuennut orgaaninen aines laskee heijas-
tuskerrointa näkyvän valon alueella (400−600 nm, 
Kallio et al. 2001, Menken et al. 2006).

Vedessä oleva klorofylli heijastaa vihreää valoa 
(500−600 nm) ja absorboi sinisen (450 nm) ja 
punaisen (660−670 nm) aallonpituuksilla (kuva 
1).  Aallonpituuden 700 nm kohdalla sijaitsevan 
heijastuspiikin on havaittu kohoavan klorofyllin 
määrän kasvaessa (Morel & Prieur 1977), mikä 
johtuu phytoplanktonin heijastus- ja absorptio-
ominaisuuksista. Kuvasta 1 voi havaita myös hei-
jastuskertoimen kohoavan 500−850 nm:n alueella 
klorofyllimäärän noustessa. Klorofylli-a:n ja b:n 
absorptiominimit poikkeavat toisistaan siten, että 
klorofylli-a:lla ne sijaitsevat 429 nm:n ja 659 nm:n 
kohdalla ja klorofylli-b:llä 455 nm:n ja 642 nm:n 
kohdalla (mm. Schalles et al. 1997).

Veden laadun kaukokartoitus on osoitettu 
hyödylliseksi työkaluksi Suomessa (Kallio 2012, 
Koponen 2006).  Klorofylli-a-pitoisuutta, sameutta 
(suspensio) ja orgaanisen aineksen määrää on kar-
toitettu sekä lento- että satelliittiaineistoilla. Järviä 
on pystytty luokittelemaan vedenlaatuluokkiin 
optisilla kaukokartoitusaineistoilla (Koponen et 
al. 2002). Kallio et al. (2003) on ennustanut klo-
rofylli-a-pitoisuuksia AISA-lentoaineistosta jopa 
2,1 µg/l RMSE (root mean squared error) keski-
virheellä pitoisuuksien vaihteluvälin ollessa 5−45 
µg/l. Hiidenvedellä lennätettiin hyperspektrika-
meraa UAV-alustalla järven klorofyllipitoisuuden 
kartoittamiseksi. Tutkimus osoittautui onnistu-
neeksi klorofyllipitoisuuksien vaihteluvälin ollessa 
3−58 µg/l (suullinen tiedonanto Ilkka Pölönen 
21.11.2016). Suomen ympäristökeskus (SYKE) tar-
joaa klorofyllitilanteen seurantaan Suomen meri-
alueilta satelliittiaineistoihin perustuvaa tuotetta 
(SYKE WWW-sivusto 1).

Klorofyllimäärää on ennustettu hyperspekti-
aineistosta useilla eri laskennallisilla menetel-
millä. Empiirisen kanavasuhteiden (pienimmän 
neliösumman lineaarinen regressio) käyttö veden 
klorofylli-a:n määrän arvioinnissa perustuu absorp-
tiopiirteiden käyttöön. Dekker et al. (1991), Gitelson 
et al. (1993), Koponen et al. (2002) ja Shafique et 

Kuva 1. Kolme veden heijastusspektriä näkyvän valon ja lähi-infrapunan aallonpituusalueilla. Klorofyllin määrän 
(pitoisuusyksikkö µg/l) kohotessa heijastuskertoimet nousevat ja klorofylliabsorptiopiirre n. 650 nm:n kohdalla 
korostuu. Muokattu Schalles et al. (1997).
Fig. 1. Three visible and near-infrared reflectance spectra of water with varying chlorophyll concentrations (units in µg/l). The 
reflectance of water increases and the chlorophyll absorption feature at 650 nm becomes more pronounced with increasing 
chlorophyll contents. Modified after Schalles et al. (1997).
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al. (2003) ovat osoittaneet 675 nm/705 nm-suhteen 
toimivan hyvin erilaisilla vesistöillä ja kaukokartoi-
tusaineistoilla. Merivesille on löydetty myös muita 
toimivia kanavasuhteita ja indeksejä sekä käytetty 
bio-optisia mallinnusmenetelmiä (Blondeau-
Patissier et al. 2014). Esimerkiksi phytoplanktonin 
absorptiopiirrettä 440 nm:n kohdalla mallinta-

vaa menetelmää (Bricaud et al. 1995, Cannizzaro 
& Carder 2006) ja bio-optista inversiomallinnusta 
(NASA:n GSM-malli) on käytetty meriveden kloro-
fyllipitoisuuksien laskennassa satelliittikuvilta mm. 
Suomenlahden tilannetta seurattaessa (Maritorena 
et al. 2010, SYKE WWW-sivusto 2). 

