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1 VYÖHYKEMALLINNUKSEN PROSESSIKUVAUS 

1.1 Yleistä 

Malmigeologia on GTK:n kansainvälisesti tunnettu vahvuusalue, jonka toimintamallin kehittäminen 
on perinteisesti ollut yksi GTK:n keskeisistä tavoitteista. Malmigeologinen vyöhykemallinnus on 
luontevin mallinnuksen osa-alue GTK:n kansainvälisessä profiloitumisessa.  Kallioperän 
vyöhykemittainen (belt scale) mallinnus ja sen kehittäminen on ollut GTK:n suunnitelmissa jo vuosia. 
Kokonaissuunnitelman ja arkkitehtuurimallin puuttuessa eteneminen on ollut hajanaista ja hidasta. 
Yhteys GTK:n geofysiikan kehittämisohjelmaan ja osaamisen kehittämiseen on ilmeinen. 

Vyöhykemittainen (Low Data Density – High Expectations) mallinnus on haaste, johon liittyviä 
kysymyksiä pohditaan GTK:n lisäksi ainakin Kanadassa (GSC) ja Australiassa (GA). Nykyaikainen 
mineraalisysteemiajatteluun ja käsitteellisiin malmimalleihinperustuva malminetsintä vaatii 
pohjatiedoksi geologisten ja malmigeneettisten prosessien sekä malminetsintämenetelmien 
tuntemusta, jonka perusteella voidaan muodostaa esim. vyöhykemitan malminetsintävaiheen 
mineraalisysteemin mukainen etsintäkonsepti . Seuraavan vaiheen numeerinen tai avaruudellinen 
mallinnus eri mallinnustyökaluilla perustuu muodostuneeseen malminetsintäkonseptiin, saatavilla 
oleviin vyöhykemallinnukseen soveltuviin digitaalisiin, monimittakaavaisiin ja -alaisiin mittaus- ja 
havaintoaineistoihin sekä geologisiin (mm. rakennegeologisiin) ja numeerisiin tulkintoihin ja olemassa 
oleviin geometrioihin (esim. 3D-malleihin).  

 

1.2 Prosessikuvaukset tasot 

Vyöhykemallinnuksessa on kyse vaiheittain etenevän monilähteisen vyöhykemittaisen tiedonkeruun 
(kartoituksen) ja monimenetelmäisen mallinnuksen iteratiivisesta prosessista. Seuraavassa esitetään 
prosessikuvaukset kolmella tasolla: 

 Vyöhykemallinnus osana GTK:n mineraalipotentiaalikartoitusta (ohjaus ja johtaminen) 

 Vyöhykemallinnus (tutkimusprosessi) 
o Mallinnuskonseptit 
o Mallinnusmenetelmät (geologiset, geofysikaaliset, geokemialliset, matemaattiset, 

tilastolliset) 
o Monilähteisten mallien laskennallinen tai muu integrointi 
o Mallien tulkinta 

 Vyöhykemallien tuottaminen (projektien toteutustapa) 
o Mallinnuksen aineistotyö 
o Mallien laatiminen ja julkaiseminen 
o Mallien tuotteistaminen ja jakelu 

 

1.3 Mineraalipotentiaalikartoituksen toimintamalli GTK:ssa (’toimintaprosessi’) 

GTK:ssa on tehty ja tehdään kallio- ja malmigeologista tutkimusta useassa eri mittakaavassa 
alueellisista (regional scale), vyöhykemittaisiin (belt scale) ja kohteellisiin (target scale) tutkimuksiin. 
Kallioperään kohdistuvaa kartoitustoimintaa (tiedonkeruuta ja tulkitun tiedon tuotantoa) on 
kuitenkin tarpeetonta jakaa terävärajaisesti alueelliseen, vyöhykemittaiseen tai kohteelliseen 
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toimintamalliin. Kaikissa tutkitaan ja tuotetaan osin samoja prosesseja ja tuotoksia ja yhdessä 
projektissa voidaan toteuttaa näitä kaikkia projektitavoitteiden mukaisesti. Kolmea toisiinsa 
limittyvää osakokonaisuutta voidaan lähestyä kunkin ensisijaisen tarkoituksen kautta:  

 

Alueellinen kallioperäkartoitus  

 Tuottaa alueellista tietoa kivilajien ja kivilajiyksiköiden jakautumisesta ja sijainnista 
kallioperässä ja kallioperän rakenteesta. Näiden pohjalta tuotetaan tulkittua tietoa kallioperän 
synnystä ja kehityksestä sekä näihin vaikuttaneista tekijöistä 

 Tuottaa geologisia raportteja, 2D-malleja (kartat, poikkileikkausprofiilit) ja 3D-malleja 
soveltavan tutkimuksen ja palvelutoiminnan perustaksi. 

Vyöhykemittainen kallioperä- ja mineraalipotentiaalikartoitus: 

 Tuottaa tietoa mineraalisysteemin mukaisesti rajatun alueen kallioperästä ja sen rakenteesta 
sekä näihin vaikuttaneista tekijöistä 

 Tuottaa eri malminetsintästrategioiden mukaisia käsitteellisiä mineraalisysteemimalleja 

 Tuottaa geologisia 2D- ja 3D-malleja ja mineraalipotentiaalisuusarvioita, joiden julkistaminen 
lisää alueen kiinnostavuutta ja osaltaan vahvistaa yksityisten toimijoiden aktiivisuutta ja 
etsintäinvestointeja alueella. 

Kohteellinen kallioperä- ja mineraalipotentiaalikartoitus: 

 Tavoitteena on paikallistaa mineraaliesiintymä tai mineralisoitunut kohde kallioperästä  

 Tuottaa tietoa kohteen kallioperästä, sen rakenteesta ja mineralisaatioista sekä näihin 
vaikuttaneista tekijöistä 

 Tuottaa kohteellinen mineraalipotentiaaliraportti, jossa kuvataan kohdealueen tutkimukset ja 
niiden tulokset taloudellisen geologian näkökulmasta. 
 

 

Kuva 1.1. Vyöhykemittaisen kartoituksen asemoituminen osana kokonaisuutta. 
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GTK on jo vuosia linjannut keskittyvänsä vyöhykemittaisen kartoituksen tavoitteistoon. 
Toimintaprosessina vyöhykemallinnusta ei voi erottaa mineraalipotentiaalikartoituksen 
kokonaisuudesta. Vyöhykemittainen mineraalipotentiaalikartoitus voi projektikohtaisesti painottua 
alueelliseen suuntaan (iso alue; painotusta osin alueellisen kartoituksen tuotoksissa) tai kohteelliseen 
suuntaan (pienehkö alue; painotusta osin kohteellisen kartoituksen menetelmissä ja tuotoksissa). 
Kustannukset tutkittua aluetta kohti nousevat alueellisesta työstä verrattuna kohteelliseen työhön; 
jyrkimmin vyöhykemittaisesta kohteelliseen (maastomittaus, kairaus jne.) siirryttäessä (Kuva 1.1).  

Mineraalipotentiaalikartoituksen toimintaprosessin ohjaus on osa GTK:n toiminnan ja talouden 
johtamista. Tavoitteena on optimoida tuotosten asiakasvaikuttavuus ja niiden tuottamisen 
(tutkimusprojektien, tiedonkeruun, aineistotyön, tuotteistuksen ja jakelun) kustannukset. Näitä 
projekteja pitää operatiivisesti johtaa, toteuttaa ja arvioida koko elinkaaren ajan parhaan 
asiantuntemuksen mukaisesti.  

Vyöhykemallinnuksen ohjaus- ja johtamisprosessi GTK:ssa sisältää seuraavat osa-alueet: 

 Aluevalinta 
o Vaihtoehtojen määrittely 
o Arviointi 

 Alueen koko ja tietotiheys 
 Sovellettavat mineraalisysteemimallit (orogeeninen Au, magmaattinen Ni-Cu, 

VHMS jne.) 
 yms. 

 Tavoitellut tuotokset vs käytettävissä olevat resurssit 

 Yhteistyömallit 
o Yhteisrahoitusmallit (*termiä ’joint venture’ ei tule käyttää, koska se viittaa 

taloudellisen riskin jakamiseen) 
o Muut yhteistyömallit (esim. tilaustyöt, muu yritysyhteistyö, yliopistoyhteistyö, 

aineistojen käyttö) 

 Projektin määrittely  
o Tavoitteet ja konkreettiset tuotokset 
o Resurssikehys 

 Projektin suunnittelu 

 Projektin operatiivinen ohjaus 
o  Väliarvioinnit 
o Seuraavan projektivaiheen määrittely (erittäin tärkeä, jotta tarvittavat operatiiviset 

toiminnot voidaan optimoida tai projekti siirtää loppuraportointivaiheeseen) 

 Loppuarviointi ja palaute 
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Kuva 1.2. Vyöhykemallinnusprojektin ohjauksen ja toteutuksen suhde. 

 

1.4 Geologisen vyöhykkeen ja sen mallinnuksen tutkimusprosessi GTK:ssa 

Tässä kappaleessa keskitytään mallinnukseen projektitoiminnan tasolla lähtien siitä vaiheesta, kun 
mineraalisysteemiajattelun mukainen tutkittava ja mallinnettava vyöhyke on valittu ja 
projektisuunnitelma on tehty. Projektitason tutkimusprosessin vuokaavio on esitetty Kuvassa 1.3. 
Projektisuunnitelmassa on esitetty projektin tavoitteet ja siten myös projektin toiminnan kannalta 
kriittiset kysymyksen asettelut yleisellä tasolla ts. mitä on tavoitteena tutkia ja mallintaa. Projektista 
vastaa sen yksikön johtaja, jonka alaisuuteen projekti kuuluu. Projektin toteuttamisesta vastaavat 
projektin vastuullinen johtaja (taloudellinen tai tieteellinen), projektipäällikkö ja projektiryhmä 
(tutkijat ja muut toteuttajat, joista osa voi olla alihankkijoita).  Projektin ohjauksesta vastaa 
ohjausryhmä, joka koostuu tilaajien edustajista (mm. asiakkaan ja GTK:n johdon edustajat), projektin 
vastuullisesta johtajasta, projektipäälliköstä ja projektin alan asiantuntijoista, joista osa voi olla GTK:n 
ulkopuolelta, jos projektia rahoittavat myös muut tahot kuin GTK. 

