
Menetelmä MAGNETOMETRAUS 
Periaate 
 

Mitataan Maan magneettikentän aiheuttamaa magneettivuon tiheyttä 
tai sen jotain komponenttia, tavallisimmin totaali- tai pystykomponent-
tia maan pinnalla. 

Muut tiedot  
Laitteet Cesium-

magnetometri 
Protonimagnetomet-
ri 

Flux-gate -
magnetometri 

Käytössä olevat laitteet Geometrix 
G880 

− Scintrex MP-2, 
EnviMag ja Envi-
Mag gradiometer 

− GEM systems 
GSM-8,GSM-9 ja  
GSM-19W (Over-
hauser) 

− Jalander 
− Askania 

Mitattavat komponen-
tit, mittaussuureet 

Magneettivuon tihey-
den totaaliarvo (totaa-
likenttä, totaali-
intensiteetti) 
 

− Magneettivuon 
tiheyden totaaliarvo 
(totaalikenttä, totaa-
li-intensiteetti) 

− Magneettivuon 
tiheyden muutos 
pystysuunnassa 
(gradientti) 

Magneettivuon tihey-
den pystykomponentin 
anomalia 

Yksiköt nT nanotesla (nT) 100 nanoteslaa (nT) 
Lukematarkkuus 0.5 nT/ 0.5 s 

0.005 nT/ 1 s 
0.1 nT (2 sekunnin 
mittausajalla) 

10 nT 

Mittaustarkkuus Absoluuttinen 3 nT ±1 nT  
Muut tiedot Marinemagnetometri 

4 anturia 
Mitattu vuodesta 1984 
lähtien 

Laite käytössä noin 
vuoteen 1985 asti 

Mittaukset Totaalikentän 
mittaus 

Totaalikentän gra-
dientin mittaus 

Vertikaalikom-
ponentin mittaus 

Yleistä Magneettikentän ajal-
liset vaihtelut poiste-
taan nk. maa-aseman 
avulla. Tämä käynti-
korjaus edellyttää pai-
kallaan olevan magne-
tometrin (maa-
aseman) käyttöä. 
Maa-asemamagneto-
metrit ovat samoja 
kuin mittauksessa. 

Mitataan magneetti-
vuon tiheyttä kahdella 
eri korkeudella oleval-
la anturilla. Totaali-
kenttälukemien ajallis-
ten vaihteluiden pois-
tetaan kuten totaali-
kentän mittauksessa. 

Magneettikentän ajal-
listen vaihteluiden 
korjaus tehdään run-
komittausten avulla. 
Käytössä systemaatti-
sissa mittauksissa noin 
vuoteen 1985 asti. 

Mitatut suureet Magneettivuon tihey-
den voimakkuus (to-
taali-intensiteetti) 

Magneettivuon tihey-
den voimakkuus ja sen 
muutos pystysuunnas-
sa 

Magneettivuon tihey-
den voimakkuuden 
vertikaalikomponentin 
muutos 

Mittausparametrit Maa-aseman paikka ja valittu taso  
Mittaustarkkuuden 
laatuvaatimus 

tulosten keskivirhe  
< 10 nT 

  



Mittaustarkkuuden 
ylläpito 

Tulosten tarkistus kentällä ja toimistossa 
 

Toistomittausten kes-
kiarvon keskivirhe 

< 3 nT   

Paikannustiedot XY (GPS) < 5 m (laatuluokka 6), < 2 m (Focus-palvelu), < 0.5 m 
(VRS-GPS) 
Z: ei mitata 
Matkan keskivirhe, 2 m (korjattuna) 
Sivupoikkeaman keskivirhe, 5 m (korjattuna) 

Mittausten 
uusiminen 

Mittauslinjat uusitaan yleensä, jos linjan suuntainen heitto ylittää pis-
tevälin tai jos sivupoikkeama ylittää puolet linjavälistä; absoluuttinen 
x- ja y-koordinaatin tarkkuus riippuu linjoituksesta 

Muut tiedot Menettely magneettisten myrskyjen suhteen, 
kts. Maastotyöohje GMM3 - Q22/1 

Magneettisten myrs-
kyjä ei mittauksessa 
ole otettu huomioon 

 
 
 