KOLMISOPPI-JÄRVI TESTIKOHTEENA

Veden klorofylli-a-pitoisuus kuvaa kasviplank-
tonin biomassan määrää, koska klorofylliä on 
kaikkien yhteyttävien levien solurakenteessa. 
Kasviplanktonin lajikoostumuksella on merkittävä 
vaikutus biomassa-arvion onnistumiseen, kun bio-
massan määrää arvioidaan klorofyllipitoisuuksien 
perusteella. Vesistö luokitellaan käyttökelpoisuu-
deltaan erinomaiseksi, jos klorofylliä on alle 4 µg/l, 
ja hyväksi, jos pitoisuus on alle 10 µg/l (Vesistö- ja 
ympäristöhallitus 1988). Kasviplanktonin määrä 
vaihtelee järvissä spatiaalisesti. Vaihtelu voi joh-
tua ainakin hydrodynamiikasta eli veden horison-
taalisesta liikkeestä ja turbulenssista, ekologisista 
tekijöistä, kuten ravinteista, valosta, lämpötilasta, 
planktonin kuluttajista ja pistemäisistä järven ulko-
puolisista ravinnelähteistä. 

Sotkamon Kolmisoppi-järvi on korkeahumuk-
sinen 201 ha:n suuruinen järvi, joka sijoittuu 
Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen kaivospiirin 
alueelle (kuva 2a) ja on osa kaivoksen prosessi-
vesien kiertoa (Terrafame 2015). Järven keskisy-
vyys on 5,55 m ja syvin kohta 14,15 m (Kolmisopen 
järvikortti, suullinen tiedonanto Elina Salmela 
25.1.2017). Kolmisopen ekologinen tila on välttävä 

ja kemiallinen tila melko hyvä. Kaivoksen vaiku-
tus vedessä on havaittu luonnonvesiä korkeam-
pina sähkönjohtavuutena ja sulfaattipitoisuuksina 
(Sopanen 2016). Ilmiö on selkein pohjanläheisissä 
vesikerroksissa, joissa pitoisuudet olivat selvästi 
pintakerrosta korkeammat. Ympäristö- ja vesita-
louslupapäätöksen nro 33/07/1 (Pohjois-Suomen 
ympäristölupavirasto, PSY-2006-Y-47, 29.3.2007) 
mukaan kaivostoimijalla on lupa säännöstellä 
Kolmisoppi-järveä ja järven vedenlaadun seuranta 
kuuluu yhtiön velvoitetarkkailuohjelmaan.

Sopanen (2016) raportoi Kolmisopen kasviplank-
toneiden määrän vähenneen ja lajistolaadun hei-
kentyneen Kolmisopessa vuodesta 2008. Ilmiö 
johtuu lähinnä limalevien vähenemisestä.  Järvi 
luokittuu kuitenkin kasviplanktonin perusteella 
erinomaiseen ekologiseen tilaan, vaikka lajisto 
todetaan niukaksi ja kulta- ja piilevien määrät 
pieniksi. Terrafamen klorofyllitarkkailutietojen 
mukaan klorofyllipitoisuudet olivat järvessä seu-
rantajakson 3.4.2014−5.4.2016 aikana yleensä alle 
2 µg/l, mutta elokuun 2014 mittauksissa havaittiin 
poikkeuksellisesti 15 µg/l. 
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Kuva 2. Kolmisoppi-järven sijainti Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen kaivospiirin alueella (katkoviivalla) 
Kainuussa (a). Lentoalue sijaitsi järven länsilaidalla (punaisella rajattu alue). Kuvassa 2b on mittaustulosten 
vääräväriyhdistelmä (RGB) Rikolan kameran kanavista k28 770 nm, k16 640 nm ja k7 540 nm, paikannetut 
maastorastit (valkoinen rasti) ja vesistömittauspisteet (valkoinen piste). Lentoreitti näkyy mustana viivana. 
Pohjakartat © Maanmittauslaitos, koordinaatistojärjestelmä EUREFIN.
Fig. 2. The location of the Kolmisoppi lake at the Terrafame Oy Sotkamo mine site (dashed line) in Kainuu (a). The UAV 
flight area was located on the west side of the lake (a, red polygon). The RGB false colour image (b) is composed of Rikola 
camera bands ch28 770 nm, ch16 640 nm and ch7 540 nm. GPS positioned ground control points and water measurement 
points are illustrated as white crosses and points, respectively. The flight route is illustrated as a black line. Base maps from 
the National Land Survey of Finland Basemaps © National Land Survey of Finland, coordinate system EUREFIN.
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MITTAUSJÄRJESTELMÄ, MAASTOMITTAUKSET JA AINEISTON KÄSITTELY