Vyöhykemallinnusprojektin ensimmäisessä vaiheessa kootaan tutkimusalueelta saatavissa oleva ja 
mallinnuksen kannalta olennainen ja soveltuva geologinen, geofysikaalinen ja geokemiallinen 
aineisto. Aineistolle laatu ja käyttökelpoisuus arvioidaan. Samoin arvioidaan aiemmat tulkinnat 
(DigiKP-karttatietokanta, geologiset julkaisut, aiemmat 3D-geomallit). Vaiheessa 2 kootun aineiston 
pohjalta sovitaan mallinnusavaruuden karttaprojektio ja aluerajaukset ja luodaan alustava 
vyöhykemalli, joka alhaisen aineistotiheyden alueilla voi olla hyvinkin käsitteellinen ts. työhypoteesi. 
Alustavan vyöhykemallin tavoitteena on visualisoida aineistoja ja aiempien mallien geometrioita sekä 
testata olemassa olevia tulkintoja, saada alustava 3D-käsitys kallioperän rakenteesta sekä selvittää, 
mitä elementtejä voidaan mallintaa olemassa olevalla aineistolla, sekä ohjata jatkotutkimusten 
suunnittelua. Jatkotutkimusten suunnitteluvaiheessa (vaihe 3.) määritetään, mitä 
tutkimusmenetelmiä (kartoitus, mittaukset, näytteenotto, analytiikka) tarvitaan sekä 
tutkimuskohteet, jotta päästään projektille määriteltyihin tavoitteisiin. Jatkotutkimussuunnitelman 
valmistuttua, projektin rahoitusmallista ja työvaiheen luonteesta riippuen projektiryhmä tai muu 
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asiantuntijaryhmä arvioi ja määrittelee vaihtoehdot. Projektipäällikkö esittelee arvioinnin tulokset 
projektin johto- tai ohjausryhmälle. Tämän arvion pohjalta projektin johtoryhmä päättää tai 
ohjausryhmä esittää rahoittajalle hyväksyttäväksi seuraavan vaiheen, toisin sanoen, millä resursseilla 
ja miltä osin suunnitelma voidaan toteuttaa.  

 

Kuva 1.3. Vyöhykemallinnusprojektin tutkimusprosessin vuokaavio.  

 

Varsinainen uuden aineiston kerääminen tapahtuu vaiheessa 4., johon kuuluvat jatkotutkimuksen 
mukaiset maastotyöt, joihin sisältyvät mittaukset, kallioperähavainnointi, näytteenotto ja mahdolliset 
analyysit. Tähän vaiheeseen kuuluu myös kerätyn aineiston käsittely ja prosessointi mukaan lukien 
laskennallinen mallintaminen ja koneoppiminen. Vaiheessa 5. testataan kerätyn ja prosessoidun 
uuden aineiston avulla testataan alustavan vyöhykemallin toimivuus ja tehdään tarvittavat 
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muutokset eli rakennetaan mineraalisysteemin mukainen geologinen vyöhykemalli alustavan mallin 
pohjalta hyödyntämällä kerättyä aineistoa. Mallin valmistuttua projektiryhmä ja/tai muu 
asiantuntijaryhmä tekee siitä väliarvioinnin. Tässä arvioinnissa selvitetään muun muassa: a) 
saavutettiinko projektin tavoitteet, eli pystyttiinkö mallintamaan kaikki kohteena olevan 
mineraalisysteemin mukaiset olennaiset parametrit, b) mallin epävarmuudet, c) mallin mahdolliset 
puutteet ja käytettävyyden rajoitteet, d) miten malli sopii vallitsevaan käsitykseen alueellisesta 
geologiasta ja/tai vaativatko tulokset muutoksia alueelliseen tulkintaan, e) mallin vaikutus 
kohdealueen mineraalipotentiaalin arvioon ja f) miten mallia voitaisiin parantaa.  

Väliarvioinnin pohjalta laaditaan jatkotutkimussuunnitelma (kohta 6). Suunnitelmassa määritellään 
menetelmät ja kohteet, joilla väliarvioinnissa havaitut mahdolliset puutteet voidaan täydentää, tai 
esitetään menetelmät ja kohteet, joilla mallia voidaan parantaa tai sitä voidaan täydentää. 
Vaihtoehtoisesti, mikäli projektiryhmä kokee, että tavoitteet on riittävällä tasolla saavutettu se 
esittää siirtymistä loppuraportointiin. Projektin asiantuntija- tai ohjausryhmä arvioi kohdan 6. 
jatkotutkimussuunnitelman ja määrittelee seuraavan vaiheen vaihtoehdot sekä mallien julkaisu- ja 
tuotteistussuunnitelman, jotka esitellään rahoittajalle. Projektin rahoittaja päättää seuraavan vaiheen 
eli siirrytäänkö loppuraportointiin, julkaisemiseen ja tuotteistukseen vai toteutetaanko 
tutkimussuunnitelman toimet. Vuokaavion kohdat 4.-6. ovat iteratiivisia eli prosessi toistetaan 
kunnes tavoitteet on saavutettu, malli on riittävällä tasolla ja päätetään siirtyä loppuraportointiin. 
Osana loppuraportointia malli tallennetaan metatietoineen sekä julkaistaan ja tuotteistetaan tarpeen 
mukaan GTK:n tai rahoittajan olemassa olevien käytäntöjen mukaisesti. 

 

1.5 Geologisen 3D-mallin tuotantoprosessi 

Varsinaisen mallin tuottamiseen on eri käytäntöjä ja ohjelmia riippuen mallinnettavasta kohteesta, 
aineistosta ja mallintajan henkilökohtaisista tottumuksista ja osaamisesta. Mitään yksiselitteisesti 
oikeaa tapaa tai ohjelmaa ei ole ja siten on turhaa määrittää sellaista. Tässä kappaleessa käydään 
kuitenkin läpi muutamia perusasioita ja perusperiaatteita, jotka on hyvä sisäistää ja pitää mielessä. 

Riippumatta siitä, mitä mallinnetaan, tulisi pyrkiä siihen, että malli selittää mitatun ja havaitun 
geologisen, geofysikaalisen ja geokemiallisen aineiston mahdollisimman hyvin ja siten, että malli on 
geologisesti järkevä. Vyöhykemittaiseisessa mallinnuksessa, ylimmän pintaosan tulkintaa lukuun 
ottamatta, mallinnus on käytännössä geofysikaalisen ja geokemiallisen aineiston tulkintaa joko 
asiantuntijavoimin, laskennallisesti tai näiden yhdistelmänä. Näin ollen mallinnus vaatii tiiviin 
yhteistyön mallintavan geologin ja geofyysikon välillä. Tiivis yhteistyö tarkoittaa sitä, että geofyysikko 
ja geologi keskustelevat riittävästi mallinnusprosessin eri vaiheissa, mitkä tulkintavaihtoehdot ovat 
geologisesti ja geofysikaalisesti mahdollisia, järkeviä ja todennäköisimpiä. Prosessi on iteratiivinen ja 
lopputulos on tulkinta, joka on yhdessä todettu parhaaksi. Lopputulos voi olla myös useita tulkintoja, 
joita voidaan myöhemmässä vaiheessa testata tekemällä jatkotutkimuksia. 
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Kuva 1.4. Vuokaavio 3D-mallinnusprosessista. Huomaa, että tässä esitetty vuokaavio on alatason 
kuvaus projektitason toimintaa kuvaavan vuokaavion (Kuva 1.3) kohdista ”2. Alustavan vyöhykemallin 
rakentaminen” ja ”5. Mallin rakentaminen”. 

 

Mallin 3D-geometrian tuottamiseen on kaksi päälähestymistapaa, jotka riippuvat osin ohjelmistosta 
ja käytättävissä olevasta aineistosta ja sen määrästä; implisiittinen ja eksplisiittinen mallinnus. Näillä 
molemmilla on omat etunsa ja rajoitteensa. Implisiittisessä mallinnuksessa mallinnettavat objektit, 
kuten esimerkiksi siirrosta kuvaava taso, luodaan datapisteistä matemaattisilla sovitteilla eli 
käytännössä mallinnusohjelman algoritmeilla. Eksplisiittisessä mallinnuksessa mallinnettavat objektit 
digitoidaan käytännössä käsin, esimerkiksi tulkitsemalla mallinnettava taso ensin leikkauksille ja 
yhdistämällä leikkauksille tulkitut rajaviivat tasoiksi, suljetuiksi pinnoiksi tai solideiksi. Implisiittisen 
menetelmän etuna on se, että se on verrattain nopea tapa ja mallien muuttaminen esimerkiksi uuden 
aineiston perusteella on helppoa ja nopeaa. Implisiittinen mallinnus toimii hyvin suhteellisen 
yksinkertaisiin muotoihin, kun datapisteitä on riittävästi. Sen sijaan esimerkiksi monimutkaisesti 
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poimuttuneen yksikön mallintaminen implisiittisellä menetelmällä on hyvin vaikeaa ja vaatii hyvin 
paljon datapisteitä onnistuakseen. Implisiittisen mallinnuksen ongelmana voivat olla geologisten 
yksiköiden rajaamisen kannalta puutteelliset avaruudelliset etsintäalgoritmit, jotka vääristävät 
geometrioiden ulottuvuuksia (esim. radial basis function RBF). Eksplisiittinen mallinnus on 
”perinteinen” mallinnustapa ja edelleen käyttökelpoinen erityisesti, kun datapisteitä on vähän tai 
tulkitaan monimutkaisia geometrioita. Se on myös käytännössä ainoa tapa, jolla malminetsinnässä ja 
kaivosteollisuudessa tulkitaan standardien (JORC, NI43-101 jne.) mukaiset malmivarantoarvioiden 
malmien rajat. Menetelmä on työläs ja aikaa vievä. Eksplisiittisten mallien päivittäminen on myös 
työlästä verrattuna implisiittisiin malleihin. Eksplisiittisessä mallinnuksessa voidaan käyttää myös 
implisiittisen mallinnuksen piirteitä käyttämällä esimerkiksi spline-interpolaatiota yhdistettäessä 
datapisteitä viivoiksi tai tasoiksi, jos ohjelmistossa on kyseinen työkalu. Näin tehdyt mallit ovat 
visuaalisesti parempia kuin perinteiset suorilla viivoilla yhdistetyistä datapisteistä tehdyt mallit, mutta 
mahdollisesti epätarkempia. 

Vyöhykemallin rakentaminen on esitetty Kuvan 1.4 vuokaaviossa. 3D-mallin laatiminen alkaa 
soveltuvan aineiston kokoamisella ja arvioimisella (vrt. Kuva 1.3. kohta 1.) Aineiston prosessoinnin 
ensimmäinen vaihe kattaa muun muassa geofysiikan aineiston 1-3D inversiot, geokemian aineiston 
interpoloinnit ja muun mahdollisen aineiston laskennallisen integraation esimerkiksi koneoppimisen 
avulla. Tässä ensi vaiheessa esimerkiksi geofysiikan inversiot ovat ns. rajoittamattomia. Prosessoitu 
aineisto viedään käytettävään 3D-ohjelmaan. Seuraavassa vaiheessa rakennetaan ensimmäinen 
tulkintaversio eli alustavat malli. Alustavan mallin elementtejä hyödynnetään seuraavassa 
prosessointivaiheessa, jossa niitä käytetään rajoitteina esimerkiksi laskettaessa rajoitettuja 
geofysiikan inversioita. Rajoitetuilla inversiomalleilla voidaan testata alustavan mallin toimivuutta ja 
niiden pohjalta säädetään tai korjataan alustavaa mallia. Tämä aineiston prosessointi-mallinnus -
vaihe on iteratiivinen eli prosesseja toistetaan, kunnes geologinen malli ja rajoitetut laskennalliset 
mallit ovat keskenään riittävällä tarkkuudella yhteensopivia. Käytännössä tämä esimerkiksi 
geofysiikan inversiomallien tapauksessa tarkoittaa, että geomalliin syötetyillä petrofysiikan arvoilla 
saadaan mitattua geofysiikan aineistoa vastaava laskennallinen tulos riittävällä tarkkuudella. Kun 
tavoitteiden kannalta on saavutettu riittävän hyvä taso, siirrytään projektin seuraavaan vaiheeseen 
(kohta 3. tai kohta 6. Kuvan 1.3 kaaviossa). 

 

2 IDEAALINEN VYÖHYKEMALLI 

2.1 Vyöhykemallin yleinen määrittely: geologinen malli, ’ideaalimalli’ ja mineraalisysteemimalli 

Vyöhykemallinnuksen päätuotos on vyöhykemalli. Vyöhykemallilla ei ole tiukasti määritettyä 
mittakaavaa. Malli voi kuvata yksittäistä liuskejaksoa tai sen pienempää osaa, tiettyä 
malmipotentiaalista aluetta tai sen osaa, tai yksittäistä suurempaa rakennegeologista kokonaisuutta 
tai sen osaa. Vyöhykemitan alarajana voidaan pitää kohteellista tai esiintymän mittaa, jolloin 
mallinnetaan yksittäistä malmiesiintymää ja sen välittömän ympäristön geologiaa. Vastaavasti 
ylärajana voidaan pitää kuoren mittaista mallia, jossa kuvataan kallioperän suuryksiköitä, joiden 
syvyys ulottuu vaippaan asti ja joista osa ei ole missään paljastuneena. 
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Tässä dokumentissa vyöhykemallilla tarkoitetaan 3D-geomallia, jossa kuvataan kallioperän litologisia, 
rakenteellisia, metamorfisia ja/tai mineralogisia yksiköitä sekä näiden geofysikaalisia ja geokemiallisia 
ominaisuuksia, sekä malmipotentiaalia kolmessa ulottuvuudessa.  

Vyöhykemallinnuksessa laaditaan geologinen vyöhykemalli, josta voidaan edelleen siirtyä siitä 
jalostettuihin mineraalisysteemien mukaisiin vyöhykemittaisiin mineraalisysteemi- ja 
mineraalipotentiaalimalleihin.  

 

Geologinen vyöhykemalli ja ’ideaalimalli’ 

Vyöhykemittakaavan geologisen mallin lähtökohtana voidaan pitää ajatusta, että se on 
kolmiulotteinen versio GTK:n DigiKP-kallioperäkartasta, ts. geologinen vyöhykemalli on 3D-
kallioperäkartta. Ideaalimalli sisältää siten samat elementit kuin DigiKP ja siinä käytetään samaa 
terminologiaa kuin DigiKP:ssa. Vyöhykemalli on lähtökohtaisesti terminologialtaan kansainvälisten 
standardien mukainen.  

Geologinen mallinnus (2D-3D) pohjautuu käytettävissä oleviin aineistoihin ja varsinkin 3D-
mallinnukseen soveltuvien syvägeofysikaalisten ja kattavuus vaihtelee alueittain. Mallinnuksessa 
käytettävien aineistojen määrän eli aineistotiheyden lisäksi myös aineistojen laatu vaihtelee 
alueittain merkittävästi, erityisesti mallinnuksen kannalta olennaisten magneettisten, seismisten, 
syväsähköisten ja painovoima-aineistojen osalta. Tässä kappaleessa esitetty ideaalimalli tarkoittaa 
mallia, joka voitaisiin tehdä ideaalitapauksessa, kun käytössä on optimaalinen aineistotiheys 
mallinnukseen.  Kaikkia ideaalimallin elementtejä ei voi mallintaa, mikäli aineistoa on optimitilannetta 
vähemmän. Tällöin pyritään mallintamaan ne osa-alueet ja elementit, jotka kulloisessakin 
tapauksessa on mahdollista mallintaa käytettävissä olevilla aineistoilla. 

 

Mineraalipotentiaalikartoitus ja mineraalisysteemiajattelun mukainen 3D-malli 

Vyöhykemallinnuksessa painopiste on mineraalipotentiaalikartoituksessa ja siten edellä mainittujen 
yksiköiden mallinnuksessa tavoitteena on kuvata eri malmiesiintymätyyppien mineraalisysteemien 
kannalta olennaisia ja tarpeellisia elementtejä. Tällaisia ovat esimerkiksi rakenteet, kuten 
hiertovyöhykkeet ja siirrokset, muuttumisvyöhykkeet, esiintymätyypin kannalta kriittiset kivilajit tai 
kivilajiyksiköt jne. Mineraalisysteemiajattelun mukaisessa 3D-mallissa olisi eroteltavissa kyseisellä 
alueella potentiaalisten malmityyppien mineraalisysteemien kannalta kriittiset elementit 3D-
avaruudessa. Tämä vyöhykemalli sisältää (DigiKP:ssa) alueellisen geologian karttatietokannan 
kohteiden lisäksi sellaisia mineraalisysteemien mukaisiin vyöhykkeisiin kuuluvia kohteita, joita ei 
(raporttia kirjoitettaessa) ole sisällytetty kallioperäkarttatietokannan kohdeluetteloon, kuten 
esimerkiksi muuttumisvyöhykkeet. Lisäksi vyöhykemalli voi sisältää geofysiikan aineistosta tulkittuja 
kohteita, joita on käytetty mallin luomisessa tai joilla on yhteys malmipotentiaalin kartoitukseen. 
Kuvassa 2.1. on havainnollistettu ideaalimalliin ja mineraalisysteemimalliin pohjautuvan 
vyöhykemallin sisältämät elementit. 
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Kuva 2.1. Vyöhykemallin (ideaalitapauksessa) sisältämät elementit ja attribuutit. 

 

2.2 Vyöhykemallin elementit ja yhteys tietokantoihin 

 

 

Kuva 2.2. Vyöhykemallin yhteys GTK:n olemassa oleviin tietokantoihin. 
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Tietokantamielessä vyöhykemallilla tulisi olla yhteinen rajapinta DigiKP:n, Finstratin, Finstructin ja 
METSOn kanssa (Kuva 2.2). Lisäksi vyöhykemallilla on suora yhteys kuorimittaisten ja kohteellisten 
3D-mallien kanssa (Kuva 2.3). Mallinnettujen elementtien rajapintojen tulee täsmätä ja niiden tulee 
päivittyä kaikilla tasoilla, mikäli jonkun mittakaavan mallinnus tai uudelleen tulkinta näin edellyttää. 
Tämä vaatii geologisen 3D-mallinnuksen yhteisen käsitemallin ja toimivien, määriteltyjen 
päivityskäytäntöjen luomista. 

 

 

 

Kuva 2.3. Vyöhykemallin yhteys eri kohteellisiin 3D-malleihin, 3D-kuorimalliin ja DigiKP:aan. 

 

2.3 Vyöhykemallissa kuvattavien elementtien mallinnustekniikka 

Teknisesti 3D-mallit voidaan jakaa vektorimuotoiseen tai solumuotoiseen (voxel) mallinnukseen. 
Nämä vastaavat kutakuinkin 2D-kuvien tai paikkatieto-ohjelmien vektori- ja rasterimuotoisia kuvia. 
Vektorimuotoisissa malleissa kuvannus tapahtuu pisteiden (node), viivojen (line, polyline) suljettujen 
viivojen (polygon), tasojen (surface), ja suljettujen tasojen (solid) avulla. Pääelementti on piste, jolla 
on 3D-paikkatieto (ns. xyz-koordinaatisto) ja joista kaikki muut elementit koostuvat. Käytettävästä 
ohjelmistosta riippuen attribuuttitieto sisältyy pisteisiin tai se voi sisältyä ylemmän tason 
elementteihin. Solumallit koostuvat monitahokkaista (kuutio, tetraedri, dodekaedri jne). 
Yksinkertaisin solumalli on tasakokoisista kuutioista koostuva solukko, joissa attribuuttitieto voi olla 
sijoitettu solun kulmapisteisiin tai solun keskipisteeseen. Ohjelmistosta riippuen solut voivat olla 
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samankokoisia tai niiden koko, ja joissakin tapauksissa muotokin, voivat vaihdella (esimerkiksi GOCAD 
solid grid, voxel grid, sgrid). 

 

 

Kuva 2.4. Geologinen malli, jossa on esitetty kolme poimuttunutta, siirroksen leikkaavaa 
kivilajiyksikköä vektorimallina (A), solumallina (B). Vektorimuotoinen malli esittää yksiköiden 
kontaktit, solumalli yksiköt kokonaisuutenaan (leikkaava hiertovyöhyke tasona). Malli Kolarin 
Hannukaisesta (Niiranen et al. 2014). 