Kolmisopen kuvaus tehtiin Rikola Oy:n (Oulu, 
Suomi) Fabry-Pérot-interferometriaan perus-
tuvalla hyperspektriraamikameralla (Senop 
WWW-sivusto). Spektrikameran oleellisin osa on 
piezokäynnistettävä Fabry-Perot-interferometri, 
joka on termisesti eristetty typellä täytettyyn 
metallikammioon. Peilien rinnakkaisuus ja etäi-
syys on tarkasti kontrolloitu, niin että saadaan 
aikaan aineisto, jonka spektrinen resoluutio aal-
lonpituusalueella 500−900 nm on tarkempi kuin 
10 nm. Peilien (linssien) etäisyyttä mekaanisesti 
muuttamalla syntyy kuva-aineisto, jossa yksi 

hyperspektrikuva (image block, data cube) muodos-
tuu kanavakuvista (spektrikanavista), joilla jokai-
sella on koneen lentoradallaan etenemisen vuoksi 
hieman eri sijainti. Kolmisopen aineiston tapauk-
sessa kamera oli ohjelmoitu tallentamaan 36 spekt-
rikanavaa (Middleton et al. 2016). Yksi kuva sisältää 
1 010 x 1 010 pikseliä. Miehittämättömälle lento-
alustalle suunniteltu kamera painaa 720 g. Kameran 
lisäksi tarvittiin akku, GPS-laite ja taivaalta säteilyn 
määrää mittaava irradianssi-sensori (kuva 3b).

Kameraa lennätettiin Aerotekniikan M-012-
Trainer kiinteäsiipisellä lennokilla (kuva 3a) 
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28.8.2016 alkaen klo 12.50 (ks. Middleton et al. 2016). 
Lentoajankohtana sää oli pilvetön. Tuulennopeus oli 
kohtuullisen kova, maassa 4−5 m/s ja 659 m lento-
korkeudessa n. 20 m/s, mikä teki lennosta teknisesti 
haasteellisen. Lento suoritettiin korkealta, koska 
tavoitteena oli kattaa mahdollisimman laaja alue. 
Aineiston spatiaalinen resoluutio oli silti erittäin 
korkea: 0,5 m. Päivän aikana suoritettiin kolme len-
toa, joista viimeinen oli laadultaan paras. Lopullinen 
lentoalue sisälsi kolme lentolinjaa ja kattoi n.  
650 m x 2 200 m:n alueen. Kameralla otettiin 
yhteensä 434 hyperspektikuvaa. Lennon aikana len-
tonopeus oli 30 km/h ja valotusaika 12 ms. Kuvilla oli 
lentolinjan suunnassa 87 % ja lentolinjojen välillä 
75 % päällekkäisyys. Aineiston maastopaikannusta 
varten järven rantaan asetettiin viisi valkoista muo-
virastia, jotka paikannettiin tarkkuus-GPS:lla (kuva 
2b). Ilmakehäkorjausta varten lentoalueen sisälle 
asetettiin kolme kalibrointilakanaa, joiden heijas-
tuskertoimet olivat 10 %, 20 % ja 30 %.

Rikolan kameran geometrinen ja radiometrinen 
korjaus on monivaiheinen prosessi (Honkavaara et 
al. 2013, Näsi et al. 2016, Middleton et al. 2016). 
Päävaiheet esitetään seuraavaksi numeroituna pro-
sessointijärjestyksessä ja niiden alavaiheet ja tar-
koitus selitetään. 1) Kameran kalibraatiokorjaukset 
(systeemikorjaukset) tehtiin Rikolan esikäsittelyoh-
jelmistolla. Vaihe koostuu pimeän spektrin poistosta 
ja sensorin kalibraatioparametrien avulla tehtä-
västä korjauksesta (photon response nonunifor-
mity correction) sekä muunnoksesta radiansseiksi. 
2) Aineisto orientoitiiin neljän aallonpituuskana-
van (k5 531,9 nm, k13 610,4 nm, k25 733,0 nm, 