 

Vektori- tai solumuotoisen mallinnuksen käyttö riippuu tapauskohtaisesti siitä, mitä mallinnetaan, 
käytettävästä ohjelmistosta ja käytettävästä tietokantaratkaisusta. Vektorimuotoisen mallinnuksen 
etuja ovat sen keveys käytettävissä ohjelmissa, kappaleiden rajauksen helppous sekä se, että 
vektorimallit ovat visuaalisesti parempia verrattuina solumalleihin. Pisteet tai viivamaiset sekä 
tasomaiset elementit (esim. hiertovyöhykkeet) tulevat parhaiten kuvatuksi vektorimuotoisena. 
Vektorimalleilla on hyvä kuvata yksiköiden rajapintoja, mutta rajapintojen välissä olevat alueet jäävät 
ilman attribuuttitietoa tai attribuuttitieto ei välity siirrettäessä objekteja ohjelmistoista toisiin. 
Mallien jatkohyödyntäminen edellyttää monesti solumalleja, sillä laskennallinen mallintaminen ja 
simuloinnit tapahtuvat pääosin solumalleja hyväksikäyttäen. Esimerkiksi monet geofysiikan 
mallinnukset (esim. potentiaalikenttäinversiot) edellyttävät käytännössä solumuotoista laskentaa. 
Näistä syistä ideaalimallin tulisi sisältää mallinnetut elementit ja rajapinnat vektorimuotoisena ja sen 
rinnalla tulisi käyttää solumallinnusta, joissa rajapintojen väliin jäävät yksiköt ja niiden attribuuttitieto 
on upotettuina soluihin yhdessä mahdollisten geofysiikan mallien kanssa. Solumallinnuksen etuna on, 
että yksi solumalli voi sisältää kaikki tarvittavat attribuuttitiedot, kuten esim. geologinen tieto (kivilaji, 
kivilajiyksikkö, tektonostratigrafia, metamorfoosi yms.), geokemia, petrofysiikka, geofysiikan 
mallinnustieto jne. 
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Kuva 2.5. Esimerkkikuva solumallista ja attribuuttitiedosta, joka voidaan upottaa mallin jokaiseen 
soluun. Attribuuttitiedoilla voi tehdä hakuja mallista, rajata osia mallista, tehdä matemaattisia 
jatkomalleja ja simulaatioita. Malli on sama kuin Kuvassa 2.4. 

 

Mallinnuksen resoluutio riippuu lähtöaineiston resoluutiosta, mallin mittakaavasta, mallin 
käyttötarkoituksesta ja käytettävissä olevasta laskentatehosta. Lähtöaineistoa tiheämpää 
resoluutiota ei ole lähtökohtaisesti järkevää käyttää, vaikka se visuaalisesti voisikin olla parempi. 
Esimerkiksi GTK:n lentogeofysiikka on lennetty 200 m:n linjavälillä ja tulokset on rasteroitu 50 m x 50 
m:n pikselikoolla. Näin tämän aineiston pohjalta tehtävä tulkinta on järkevintä tehdä korkeintaan 50 
m x 50 m:n resoluutiolla. Lisäksi, esimerkiksi geofysiikan mallinnuksessa epävarmuus kasvaa syvyyden 
tai muun etäisyyden funktiona ja tämä on syytä ottaa huomioon mietittäessä mallinnusresoluutiota. 
Korkea resoluutio kasvattaa laskentakapasiteetin vaatimuksia merkittävästi toimittaessa 3D-
ympäristössä. Esimerkiksi 10 km x 10 km x 5 km:n solumalli 50 m x 50 m:n solukoolla sisältää 4 
miljoonaa solua, mutta kaksinkertaistamalla solukoko 100 m x 100 m:iin solumäärä on enää 500 000 
kpl. Tämä luonnollisesti näkyy tarvittavassa laskentakapasiteetissa käsiteltäessä mallia. Mitään 
yksiselitteistä resoluutioarvoa on mahdoton määrittää ja käytettävä resoluutio määräytyy tämän 
kappaleen alussa mainittujen seikkojen perusteella. Resoluutiota voidaan kasvattaa myöhemmin 
mallin jatkokäytön yhteydessä. Epätasaisen solukoon tapauksessa on myös mahdollisuus luoda 
vokselimalli, jossa solukoko on pieni lähellä rajapintoja ja harvempi muualla. Resoluutio-ongelmaa on 
tärkeä pohtia, kun päätetään tietokantaratkaisu, jota mallien tallennukseen aiotaan käyttää. 

 

2.4 Ideaalimallit eri aineistotiheyden alueilla 

Vyöhykemallinnukseen käyttökelpoisten geofysiikaalisten, geokemiallisten, geoteknisten ja 
geologisten aineistojen määrä eri alueilla vaihtelee huomattavasti. Geofysiikan kannalta perustasona 
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voidaan pitää maan kattavaa matalalentogeofysiikkaa, joka sisältää magneettisen, 
sähkömagneettisen ja radiometrisen aineiston (Airo, 2005) Lisäksi koko maasta on saatavilla 
Geodeettisen laitoksen yleistetty painovoima-aineisto (Kiviniemi, 1980). Näistä käyttökelpoisimpia 
vyöhykemittaisten geologisten yksiköiden syvyysulottuvuuksien mallinnukseen ovat 
potentiaalikenttäaineistot ts. magneettinen ja painovoima-aineisto, joskin jälkimmäinen on 
resoluutioltaan karkeaa ja yleisluonteista. Vyöhykemallinnuksen kannalta parhaimmilla 
aineistotiheyden alueilla geofysiikan aineistot koostuvat valtakunnallisen lentomittausaineiston 
lisäksi tihennetyistä painovoimamittauksista, syväsähköisistä aineistoista (MT, AMT sekä VTEM, ZTEM 
jne.) sekä seismisistä mittauksista (heijastus- ja taittumisluotaukset). Yksittäisillä alueilla (Kevitsa) 
käytössä on 3D-heijastusseismiikkaa ja niitä tukevia syväsähköisiä, tihennettyjä painovoima- ja 
magneettisia aineistoja. Näitä tapauksia voidaan pitää ideaaleina tilanteina, mitä tulee 
mallinnuksessa käytettäviin aineistoihin. Geologisen datan (kallioperähavainnot, kairaukset) määrä 
vaihtelee kallioperän paljastuneisuuden sekä alueen tutkimushistorian mukaan. Tämä heijastuu myös 
tulkitun 2D-tiedon (kallioperäkartat) laatuun. Olemassa olevat kallioperäkartat toimivat tärkeänä 
lähtökohtana 3D- vyöhykemallinnuksessa. 

Vyöhykemallinnuksessa tehtävällä tulkinnalla on tavoitteena mahdollisimman hyvin selittää mitatun 
tiedon (geofysiikka, petrofysiikka, geokemia, rakennehavainnot jne.) piirteet geologisesti järkevällä 
tavalla. Tulkittavan alueen aineistotiheys määrittää hyvin pitkälti, mitä voidaan mallintaa ja miten 
luotettavasti. Hyvän aineistotiheyden alueilla aineistot mahdollistavat alueellista tarkemman ja 
luotettavamman mallin luomisen. Mallin tulisi kokonaisvaltaisella tavalla ja riittävällä tarkkuudella 
selittää kaikki geofysiikan anomaliat ja geologiset havainnot ottaen huomioon lähtöaineiston 
epävarmuustekijät. Tavoitteena tulisi myös olla, että kaikki soveltuva aineisto käytetään 
mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Alhaisenkin aineistotiheyden alueilla voidaan tehdä 
vyöhykemallinnusta, mutta tällöin tulkinta on väistämättä luonteeltaan alueellisempaa tai 
käsitteellisempää kuin korkean aineistotiheyden alueilla. Käsitteellisellä vyöhykemallilla voidaan 
testata kallioperäkartan toimivuutta tai uskottavuutta ja se toimii alustavana vyöhykemallina 
jatkotutkimuksia suunniteltaessa ja optimoitaessa mittauksia. Mallin luotettavuudesta ja luonteesta 
tulee esittää arvio metatietokuvauksessa. 

 

2.5 Metatietokuvaukset ja mallien tallennus 

GTK:n 3D-mallit on tähän mennessä talletettu Geodata-palvelimelle kunkin käytetyn 
mallinnusohjelman projektitietomuodossa. Tämä on väliaikainen ratkaisu, mutta koska soveltuvaa 
3D-mallien tietokantaratkaisua ei ole vielä löydetty tätä raporttia kirjoitettaessa, ohjeistus jatkuu 
entisellään. Sama koskee myös mallien metatietokuvausta. Laine (2014) on ohjeistanut 
metatietokuvauksen ja laatinut suomenkielisen metatietolomakkeen. Metatietokuvauslomake on 
käännetty myös englanniksi Outokummun mallinnusprojektin (Aatos 2016) tuotteistuksen yhteydessä  
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3 VUONNA 2019 KÄYNNISSÄ OLEVAT PROJEKTIT JOTKA TUOTTAVAT 
VYÖHYKEMITTAKAAVAAN SOVELTUVIA 3D MALLEJA 

 

2019 GTK:ssa on käynnissä yhteis- ja budjettirahoitteisia projekteja, joiden tavoitteisiin on kirjattu 
kallioperän 3D-mallinnusta ja joissa on tarkoitus tuottaa 3D-malleja. Alla on lyhyesti kuvattu kyseiset 
projektit sekä niiden tuloksena syntyvät mallit.  

 

Exploration Lapland 3D – XL3D (50403-301002) 

XL3D on yhteisrahoitteinen Business Finlandin ja yksityisen sektorin rahoittama tutkimusprojekti. 
Projekti alkoi 1.1.2018 ja se päättyy 31.6.2020. Projektin yhtenä tehtävänä on luoda alueellinen 
geologinen malli Sodankylän alueelta. Mallinnus tehdään GTK:n olemassa olevien geoaineistojen sekä 
XSodex-projektissa tuotettujen seismisten heijastusluotausten pohjalta. Mallissa keskitytään 
orogeenisten kultamalmien ja magmaattisten Ni-Cu malmien kannalta kriittisiin elementteihin 
(rakenteet, mafiset intruusiot, komatiitit). Mallinnuksen mittakaava ja tavoitteet ovat hyvin paljon 
tässä raportissa kuvattavan vyöhykemallinnuksen mukaiset. 

 

Hattu 3D (50403-300982) 

Business Finlandin ja yksityisten yritysten yhteisesti rahoittama Hattu Schist Belt 3D Mineral System 
(Hattu 3D) -projekti soveltaa uusimpia mineraalispektrien mittausmenetelmiä ja kehittää kullan 
mineraalipotentiaalin tulkintamenetelmiä suurikokoisiin, monilähteisiin geoaineistoihin perustuen 
Ilomantsin Hattu-jakson alueella. Projekti laatii mm. 3D-geometrioita ja visualisointeja geologisen, 
geofysikaalisen ja laskennallisen mallinnuksen avulla. Malleissa kuvataan pääasiassa 
kultapotentiaalisiin vyöhykkeisiin liittyviä rakenteita ja muuttumista. 3D-mallinnuksen 
lähtöaineistoina käytetään GTK:n ja yrityksen olemassa olevaa tausta-aineistoa ja projektin omaa 
mittausaineistoa. Lisäksi luokitellaan ja visualisoidaan olemassa olevaa yrityksen 3D-mittaus- ja 
mallinnusaineistoa. Mallinnusmittakaava vaihtelee alueellisesta (geologisen, geofysikaalisen ja 
geokemiallisen tiedon mallinnus) kohteelliseen (kairaustiedon tulkinta mallintamalla laskennallisesti 
ja 3D:ssä). Projektin kestoaika on 1.1.2018-31.12.2019 (jatkoaikaa haettu, projektin päätyttyä 4 kk 
karenssi). 

 

OKUWEST projekti: 

Alueellinen 3D (Laine, Luukas) tehdään valmiiksi vuonna 2020. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) 
Malmit- ja Teollisuusmineraalit yksikössä (MTM) alkoi vuonna 2019 Mineraalipotentiaalin kartoitus, 
akkumineraalit -projekti. Tutkimusalueilta ja kohteilta laadittavat 3D-mallit ovat oleellinen osa GTK:n 
3D-Suomi tavoitteiden saavuttamisessa. Outokummun jaksolta on olemassa vaihtelevan 
mittakaavaisia 3D-malleja, joita on tehty aiemmissa projekteissa vuodesta 2007 asti. Tämän vuoden 
aikana on tehty yksityiskohtainen 3D-malli Keretin alueelta ja alueellinen 3D-malli 
Outokumpujaksosta. Tämä työ on tehty osittain Suomen akatemian GECCO-projektissa. OKU-West 
työalueen yhteydessä mainittuja olemassa olevia malleja voidaan jatkaa lounaaseen ja samalla 
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saattaa malli tekeillä olevan ”Vyöhykkeellinen 3D-malli” –määrittelyn mukaiseksi. Tätä työtä on 
vuonna 2019 tehty luomalla alueesta 3D-alusta Emerson GOCAD-ohjelmistolla, tutustumalla aiempiin 
tulkintoihin aluetta leikkaavasta Suvasveden siirrosvyöhykkeestä sekä tutustumalla alueeseen 
maastossa GECCO-projektin puitteissa. 

3D-mallinnus jatkuu syksyllä 2019 aineistojen kokoamisella, alueellisten rakenteiden hahmottamisella 
ja mallien ensimmäisillä, edelleen geologisten tulkintojen ja valmistuvassa olevien geofysikaalisten 
aineistojen avulla kehitettävillä versioilla. Käytettävissä olevista, soveltuvista kallioperän 
kairaussydänaineistoista laaditaan laskennallisia kallioperägeologisia luokittelumalleja petrologisilla, 
tilastollisilla ja koneoppimismenetelmillä. Tuloksia visualisoidaan mm. geologisilla kairausaineistojen 
3D-mallinnusohjelmistoilla. Edellä mainitun mallinnuksen tuloksia jatkokäytetään Outokummun 
alueen muuhun edistyneeseen laskennallisen 3D-mallinnukseen (GECCO-käyttöliittymätestaus, 
geostatistinen mallinnus, simulointi yms.,). Tuloksia raportoidaan 3D-mallein ja tieteellisenä 
artikkelina, josta vuonna 2020 laaditaan käsikirjoitus.  

 

GECCO-projekti SA (50404-40059): 

Projektissa vuosina 2015-2019 GTK teki yhteistyötä Åbo Akademin suurteholaskennan laboratorion 
kanssa. Kaivosalueiden ja mineraalipotentiaalikartoituksen 3D-tutkimuksissa keskeinen tehtävä on 
kerätä aineistoa monissa eri mittakaavoissa ja sitten käyttää inversiomenetelmiä taloudellisesti 
kiinnostavien mineraaliesiintymien paikantamiseksi ja niiden laajuuden arvioimiseksi. Kehitimme 
tässä projektissa niin sanotun yhtenäismallin (CEM –Common Earth Model) käyttöä mineraalien 
etsinnässä hyödyntämällä suurteholaskentaa geologisesti heterogeenisten alueiden mallinnuksessa. 
Projektin tuloksena syntyy 3D-pintamalleja -vokseliesityksiä kivilaji- ja ominainaisuusjakaumasta. 
Tutkimusalueet ovat Pyhäsalmi-Mullikkoräme, Outokumpu ja Norjan Skorovass.  Loppuvuonna 2019 
ja  keväällä 2020 testataan vielä eri aikoina tehtyjä konseptuaalisia geologisia 3D-malleja käyttäen 
geofysikaalista suoramallinnusta projektissa luodulla GECCOGRAM-ohjelmalla. Tämän lisäksi luodaan 
nk. stokastisia 3D-malleja. Tavoite poikkeaa tässä raportissa kuvatusta vyöhykemallinnusprosessista, 
vaikkakin sivutuotteena syntyy geologisia 3D-malleja – tosin ei aivan ideaalisia tai yksikäsitteisiä.  
Vuonna 2019 projektissa on tehty Mullikkorämeen alueen, Outokumpujakson (Keretistä Vuonokseen) 
ja Keretin ympäristön (Saalmann ja Laine luokituksen mukainen sekä stokastinen) geologiset mallit. 
Näistä tehdään käsikirjoitukset vuoden 2019 lopun ja kevään 2020 aikana.  Projekti raportoidaan 
Suomen Akatemialle 1.6.2020 mennessä. 

 

4 VIIME VUOSINA TEHDYT MALLIT JA NIIDEN KÄYTETTÄVYYS 

Tässä osassa on tarkoitus kartoittaa 3D-vyöhykemallinnuksen kannalta relevantit mallit ja niiden 
käyttökelpoisuus tulevissa vyöhykemallinnusprojekteissa. GTK:ssa on tehty viimeisen kymmenen 
vuoden aikana useita eri mittakaavan kallioperägeologisia 3D-malleja. Mallien mittakaava vaihtelee 
esiintymämittakaavaisista resurssimalleista kallioperän suuria yksikköjä kuvaaviin 
vyöhykemittakaavaisiin malleihin. Olemassa olevista malleista Geodatalle on tallennettu 14 
kappaletta malleja metatietoineen. Näistä kaksi mallia on lähinnä mineraalivarantoarvioita 
tunnetuista esiintymistä ja siten eivät sovellu vyöhykemittakaavan mallien tueksi.  
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Outokummun alueelta on olemassa noin 30-40 kappaletta eri projektien tuottamia geofysikaalisia ja 
geologisia kallioperämalleja sekä malmipotentiaalisuusmalleja (Aatos 2016a ja sen sisältämät eri 
geologian ja geofysiikan alojen tutkijoiden tekemät mallit, tätä ennen Laine et al. useampia eri 
vuosilta, myös uusia tekeillä), joita ei vielä ole talletettu Geodatalle. Alueen mallit ovat koossa 
edellisen Outokumpu-projektikokonaisuuden (Aatos 2016a) levyjaossa työversioina ja DIP-yksiköllä 
(Tietoratkaisut-yksikkö v. 2020 alusta alkaen) tuotteistettavana geometristen 2D-3D -mallien osalta. 
ZTEM-lentoaineiston alkuperäiset 2D- ja 3D-inversiomallit sisältyvät aliurakoitsijan toimittamaan 
aineistokokonaisuuteen (Geotech Ltd. 2014, Kurimo et al. 2016). Kellojärven malminetsintää 
palveleva integroitu 2D-3D -mallikokonaisuus sijaitsi alunperin aiemman Itä-Suomen yksikön 
Kallioperä- ja raaka-aineet –toimialan uusinikkeli-nimisessä levyjaossa, jonka nykyisestä sijainnista ei 
ole tietoa.  

Alla on lueteltuna olemassa olevat mallit, jotka mittakaavansa ja luonteensa vuoksi soveltuvat ainakin 
osin tulevien vyöhykemittakaavaisten mallien lähtökohdiksi. Indeksikartat malleista on esitetty 
Liitteessä 1. Mallien tarkemmat metatietokuvaukset (niiltä osin kuin ne ovat saatavissa) on esitetty 
Liitteessä 2. 

 

4.1 Pohjanmaa 

Vihanti-Pyhäsalmi -alueen alueellinen geologinen 3D-malli 

Koko: 60 km x 50 km x 5 km             

Julkaisu pvm: 1.12.2012        

Alueellinen geologinen 3D-malli, nimitykset ja väritykset vastaavat Digikp:ssä käytettyjä.   

3D-malli perustuu usean geologin ja geofyysikon usean vuoden työhön ja kokemukseen alueen 
geologiasta, mutta hyvin vähäiseen kairausaineistoon ottaen huomioon alueen monimutkaisuuden 

Viite: Laine et al. (2015) 

 

4.2 Kainuu 

Kellojärven integroiva 2D-3D -paikkatietomallinnus ja visualisoinnit (S. Aatos) 

Kohdentava-kohteellinen 3D-GIS:llä visualisoitu kokoelma 2D-paikkatieto- ja 3D-geofysikaalisia ja 
geologisia malleja. Eräänlainen OKUDEX:n ja Hattu 3D:n aihio tai samankaltainen erityyppisiä malleja 
paikkatietonäkymässä integroiva mallinnuskoosteen itu on nähtävissä Kellojärven tapauksessa. 

Viite: Aatos (2013) 

 

Kellojärven magneettinen 3D-malli (M. Niskanen) 

Geofysikaalinen malli, jossa magneettisilta ominaisuuksiltaan erilaisia kokonaisuuksia on mallinnettu 
laskennallisesti geofysikaalisilla algoritmeilla ja esitetty 3D-geometrioina, jotka muistuttavat ulkoisesti 
geologisesti tulkittuja 3D-geometrioita. 
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Viite: Aatos (2013) 

 

Kellojärven serpentiniitin eteläosan konseptuaalinen rakenne- (S. Aatos & J. Luukas) ja siirrosmalli 
(S. Aatos) 

Konseptuaalinen malli on taiteltu paperista ennen digitaalista geologista mallinnusta. Konseptia on 
tulkittu geologista kartoitustietoa ja geofysikaalisia 3D-aineistoja apuna käyttäen ja havainnollistettu 
mallintamalla tulkintojen pohjalta geologisia geometrioita (siirrospintoja) siirrosmalliksi. 

 Viite: Aatos (2013)  

 

4.3 Lappi 

Keski-Lapin Vihreäkivivyöhykkeen 3D-malli 

Koko: 200 km x 200 km x 10 km 

Julkaisu pvm: 1.6.2014 

Malli antaa geologisen 3D yleiskuvan alueen merkittävimmistä rakenteista sekä Kittilä sviitin 
ulottuvuuksista. Mallissa on esitetty Kittilä sviitin syvyysulottuvuus sekä pohjatasona että suljettuna 
3D solidina. Lisäksi mallissa on esitetty painovoimadatan pohjalta laskettu Forward-malli em. 
yksiköstä. Yksikkö on myös esitetty voxet mallina. Tämän lisäksi tasoina on esitetty Jerisjärvi, Sirkka ja 
Venejokiylityöntövyöhykkeet, sekä Äkäsjärvi-Enentekiö, Äkäsjoki-Muusa ja Kiistala 
hiertovyöhykkeiden tulkinta. 