k34 850,3 nm) avulla ja käyttämällä lentoratatie-
toja sekä sidottiin koordinaatiston (georeferoitiin) 
tukipisteiden avulla Pix4D-ohjelmistolla. Kuvista 
luotiin fotogrammetrisesti pintamalli (digital sur-
face model). Geometriseksi tarkkuudeksi arvioi-
tiin 1−3 m. 3) Yhden georeferoidun kanavan (k13) 
avulla suoritettiin jäljelle jääneiden kanavien 
paikalleen sidonta (band registration, band mat-
ching) eli muodostettiin lopulliset ortokorjatut 
hyperspektiaineistokuutiot (image blocks, spectral 
data cubes). Kanavien paikalleen sidonta on auto-
maattinen kuvakäsittelyvaihe, joka suoritetaan yhtä 
kuvaa kohden sadan yhteisen liitospisteen avulla. 
4) Radiometrinen korjaus sisälsi reflektanssimuun-
noksen sekä kuvien sävyarvoerojen tasoittamisen. 
Reflektanssimuunnoksessa kuva-arvot muutettiin 
heijastuskertoimiksi. Muunnos tehtiin kanavakoh-
taisilla empiirisillä lineaarisilla regressiomalleilla 
(empirical line correction), joiden muodostamiseen 
käytettiin 10 %, 20 % ja 30 % reflektanssipanelei-
den hyperspektrikuvilla ja laboratoriossa mitattuja 
spektrejä. Työssä testattiin kolmea menetelmää 
tasaisen kuvamosaiikin muodostamiseksi kuva-
blokin pieniformaattisista hyperspektrikuvista: 
a) muunnos reflektanssimuunnoskertoimilla, 
b) a:n lisäksi aineiston tasoittaminen ns. radio-
metrisella blokkitasoituksella BRDF:n ja valais-
tusvaihteluiden kompensoimiseksi sekä c) a:n 
lisäksi puhtaimpien vesispektrien valinta toisiaan  
peittävien kuvien havainnoista muodostetusta 
monisuuntaisesta reflektanssispektrirasterista. 5) 
Reflektanssimuunnetut hyperspektriaineistokuutiot 
yhdistettiin kuvamosaiikiksi. Menettely, joka perus-

Kuva 3. Rikolan Fabry-Pérot-interferometriaan perustuva hyperspektrikamera lennätettiin Aerotekniikan M-012-
Trainer kiinteäsiipisellä ilma-aluksella (a). Rikolan hyperspektrikamera ilma-alukseen asennettuna (b), ja aluksen 
päällä näkyy irradianssisensori.
Fig. 3. The Rikola hyperspectral snapshot camera was flown on the Aerotekniikka M-012-Trainer fixed wing aerial vehicle 
(a). The Rikola hyperspectral camera installed in the drone (b). An irradiance sensor can be seen on top of the UAV.

a) b)
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tui puhtaimpien vesispektrien valintaan moni-
suuntaisista havainnoista, osoittautui tarkimmaksi. 
Vaiheet 3−5 suoritettiin Paikkatietokeskuksen 
radBA-ohjemistolla lukuun ottamatta spektriva-
lintaa, joka suoritettiin Jyväskylän yliopistossa.

Klorofyllin määrä vedessä mitattiin EXO 1 
Multiparameter Sondella ja sen YSI 6025 kloro-
fyllianturilla (YSI Incorporated Ltd., Yhdysvallat). 
EXO-anturilla mittaus perustuu klorofyllin ominai-
suuteen fluoresoida. Anturin led-lamppu valottaa 
ympäröivää vettä sinisellä (470 nm) aallonpituus-
alueella, mikä saa vedessä olevat klorofyllisolut 
fluoresoimaan 650−700 nm:n aallonpituusalueella. 
Tämä säteily johdetaan optisella kuidulla suodatti-
men läpi photodetektorisensorille ja prosessoidaan 
tallennuslaitteella. Klorofyllipitoisuudet määritet-
tiin myös laboratoriossa kymmenestä näytteestä, 
jotka kerättiin samaan aikaan klorofyllimittausten 
kanssa ja toimitettiin laboratorioon alle vuorokau-
den kuluessa. Analysointi tapahtui standardin SFS 
5772:1993 mukaisesti: näytteet suodatettiin, uutet-
tiin etanolilla ja klorofylli määritettiin spektrofo-
tometrisesti. Menetelmän määritysraja on 1 µg/l. 
Laboratoriotulokset ja YSI EXO laite raportoivat 
klorofyllipitoisuudet µg/l-yksiköissä.