Suurimittakaavaisesta luonteesta johtuen malli on yleisluontoinen. 

Viite: Niiranen et al. (2014)  

 

Granuliittikaari 3D 

Koko: 82 km x 77 km x 10 km 

Julkaisu pvm: 1.6.2014 

Malli esittää yleisluontoisen tulkinnan kuudesta Granuliittikaaren ja Vuotsokompleksin tektonisista 
ylityöntökiiloista. Pintatulkinta geofysiikan ja kallioperäkartan pohjalta, syvyysulottuvuudet tulkittu ja 
ekstrapoloitu seismisestä FIRE4 syväluotausprofiilista. Malli on yleisluontoinen suuren mittakaavan 
esitys jossa runsaasti epävarmuutta. 

Viite: Niiranen et al. (2014)  

 

Kolari 3D  

Koko: 11 km x 13.5 km x 3.7 km 

Julkaisu pvm: 1.6.2014 
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Malli kuvaa Kolarissa, Länsi-Lapissa sijaitsevan Fe-(Cu-Au) malmi malmialueen geologian yleisesti. 
Mallissa kuvataan Hannukaisen-Rautuvaaran alueen mamikriittisen alueen Savukoski ja 
Sodankyläryhmiin kuuluvien suprakrustisten kivien esiintymisen muodostumatasolla. Mallissa kuvattu 
pintoina HIRE aineistossa esiintyvät kolme loivasti kaatuvaa voimakkaasti heijastavaa yksikköä jotka 
korreloivat Savukoskiryhmän alaosiin kuuluvan mafiseen vulkaniittiyksikköön sekä Sodankyläryhmän 
sedimenttikiviin. Näiden yksiköiden kontaktit on kuvattu tasoina samoin kuin alueen poikki kulkeva 
Äkäsjokihiertovyöhyke. Lisäksi tasona on kuvattu Svekofennisen <1.91 Ga sedimenttiyksikön pohja 
tasona. Yksiköt on myös esitetty voxet mallissa regioneina. 

Malli on luotu Kolarin syväseismisten HIRE-aineistojen ja geofysiikaalisten aineistojen pohjalta sekä 
alueen geologisen tuntemuksen pohjalta. Seisminen aineisto on kohtuu kattavaa ja mallinnetut 
yksiköt näkyvät seismiikassa hyvin joten luotettavuus on kohtuullisen hyvä. 

Viite: Niiranen et al. (2014)  

Julkaisu pvm: 1.6.2014 

 

Sodankylän Lauttaselän geologinen 3D malli 

Koko: 9 km x 5 km x 1 km 

Julkaisu pvm: 1.6.2014 

Malli kuvaa muodostumatasolla Kittiläryhmän itäkontaktin Lauttaselän alueella. Litologisten 
yksikköjen rajapinnat ja pääylityöntörakenteet on kuvattu pintoina jotka ryhmitelty muodostumittain. 

Malli pohjautuu kattavaan GTK:n geofysiikan (lento ja maanpinta), geologian ja geokemian aineistoon 
sekä mallintajan kokemukseen alueen geologiasta. Aineistoasta merkittävä osa on Lapin 
kultatutkimushankkeen keräämää (Petäjäselän kultakohde). Mallin lähtöaineisto on kattava sisältäen 
lento-magneettisen ja –sähköisen mittauksen lisäksi hyvä painovoima-aineisto ja tarkentavia uusia 
maanpintageofysiikan mittauksia. Lisäksi alueelta on kohtuullisen hyvä kairansydänaineisto jota 
käytetty. Mallia voi pitää kohtuullisen luotettavina yläosistaan/pintageologian osalta, muuten 
edustaa parasta mahdollista tulkintaa nykytiedon perusteella. 

Viite: Niiranen et al. (2014)  

 

Hietakeron alueen 3D-malli 

Koko: 5 km x 10 km x 2.5 km 

Julkaisu pvm: 6.5.2014 

Malli kuvaa Enontekiön kunnan alueella sijaitsevan Hietakeron mafisen intruusion 
poimuinterferenssirakennetta. Malli on luotu painovoimamittauksen, lentogeofysiikan 
(magnetometraus ja TDEM) ja vähäisten kallioperähavaintojen (kairausprofiili ja 
paljastumahavainnot) perusteella. 

Tulkinnan luotettavuutta ei testattu esim. kairauksin. 
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Viitteet: Karinen et al. (2014), Karinen et al. (2015) 

 

Vähäkurkkio 3D 

Koko: 4.5 km ×10 km ×2.5 km 

Julkaisu pvm: 31.12.2014 

Malli kuvaa Enontekiön kunnan alueella sijaitsevan Lätäsenon liuskejakson alueen rakennetta 
Vähäkurkkion alueella. Malli on luotu painovoimamittauksen, lentogeofysiikan (magnetometraus ja 
TDEM) ja vähäisten kallioperähavaintojen (kairausprofiili ja paljastumahavainnot) perusteella. 

Tulkinnan luotettavuutta ei ole testattu esim. kairauksin. 

Viite: Karinen et al. (2015) 

 

Kittilän terraanin 3D rakennetulkintamalli  

Koko: 70 km x 100 km x 10 km 

Julkaisu pvm: 15.12.2015 

Mallissa on tulkittu Kittilän sviitin itä- ja keskiosien rakennetulkinta. Mallinnettuna yhteensä 34 tasoa 
jotka edustavat hierto- ja ylityöntövyöhykkeitä sekä sviitin pohjaa. Lisäksi mallissa on mukana 
pistetietona tunnetut kultaesiintymät alueelta. Malli pohjautuu alueelliseen lentogeofysiikkaan, 
kallioperähavaintoihin, heijastusseismiikan mittauksiin sekä aiempiin alueelta tehtyihin tulkintoihin. 
Malli soveltuu alueen rakennegeologian tarkasteluun sekä orogeenisten kultamalmien etsinnän 
kohdentamiseen. 

Mallinnuksessa on tehty jonkin verran mittakaavasta johtuvaa yleistystä. Malli pohjautuu pääosin 
geofysiikkaan ja heijastusseismiikkaan ollen syvyysulottuvuuksiltaan luotettavin niillä alueilla joissa 
seismisiä profiileja on tiheimmin. 

Viitteet: Niiranen T. (2015), Sayab et al. (2019)  

 

Tsohkoaivin 3D malli 

Koko: 13 km x 10 km x 1.5 km 

Julkaisu pvm: 27.5.2015 

Mallissa kuvataan Enontekiön Tsohkoaivin alueella sijaitsevien mafisten intruusiolohkojen sekä niitä 
ympäröivien kivilajiyksiköiden ulottuvuuksia ja asentoja. Lisäksi mallissa on esitetty 
päähiertovyöhykkeet. 

Malli perustuu geologiseen ja geofysikaaliseen (lentomagneettinen, SkyTEM, painovoima) aineistoon. 

Viite: Lepistö, S. & Lahti, I. (2015).  
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Levijärvi-Loukinen 3D geologinen- ja mineralisaatiomalli 

Koko: 5.45 km x 1.6 km x 0.35 km 

Julkaisu pvm: 22.2.2016 

Kohteellinen yksinkertaistettu geologinen malli Levijärvi-Loukisen alueesta ja  mineraalivarantoarvio 
Loukisen Cu-mineralisaatiosta. Malleissa on jaoteltu litologiset pääyksiköt, pääsiirrostasot sekä 
päämineralisaatiovyöhykkeet. Mallit soveltuvat kohteellisen geologian tarkasteluun sekä 
mineralisaation ulottuvuuksien hahmottamiseen. Kivilajiyksikköjen rajapinnat sekä pääsiirrokset on 
esitetty tasoina. Kivilaji- ja mineralisaatioyksiköt on blokkimallinnettu. 

Levijärvi-Loukinen–malli perustuu pääosin geofysiikkaan sekä harvoihin ja mataliin kairareikiin. 
Mallinnusalueella Levijärven ja Loukisen kohteet ovat parhaiten kairatut. Loukinen-malli perustuu 
pääosin kairareikäaineistoon. Mineralisaation resurssiarvio on tehty inverse distance menetelmällä 
(EI noudata minkään kansainvälisen koodin (JORC, PERC, NI43-101) standardin mukaisia vaatimuksia) 

Viite: Lepistö & Lahti (2016) 

 

Saattoporan (Au-Cu) esiintymän 3D geologinen- ja mineralisaatiomalli 

Koko: 1.5 km x 0.8 km x 0.26 km 

Julkaisu pvm: 1.6.2014 

Mallissa kuvataan Kittilässä olevan Saattoporan Au-Cu esiintymän kivilajit, siirrokset sekä Au-Cu 
mineralisaatio. Malli pohjautuu pääosin vanhaan Outokumpu Oyj:n kairansydänaineistoon sekä 
maanpintageofysiikkaan ja kaivoskarttoihin. 

Kivilajien osalta on tehty aineistosta johtuvaa yksinkertaistusta. Mineralisaatiomalli ei noudata 
minkään kansainvälisen koodiston mukaisia vaatimuksia. 

Viite: Niiranen et al. (2014)  

 

Sotkavaaran 3D malli 

Koko: 2.7 km x 1.5 km x 0.975 km 

Julkaisu pvm: 18.8.2014 

Mallissa kuvataan Rovaniemellä sijaitsevan Sotkavaaran geologia. Malli pohjautuu kairanreikätietoon 
ja geofysiikkaan. 

Viite: Huovinen et al. (2014) 

 

Kortejärven esiintymän 3D mineralisaatiomalli 

Koko: 1.5 km x 0.12 km x 0.2 km 

Julkaisu pvm: 17.12.2015 
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Mineralisaatiomalli kuvaa Kortejärven karbonatiittiin liittyvien apatiittimineralisaatiovyöhykkeiden 
muodon, koon ja asennon. Mineralisaatiot on mallinnettu omina vyöhykkeinä (domains). 
Resurssimalli on ”inverse distance” menetelmään ja 5m x 5m x 5m blokkikokoon perustuva 
blokkimalli. Vähäisestä kairausmäärästä johtuen resursseja ei ole luokiteltu, mutta mallin 
luotettavuus on kohtuullinen. 

Viite: Lepistö S. (2015).  