Klorofyllipitoisuuksien mallinnukseen 
hyperspektriaineistolta kokeiltiin useita eri mene-
telmiä, joista kaksi ennusti klorofyllin määrän 

luotettavasti. Tulokset klorofyllisuhteen (Shafique 
et al. 2003) ja estimointiin perustuvan klorofyl-
liabsorption käytöstä esitetään tässä raportissa 
ja tarkemmin raportissa Middleton et al. (2016). 
Klorofyllisuhde laskettiin kahden aallonpituuden 
heijastuskerrointen suhteesta: R672/R706. Suhdeluvun 
ja vedestä mitatun kolofyllipitoisuuden välillä 
havaittiin lineaarinen regressio, jota käytettiin 
lentoalueen klorofyllimäärien ennustamiseen. 
Estimointiin perustuvassa klorofylliabsorption käy-
tössä on kyse kaksivaiheisesta laskennasta, jossa 
heijastuskertoimet muunnetaan ensin epälineaari-
sesti absorptiokerroinspektreiksi ja klorofyllimäärä 
lasketaan sen jälkeen iteratiivisesti algoritmillä. 
Hapken (2012) mukaan diffuusi reflektanssi voi-
daan muuntaa single scattering albedoksi (SSA) 
semikvantitatiivisella mallilla 

w = 4R/(1+R)2

jossa R on diffuusi reflektanssi ja w on SSA. Nyt w = 
S/(S+A), jossa S on siroava säteily ja A on absorboiva 
säteily. Iteroivalla algoritmillä sovitettiin aineistoon 
S:ää ja A:ta, jossa A on lineaarinen yhdiste absor-
boivien aineiden osalta. Klorofyllin määrä saadaan 
selvitettyä, kun sovitetaan sen absorptiolle esiinty-
vyyskerrointa. Ennustemallien hyvyyttä tarkastel-
tiin keskivirheluvun (RMSE) arvojen avulla.

TULOKSET

EXO-sondilla in situ mitatut ja laboratoriossa mää-
ritetyt klorofyllipitoisuudet (2−4,23 µg/l) ja niiden 
vaihteluvälit olivat pieniä (taulukko 1) verrattuna 
esim. rehevöityneellä Hiidenvedellä mitattuihin 
klorofyllipitoisuuksiin (maks. 35 µg/l, Ranta et al. 
2016). Hiidenvettä käytetään vertailukohtana, koska 
siellä vesistön klorofyllipitoisuuksia on onnistu-

neesti kartoitettu hyperspektrikuvauksella (suul-
linen tiedonanto Ilkka Pölönen 21.11.2016).

EXO-klorofyllianturilla mitattiin noin yhtä 
yksikköä korkeampia klorofyllipitoisuuksia kuin 
laboratoriossa oli määritetty. Keskiarvoerotus 
menetelmien välillä oli 1,21 µg/l ja erotusten 
keskihajonta 0,32 µg/l. Noin yhden yksikön ero 

Taulukko 1. Kolmisoppi-järvellä 28.8.2016 EXO klorofyllianturilla mitattujen ja samaan aikaan otettujen 
ja laboratoriossa määritettyjen näytteiden klorofyllipitoisuuksien (µg/l) havaintomäärä (n), minimi- ja 
maksimiarvot, keskiarvo (ka) ja keskihajonta (kh).
Table 1. Chlorophyll concentrations (µg/l) measured with an EXO probe and analysed in the laboratory. The number of 
samples (n), minimum (min), maximum (maks), mean (ka) and standard deviation (kh) are reported describing the status 
of lake Kolmisoppi on 28 August, 2016. 

Menetelmä n min maks ka kh
EXO 46 2,93 4,23 3,28 0,26
Laboratorio 10 2,00 2,50 2,19 0,17
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menetelmien välillä johtuu siitä, että klorofylli-
anturia ei kalibroitu Rhodamine-liuoksella. Koska 
klorofyllipitoisuuksien välillä ei havaittu selkeää 
riippuvuutta vaihteluvälin ollessa pieni (kuva 4), 
EXO-anturilla mitattuja pitoisuuksia ei kalibroitu 
vastaamaan laboratoriossa määritettyjä pitoisuuk-
sia. Hyperspektriaineistosta ennustetut klorofylli-
pitoisuudet perustuivat EXO-anturilla mitattuihin 
arvoihin.

Klorofyllin määrä pystyttiin ennustamaan 
spektriaineistosta luotettavasti (RMSE=0.14 µg/l)  
molemmilla laskennallisilla menetelmillä. Kloro-

fyllipitoisuuskartat ovat nähtävissä kuvassa 5. 
Klorofyllisuhdemenetelmällä luotu kartta (kuva 
5a) on kohinaisempi kuin klorofylliabsorptiome-
netelmällä (kuva 5b) luotu. Molemmissa tulkin-
noissa kuvamosaiikista johtuvat mittausvirheet 
kuvien reunoilla korostuvat, koska veden heijas-
tuskertoimet ovat matalia ja klorofyllipitoisuudet 
pieniä. Korkeimmat klorofyllipitoisuudet havait-
tiin lentoalueen pohjoisosassa rannan tuntumassa. 
Hyperspektrimosaiikki on kutakuinkin laadultaan 
riittävää klorofyllipitoisuuksien ennustamiseen 
Kolmisoppi-järvellä. 

Kuva 4. Kolmisoppi-järvestä 28.8.2016 EXO-klorofyllianturilla mitattujen ja laboratoriossa määritettyjen  
klorofyllipitoisuuksien suhde.
Fig. 4. Relationship between the chlorophyll concentration measured with an EXO chlorophyll probe and analysed spectro-
fotometrically in the laboratory. Measurements were made and samples were collected simultaneously at Lake Kolmisoppi 
on 28 August 2016. 
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Kuva 5. Kolmisoppi-järven klorofyllipitoisuudet ennustettuna hyperspektiaineistoista kahdella eri menetelmällä: 
klorofyllisuhteeseen (a) ja klorofylliabsorptioon perustuvilla laskennalla (b). EXO-anturilla mitatut pitoisuudet 
(a) ja laboratoriossa määritetyt pitoisuudet (b) on esitetty väriskaalatuilla symboleilla. Taustalla on vääräväri-
yhdistelmä (RGB) Rikolan kameran kanavista k28 770 nm, k16 640 nm ja k7 540 nm. Koordinaatistojärjestelmä: 
EUREFIN.
Fig. 5. Chlorophyll concentration maps based on two estimation techniques: (a) chlorophyll ratio and (b) chlorophyll absorp-
tion-based estimations methods. Chlorophyll contents measured with an EXO sensor (a) and determined in the laboratory (b) 
are overlain as colour symbols. In the background, an RGB false colour composite of the Rikola camera bands ch28 770 nm,  
ch16 640 nm and ch7 540 nm. Coordinate system: EUREFIN.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

Kolmisoppi-järven klorofyllimäärä pystyttiin luo-
tettavasti mallintamaan UAV:stä kuvatusta Rikolan 
hyperspektriaineistosta Kolmisoppi-järvellä, 
vaikka klorofyllin määrä oli pieni ja vaihteluväli 
oli suppea. Jopa 2,8−4,0 µg/l:n klorofyllipitoisuu-
det pystyttiin mallintamaan. Suomessa tärkein 
ajankohta järvien klorofylliseurannalle on elokuu, 
jolloin klorofyllipitoisuudet ovat korkeimmillaan, 
phytoplanktonin kukinta käynnissä ja vedenalaiset 
happipitoisuudet matalimmillaan (Koponen et al. 
2002). UAV-MEMO-projektissa kuvausajankoh-
daksi Kolmisoppi-järvellä sovittiin 16.−26.8.2016. 
Matalapainerintamat kuitenkin siirtyivät Suomen 
yli tänä aikana, eikä pilvetöntä lentosäätä suunni-

teltuna ajankohtana esiintynyt. Tämän vuoksi UAV-
lento päästiin suorittamaan vasta elokuun lopussa 
28.8.2016. Matalapainerintamien aiheuttama 
tuulinen sää sai aikaan myös Kolmisoppi-järven 
vesien sekoittumisen. Tämän vuoksi mahdolli-
sesti heinä-elokuun vaihteessa hellejakson aikana 
kohonneiden klorofyllipitoisuuksien havainnointi 
epäonnistui. Vesistötarkkailussa 5.7.2017 klorofyl-
lipitoisuus oli 3,4 µg/l ja 15.8.2017 se oli 5,0 µg/l 
(suullinen tiedonanto Elina Salmela 25.1.2017), 
joten heinä-elokuun vaihteen klorofyllitilannetta 
ei tiedetä. Kesäkauden ajankohdan lisäksi vesis-
töjen hyperspektrikuvauksessa lentosää on myös 
kriittinen. Mittausajankohdan pilvetön ja tyyni sää 
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on edellytys spektrisesti korkealaatuiselle aineis-
tolle. Paras ajankohta kuvaukselle on heinä-elokuun 
vaihde.

Tämä tutkimus osoittaa, että vesistöjen UAV-
hyperspektikuvaus on toimiva menetelmä kloro-
fyllin määrän spatiaaliseen kartoittamiseen, kuten 
aiemmin on jo osoitettu useissa tutkimuksissa. 
Menetelmä on kuitenkin liian kallis korvaamaan 
kaivosten velvoitetarkkailussa vaadittavaa kloro-

fyllin monitorointia. Vesistöjen klorofyllikuvausta 
voitaisiinkin käyttää klorofyllin määrän kartoit-
tamiseen, kun klorofyllipitoisuuksien on havaittu 
kohonneen ja on tarve selvittää ravinnepäästöjen 
aiheuttajaa. Keskeiseksi kehityskohteeksi nähdään 
aineistonkäsittelyn kehittäminen automatisoidum-
maksi, jolloin kokonaishinta laskisi. Lisäksi tarvi-
taan kaupallistettavia ja määriteltyjä tuotepaketteja, 
jotka sisältäisivät myös maastomittauksen.