 

Mäkärän Au kohteen mineralisaatiomalli 

Koko: 0.5 km x 0.5 km x 0.17 km 

Julkaisu pvm: 23.2.2017 

Mineralisaatiomalli kuvaa Mäkärän hematiitti-kvartsi-karbonaatti-pyriitti –breksiajuoniin liittyvän 
kultamineralisaation kokoa, asentoa ja muotoa. Kohde on mallinnettu niiltä osin kuin mallintamiseen 
on ollut käytettävissä riittävästi aineistoa. Mineralisaatio on mallinnettu kolmena solidina, joista kaksi 
kuvaa lähellä maan pintaa sijaitsevia voimakkaasti rapautuneita vyöhykkeitä ja yksi syvemmälle 
ulottuvaa heikommin rapautunutta vyöhykettä. Raportissa on laskettu kaira- ja uranäytteenottoon 
perustuva indikatiivinen Au resurssiarvio. 

 

4.4 Pohjois-Karjala 

 

A) Outokummun alueen varhaiset digitaaliset 3D-mallit 

Outokummun alueelta tunnetaan useita ennen vuotta 2014 julkaistuja tai laadittuja geologisia 
digitaalisia 3D-malleja. Osa näistä on mukana ns. OKUDEX-aineistopaketissa tausta-aineistona (*). 

 

Outokumpu-jakson malmivyöhykkeet (3D)* 

Metatieto: Ore geological model sketches of Outokumpu Belt. Urpo Kuronen (GEOMEX-projekti), 
lahjoitettu GTK:n omaan käyttöön 

Liite: Metadata_form_en_Urpo_Kuronen_models_25_11_2016_spa 

Viite: Kontinen et al. (2006) 

 

Outokumpu-jakso (3D)* 

Outokumpu assemblage 3D, implisiittinen Geomodellerilla tehty implisiittinen malli. Tässä yhteydessä 
pohdittiin myös 3D-mallinnuksen haasteita ja historiaa mallinettaessa Suomen Prekambrista 
kallioperää. 

Liite: Metadata_form_Outokumpu assemblage_3D 

Viite: Laine (2012) 
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Outokumpu muodostuman rakennegeologinen malli*  

Malli perustui seismisten FIRE- ja HIRE- aineistojen tulkintaan ja tulkintojen yhdistämiseen aiempaan 
geologiseen tietoon ja maanpintageofysikaaliseen aineistoon. Tässä tehtiin myös yksityiskohtainen 
Keretin malmin ja Vuonoksen alueen 3D-mallit, joissa otettiin huomioon rakennegeologiset piirteet. 
Ouokummun muodostuman geologinen 3D-malli ulottuu Kuusijärveltä Kylylahden alueelle.   

Viite: Laine et el. (2012), Saalmann & Laine (2014) 

 

Outokumpu-nappe (3D)* 

Viite: Ruotoistenmäki & Koistinen (2012) 

 

Outokummun alueen seismisten profiilien 3D-tulkintoja Surpac-geometrioina 

Viite: Kukkonen et al. (2012) 

 

B) Outokummun alueen OKUDEX-mallit* 

Vuosina 2013-2016 toimineiden kahden Outokumpu-projektin (Aatos 2016a) ns. OKUDEX-mallien 
(OKUDEX = Outokumpu Deep Exploration) myyntipaketin. Paketti sisältää myös lukuisia 2D-
paikkatietomalleja, joita voi visualisoida 3D:ssä. 

OKUDEX-metatieto (luonnos): Metatieto_OKUDEX_12_12_2017_fi_eng_spa_komm_luonnos 

 

*Outokumpu Mining District (OMD): Alueellinen 3D-kallioperämalli 

Metatieto: Bedrock geology of Outokumpu Mineral District (OMD) 

Liite: Metadata_form_en_OMD_27_09_2016_spa 

Viitteet: Aatos (2016a) 

 

*Outokumpu Mining District (OMD): Alueellinen 2D-prospektiivisuusmalli (visualisoitavissa 3D) 

Metatieto: Prospectivity map data of Outokumpu Mineral District (OMD) 

Liite: Metadata_form_en_2D_prospectivity_OMD_11_11_2016_spa 

Viitteet: Aatos (2016a), Aatos (2016b) 

 

*Outokumpu Mining District (OMD): Alueellinen AMT-MT –inversiomalli (2D) 

Metatieto: AMT-MT 2D inversion models 
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Liitteet: Metadata_for AMT_data, Metadata_AMT_XYZ, Metadata_AMT_GRD, 
Metadata_AMT_Surpac Metadata_AMT_site_shp 

Viitteet: Aatos et al. (2016), Lahti (2015), Lahti et al. (2015), Lahti et al. (2016), Lahti et al. (2019) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): Outokumpu-muodostuman kriging-interpoloitu 3D-malli 

Metatieto: Outokumpu assemblage 3D – kriging interpolation 

Liite: Metadata_form_Outokumpu assemblage_3D_ISATIS 

Viitteet: Laine (2016) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): Keretin geologinen 3D-malli 

Metadata: Keretti 3D 

Liite: Metadata_form_Keretti_3D 

Viite: Laine (2016) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): Keretin geostatistinen 3D-simulaatiomalli 

Metatieto: Keretti 3D – geostatistical simulation 

Liite: Metadata_form_Keretti_3D_ISATIS 

Viitteet: Laine (2016) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): Keretin magneettis-gravimetrinen malli 2D-profiili (3D) 

Metatieto: Joint gravity and magnetic model for Keretti 

Liite: Metadata_form_Keretti_grav_mag 

Viitteet: Leväniemi (2016) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): Vuonoksen geostatistinen 3D-simulaatiomalli 

Metatieto: Vuonos 3D – geostatistical simulation 

Liite: Metadata_form_Vuonos_3D_ISATIS 

Viite: Laine (2016) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): Solan magneettis-geologinen 3D-malli 

Metatieto: Sola 3D 
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Liite: Metadata_form_Sola_3D 

Viite: Laine & Leväniemi (2014) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): Miihkalin alueen 3D-kallioperämalli 

Metatieto: Regional geological interpretation of Miihkali area 3D 

Liite: Metadata_form_en_3D_Miihkali_geological_model_17_01_2018_spa 

Viitteet: Koistinen & Aatos (2014), Saastamoinen (1972) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): Miihkalin alueellinen 3D-painovoimamalli 

Metatieto: Miihkali regional gravity model 

Liite: Metadata_form_Miihkali_gravity_regional 

Viitteet: Lahti et al. 2016 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): Miihkalin alueellinen magneettinen 3D-inversiomalli 

Metatieto: Miihkali regional magnetic inversion 

Liite: Metadata_form_Miihkali_magnetic_inversion 

Viitteet: Lahti et al. 2016 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): Miihkalin massiivin 3D-painovoimamalli 

Metatieto: Gravity model of the Miihkali massif 

Liite: Metadata_form_Miihkali_gravity_massif 

Viitteet: Lahti et al. (2016) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): Kylylahden 3D-painovoimainversiomalli 1 ja 2 

Metatieto: Density-constrained gravity inversion model for the Kylylahti mine site 

Liite: Metadata_form_Kylylahti_gravity_inversion 

Viitteet: Leväniemi (2016) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): Kylylahden seismis-geologinen 3D-malli 

Metatieto: OKUDEX Kylylahti 3D Model (beta) 

Liite: Metadata_OKUDEX_KylylahtiModel_Beta 
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Viite: Julkaisematon, laatinut Suvi Heinonen Outokumpu-projektissa (Aatos 2016a) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): National Test Line 

Metatieto: OKUDEX National Test Line 

Liite: Metadata_OKUDEX_NationalTestLine 

Viitteet: Heinonen et al. (2016), Leväniemi (2016) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): V7-painovoimaprofiilimalli (3D) 

Metatieto: Gravity model for the seismic HIRE profile V7 

Liite: Metadata_form_V7_gravity 

Viitteet: Leväniemi (2016) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): V8-painovoimaprofiilimalli (3D) 

Metatieto: Gravity model for the seismic HIRE profile V8 

Liite: Metadata_form_V8_gravity 

Viitteet: Leväniemi (2016) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): Saramäen 3D-painovoimainversiomalli 

Metatieto: Density-constrained gravity inversion model for the Saramäki occurrence 

Liite: Metadata_form_Saramaki_gravity_inversion 

Viitteet: Lahti et al. (2016) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): SAMPO-aineiston tulkinnan visualisointeja resistiivisyyden 
arvoluokkien 2D-profiileina (3D)  

Metatieto: Resistivity interpretation, layer model, Sampo from Perttilahti, Outokumpu, 2014 

Liitteet: Metadata_Sampo raw data, Metadata for Sampo_interpretation sam files, Metadata for 
Sampo_interpretation georef, Metadata for Sampo_interpretation jpg, Metadata for 
Sampo_interpretation_xls 

Viitteet: Nousiainen & Leväniemi (2016) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): Geologisia tulkintoja 2D-profiilien visualisointeina (3D)  

Metatieto: Geological interpretation profiles of Outokumpu Mining Camp (OMC) area  
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Liite: Metadata_form_en_2D_geological_profiles_17_01_2018_spa 

Viitteet: Heinonen et al. (2016), Lahti et al. (2016) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): Laskennallisia geologisia ja prospektiivisuuden tulkintoja 2D-
paikkatietomalleina (visualisoitavissa 3D) 

Metatieto: Pseudo-lithology and prospectivity of Outokumpu Mining Camp (OMC) 

Liite: metadata_form_pseudo_lithology_and_prospectivity_omc 

Viitteet: Aatos (2016a), Aatos (2016b), Aatos et al. (2016) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): Laskennallisia geologisia ja prospektiivisuuden tulkintoja 2D-3D 
–paikkatietomalleina. ZTEM-inversiomalliaineiston visualisointeja resistiivisyyden arvoluokkien 3D-
geometrioina 

Metatieto: Prospectivity map data of Outokumpu Mining Camp (OMC) 

Liite: Metadata_form_en_2D_prospectivity_OMC_07_12_2016_spa 

Viitteet: Aatos (2016a), Aatos (2016b), Aatos et al. (2016), Kurimo et al. (2016) 

 

*Outokumpu Mining Camp (OMC): ZTEM 3D-inversiomallit (projektin alihankinta) 

Viitteet: Geotech Ltd (2014) 

 

4.5 Malleja joista ei ole olemassa metatietoa tai työt ovat kesken 

Outokumpu-assosiaation Ni-(Cu-Co) - malmipotentiaalin arvioinnin väliraportti (Aatos et al. 2018): 
Korkeusmalliin yhdistetyn paikkatietomallinnuksen 3D-näkymä.   

Keski-Suomi: magneettinen 3D-inversiomallinnuksen tuloksia (Sami Niemi) luokiteltuina, 
interpoloituina ja visualisoituna alustavan 2D-nikkelimalmipotentiaalimallin kanssa 3D-näkymässä 
(Soile Aatos). Teoksessa: Mikkola et al. 2016.  