HYPERSPEKTRIKUVANTAMINEN KAIVANNAISALAN TYÖKALUNA

UAV-MEMO-projektissa pohdittiin UAV-hyper-
spektriaineistojen sovelluksia malminetsinnässä 
ja kaivosympäristöjen tarkkailussa. Kivilajien tun-
nistus ja mineraalien määräsuhteiden kartoitta-
minen maastossa kalliopaljastumista (Kuosmanen 
& Kinnunen 1998, Harris et al. 2011, Laakso et al. 
2015, Jakob et al. 2017), paljastetuista kallioalueista, 
kallioseinämistä (Boesche et al. 2015) ja louhos-
seinämistä (Murphy et al. 2014) ovat sovellus-
kohteita lentokoneista ja lähietäisyydellä maasta 
kuvatuille hyperspektriaineistoille. Yleisessä käy-
tössä ovat lennokeista kuvatut ilmakuvat ja niistä 
fotogrammetrisesti luodut ortokuvamosaiikit ja 
3D-pistepilviaineistot. Yleinen käyttökohde aineis-
toille on kallioperägeologinen rakennetulkinta 
(Micklethwaite et al. 2012). Hyperspektriaineisto 
tulee valita ilmakuva-aineistojen sijalle vain sel-
laisissa tapauksissa, joissa ilmakuvat eivät pal-
jasta mineralogisia eroja. Esimerkkinä muista 
mineralogisista sovelluksista kaivosympäristöjen 
tarkkailussa voidaan mainita happamien suoto-
jen ja sakkojen tunnistus (Riaza et al. 2011), jota 
tehdään lentokoneesta mitatuista hyperspektriai-
neistoista.  Pinnoille laskeutuneen mineraalipölyn 
tunnistus ja leviämisen kartoitus olisi hyödyllistä 
kaivosten ympäristövaikutusten tarkkailussa (Ong 
et al. 2001). Toistaiseksi esteenä tälle kehitykselle 
ovat UAV-hyperspektrikameroiden aallonpituus-
alueen loppuminen n. 1 100 nm:iin. Useiden mine-
raalien tunnistamiseksi tarvitaan koko näkyvän 
valon ja infrapunan spektrialue (350−2 500 nm)  
tai keski-infran (1 100−2 500 nm) spektrialue 
(esim. OH-mineraalit). Laitekehitys on parhail-
laan kuitenkin kiivasta. Mannila et al. (2014) ja 
Honkavaara et al. (2016) ovat esitelleet Fabry-
Pérot-teknologiaan perustuvan kevyen (700 g) 
UAV-hyperspektrikameran, joka mittaa aallonpi-
tuusalueetta 1 100−1 600 nm. Specim OY:n kehit-

tämä AISAKestrel 16 -rivikeilainteknologiaan 
perustuva kamera painaa n. 5 kg ja kattaa aalloon-
pituusalueen 600−1 640 nm (Specim www-sivusto). 
Headwall Micro-Hyperspec Airborne Sensor mittaa 
aluetta 900−2 500 nm ja painaa 2,8 kg (Headwall 
www-sivusto). Korkeamman painokuorman (20 
kg) kantaville ilma-aluksille LAISS (Wu et al. 2014) 
-keski-infrapunakamera (1 000−2 500 nm) on 
mahdollinen.

Nykyisten UAV-hyperspektrikameroiden aallon-
pituusalue soveltuu hyvin biologisiin sovelluksiin. 
Vesien tilan seurannassa klorofyllipitoisuuksien 
kartoittamisen lisäksi muiden veteen liuenneiden 
ja suspensiossa olevien aineisosien (Kallio et al. 
2001, Menken et al. 2006, Wu et al. 2014) määrää 
sekä vesikasvillisuuden määrää ja laatua voidaan 
estimoida optisesta UAV-aineistosta (Husson et al. 
2016). Tulevaisuuden sovelluskohteita hyperspekt-
riaineistoille kaivosympäristöjen tarkkailussa voivat 
olla kasvillisuuskartoitus ja kaivosalueiden uudel-
leen kasvittuminen. Kasvillisuusstressin toteaminen 
spektriaineistoista (Mezned et al. 2016) on ilmiö, 
jonka toteaminen UAV-hyperspektiaineistoista 
voisi olla mahdollista. Spatiaalinen resoluutio on 
lentokoneesta mitattuihin aineistoihin verrattuna 
parempaa, mutta spektrinen laatu ja resoluutio sekä 
mitattu aallonpituuskaista heikompia.

Passiivisen optisen kuvausaineiston mittaa-
minen on Suomen sääolosuhteissa haastavaa. 
UAV-alustalta tehtävä kuvaus on sääolosuhteiden 
kannalta joustava menetelmä, koska lentolaite saa-
daan paikallisten sääolosuhteiden salliessa nopeasti 
ilmaan. Lentokoneesta, helikopterista ja UAV:stä 
tehtävien hyperspektikuvausten vertailussa on har-
kittava useita näkökohtia: kokonaiskustannukset, 
kaluston saatavuus, aineiston laatu tarvittavaan 
sovellukseen ja paikalliset olosuhteet. Jokai-
seen sovellukseen liittyviä optimoitavia teknisiä  
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yksityis  kohtia on useita. Kaivosympäristöjen moni-
toroinnin ja malminetsinnän sovellukset voivat 
olla hyvin kohdekohtaisia ja vaativat kokonaishar-
kintaa useiden alojen asiantuntijoiden yhteistoi-
mesta. Tämän vuoksi tarvitaan vielä sovelluksia 

testaavaa tutkimusta.  Tulevaisuuden hyperspektri-
kamerateknologian kehittyminen luo hyvät puit-
teet UAV-teknologian tehokkaalle hyödyntämiselle 
myös malminetsinnässä ja kaivosympäristöjen 
monitoroinnissa.
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G
eologian tutkim

uskeskus

Laajentuva malminetsintä ja kaivostoiminta pohjoisilla alueilla edellyttävät aikaa ja kustannuksia säästäviä 
sekä ympäristöneutraaleja etsintä- ja valvontamenetelmiä. Näihin tarpeisiin voidaan vastata kehittämällä 
miehittämättömiin ilma-aluksiin soveltuvia mittaus- ja kuvauslaitteistoja. Alan yrityksillä ei kuitenkaan aina 
ole tarvittavaa tietotaitoa UAV:iden (UAV=Unmanned Aerial Vehicle) teknisestä soveltuvuudesta ja oikeudel-
lisista rajoitteista, jotta ne voisivat luoda ja tarjota tarvittavia palveluja.

Näistä lähtökohdista syntyi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Lapin yliopiston (LaY) UAV-MEMO-pro-
jekti, jossa kerättiin tietoa UAV-alustaisista mittaus- ja kuvausmenetelmistä sekä lentotoimintaan liittyvästä 
oikeudellisesta sääntelystä. Projektin tavoitteena on ollut luoda edellytyksiä uudelle erityisosaamista vaati-
valle UAV-liiketoiminnalle malminetsinnän ja kaivostoiminnan tarpeisiin. Tekesin Green Mining – Huomaa-
maton ja älykäs kaivos -ohjelmasta rahoitettu projekti toteutettiin vuosina 2015–2017. Projektin tulokset on 
julkaistu kahdessa osassa. Käsillä olevan I osan on laatinut Geologian tutkimuskeskus. Raportissa arvioidaan 
miehittämättömien ilma-alusten soveltuvuutta erilaisten mittaus- ja kuvausmenetelmien käytössä, arvioi-
daan asiakastarpeita ja palveluntarjontaa sekä esitetään projektissa tehtyjen käytännön menetelmätestaus-
ten kuvaukset.

The expansion of mineral exploration and mining operations in northern areas, especially in the Arctic, 
requires the development of new time-saving and environmentally neutral prospecting methods. These 
requirements can be met by installing measurement and imaging devices onto unmanned aircraft, also 
known as unmanned aerial vehicles (UAVs). However, neither established companies nor startups usually 
have the necessary know-how concerning the technical and legal feasibility of UAVs for such operations to 
develop and provide a service.

The UAV-MEMO project was launched to that end. Executed as a parallel undertaking between the Geologi-
cal Survey of Finland (GTK) and the University of Lapland (ULAP), the project has investigated the applicabil-
ity of UAVs for mineral exploration from the viewpoint of both technology and law. The project, which was 
carried out during 2015–2017, was financed by the Finnish Funding Agency for Innovation (TEKES) through 
the Green Mining – Intelligent and Minimum-Impact Mines programme. The results of the project are 
published in two parts. The present Part I, which has been prepared by the Geological Survey of Finland, 
presents an evaluation of UAV-based measuring and imaging technology, a survey of customer needs, 
available commercial services at the time of writing and descriptions of the case studies conducted during 
the project.
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