Mineral potential modelling of Inari region (Soile Aatos 2017): Raportin luonnostelua, korkeusmalliin 
yhdistettyjä paikkatietomalleja 3D-näkymässä, valmiiden geofysiikan lento- ja painovoima-aineistojen 
ja –mallien luokittelua, interpolointia ja visualisointia 3D). 

Mullikkorämeen ja Outokummun alueiden kohteellisia laskennallisten mallien 3D-visualisointeja 
(Soile Aatos, väitöskirjatyöt; Eevaliisa Laineen GECCO-projektissa). Myös alueellisia-kohdentavia 
valmiiden geofysiikan 3D-aineistojen luokittelua, interpolointeja ja visualisointia 3D. 

OKU-West-projektin paikkatietomalleja, joita voi esittää korkeusmalliin yhdistettyinä.  

Sodankylä-Kittilä: Business Finland XL3D projekti. Projektissa tehdään vyöhykemittakaavan 
mallinnusta (geofysiikka, geologia).  
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Suurissa projekteissa kuten Promine-projekti, on syntynyt paljon sekä geofysikaalisia 3D-
inversiomalleja että eri mittakaavaisia 3D-malleja, joista ei ole tehty metatietolomakkeita. 

 

4.6 Mallien käytettävyys tulevissa vyöhykemallinnusprojekteissa 

Yllä listatut mallit vaihtelevat mittakaavaltaan hyvin laaja-alaisista (Vihanti-Pyhäsalmi) lähes 
kohteellisiin (Levijärvi-Loukinen), syvyysulottuvuuden vaihdellessa välillä 0.35 km – 10 km. Malleissa 
on kuvattu kivilajiyksiköitä, rakennetta ja mineralisaatioita riippuen kunkin mallin teemasta. Osa 
malleista kuvaa muodostumatason kivilajiyksikköjä (Hietakero, Vähäkurkkio) ja osassa on mallinnettu 
yksittäisiä kivilajiyksiköitä (Levijärvi-Loukinen, Sotkaselkä). Osaan malleista on kuvattu litologian 
sijaan esimerkiksi vain rakennegeologisia yksiköitä (Kittilä terraani). Osa malleista on laskennallisia 
2D-3D –geometrioita, joiden lähtöaineistot ovat olleet geofysikaalisia ja/tai geokemiallisia. Kaikki 
mallit sisältävät elementtejä, jotka ovat käytettävissä tulevissa vyöhykemalleissa joko sellaisenaan tai 
soveltaen. Kaikissa mallinnuksissa on nähtävissä, että lähtökohtana on ollut suoraan tai välillisesti 
olemassa oleva kallioperäkartta ominaisuustietoineen. Siten malleissa on yhteys DigiKP-
karttakantaan (Suomen kallioperä - DigiKP), vaikkakaan mallien yksiköiden nimeäminen ei 
välttämättä ole joka elementille kannan mukainen. Lähtökohtaisesti voidaan kuitenkin sanoa, että 
mikäli tulevaisuudessa jo mallinnetuilla alueilla aloitetaan vyöhykemallinnusta, olemassa olevien 
mallien käyttöä ainakin alustavana mallina suositellaan. Mallien tulisi olla yksilöitävissä ja 
jäljitettävissä alkuperäisiin mallien tekijöihin, malleihin, mallinnusaineistoihin jne. metatiedon avulla, 
jolloin ne olisivat referoitavissa kirjallisten tuotosten tavoin.  Aineistoformaateissa on pyritty yleisesti 
käytössä oleviin siirtoformaatteihin siltä osin kuin se on ollut mahdollista, jolloin mallien 
aineistoformaatit soveltuvat eri mallinnus- ja visualisointiohjelmistoihin ja ovat siten helpommin 
käytettävissä ja tuotteistettavissa. 
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6 LIITTEET 

LIITE 1. Mallien indeksikartta 
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LIITE 2. Mallien metatietokuvaukset 

Vihanti-Pyhäsalmi 

Käyttöoikeus  

3D malli  Vihanti-Pyhäsalmi 

Ohjelmisto, versio sekä 
mahdolliset muut 
ohjelmistot sekä lisäosat 

Surpac 6.3  

  

Otsikko Vihanti-Pyhäsalmi -alueen alueellinen geologinen 3D-malli 

Tekijät Jouni Luukas, Jukka kousa, Aimo Ruotsalainen, Eevaliisa Laine 

Yhteyshenkilö Jouni Luukas jouni.luukas@gtk.fi  

Organisaatio GTK, Geologian tutkimuskeskus 

Julkaisupäivämäärä 1.12.2012 

Hanke Promine-projekti  

  

Koordinaatisto ja 
karttalehti 

kkj3 

Mallin koko/mittakaava  Suurin malli on 60 x 50 x 5 km3, mukana myös osa-alueiden objektit: Vihannin alue, 
Pyhäsalmi-Mullikkoräme ja Pyhäsalmen alue. Näistä kaikista on 3DPDFt. 

  

Lyhyt kuvaus sisältäen 
myös käytetyn aineiston 
ja/tai viittaukset 3D-mallin 
kuvauksen sisältäviin 
raportteihiin ja 
julkaisuihin. 

Alueellinen geologinen 3D-malli, nimitykset ja väritykset vastaavat Digikp:ssä käytettyjä.   

Malli mukana kirjassa: 

Weihed, P. (ed.) 3D, 4D and predictive modelling of mineral belts: European resources 
under cover. Springer. (painossa) 

  

Mallin yleiskuvaus, 
käyttötarkoitus, arvio 
luotettavuudesta 

3D-malli perustuu usean geologin ja geofyysikon usean vuoden työhön ja kokemukseen 
alueen geologiasta, mutta hyvin vähäiseen kairausaineistoon ottaen huomioon alueen 
monimutkaisuuden 

 

Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen 3D malli 

Käyttöoikeus julkinen 

3D malli CLGB 3D  

Ohjelmisto, versio sekä 
mahdolliset muut 
ohjelmistot sekä lisäosat 

GOCAD 2009.4  

  

Otsikko Keski-Lapin Vihreäkivivyöhykkeen 3D malli 

Tekijät Tero Niiranen, Ilkka Lahti 

Yhteyshenkilö tero.niiranen@gtk.fi 

Organisaatio GTK 

mailto:jouni.luukas@gtk.fi
mailto:tero.niiranen@gtk.fi
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Julkaisupäivämäärä 1.6.2014 

Hanke Pohjois-Suomen kallioperä- ja malmimallinnushanke 

  

Koordinaatisto ja 
karttalehti 

KKJ3 

V41, V43, U42, U44 

Mallin koko/mittakaava  200 km x 200 km x 10 km 

  

Lyhyt kuvaus sisältäen 
myös käytetyn aineiston 
ja/tai viittaukset 3D-mallin 
kuvauksen sisältäviin 
raportteihiin ja 
julkaisuihin. 

Mallissa esitetty Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen ydinosat. Mallinnettuna Kittiläryhmän 
alloktooni ja sitä ympäröivät ja leikkaavat merkittävimmät ylityöntörakenteet ja 
hiertovyöhykkeet. Malli pohjautuu lentogeofysiikkaan, painovoimadataan sekä seismiseen 
HIRE ja FIRE aineistoon. 

Tarkempi kuvaus: Niiranen, T., Lahti, I., Nykänen, V. & Karinen, T. 2014. Central Lapland 
Greenstone Belt 3D modeling project final report. Geological Survey of Finland, Report of 
Investigation 209, 78 p. 

  

Mallin yleiskuvaus, 
käyttötarkoitus, arvio 
luotettavuudesta 

Mallissa on esitetty Kittilä Ryhmän syvyysulottuvuus sekä pohjatasona että suljettuna 3D 
solidina. Lisäksi mallissa on esitetty painovoimadatan pohjalta laskettu Forward-malli em. 
yksiköstä. Yksikkö on myös esitetty voxet mallina. Tämän lisäksi tasoina on esitetty 
Jerisjärvi, Sirkka ja Venejokiylityöntövyöhykkeet, sekä Äkäsjärvi-Enentekiö, Äkäsjoki-Muusa 
ja Kiistala hiertovyöhykkeiden tulkinta. 

Malli antaa geologisen 3D yleiskuvan alueen merkittävimmistä rakenteista sekä Kittilä 
ryhmän/alloktoonin ulottuvuuksista. 

Suurimittakaavaisesta luonteesta johtuen malli on yleisluontoinen. 

 
Granuliittikaari 3D 

Käyttöoikeus julkinen 

3D malli Granuliittikaari 3D  

Ohjelmisto, versio sekä 
mahdolliset muut 
ohjelmistot sekä lisäosat 

GOCAD 2009.4  

  

Otsikko Granuliittikaaren 3D malli 

Tekijät Tero Niiranen 

Yhteyshenkilö tero.niiranen@gtk.fi 

Organisaatio GTK 

Julkaisupäivämäärä 1.6.2014 

Hanke Pohjois-Suomen kallioperä- ja malmimallinnus 

  

Koordinaatisto ja 
karttalehti 

KKJ3 

UTM: V43, V44, V51, V52, W43, W51 

Mallin koko/mittakaava 82 km x 77 km x 10 km 

mailto:tero.niiranen@gtk.fi
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Lyhyt kuvaus sisältäen 
myös käytetyn aineiston 
ja/tai viittaukset 3D-mallin 
kuvauksen sisältäviin 
raportteihiin ja 
julkaisuihin. 

Malli kuvaa Granuliittikaaren neljä ja kaaren lounaispuolen Vuotsokompleksin kaksi 
ylityöntöpintojen erottamaa tektonista yksikköä sekä kaksi pää hiertovyöhykettä. 

Malli luotu lähinnä lentogeofysiikan, DigiKp:n ja seismisen FIRE4 heijastusprofiilin pohjalta 

Lähde: Niiranen, T., Lahti, I., Nykänen, V. & Karinen, T. 2014. Central Lapland Greenstone 
Belt 3D modeling project final report. Geological Survey of Finland, Report of Investigation 
209, 78p 

  

Mallin yleiskuvaus, 
käyttötarkoitus, arvio 
luotettavuudesta 

Malli esittää yleisluontoisen tulkinnan kuudesta Granuliittikaaren ja Vuotsokompleksin 
tektonisista ylityöntökiiloista. Pintatulkinta geofysiikan ja kallioperäkartan pohjalta, 
syvyysulottuvuudet tulkittu ja ekstrapoloitu seismisestä FIRE4 syväluotausprofiilista. Malli 
on yleisluontoinen suuren mittakaavan esitys jossa runsaasti epävarmuutta. 

 

Kolari 3D 

Käyttöoikeus julkinen 

3D malli Kolari3D  

Ohjelmisto, versio sekä 
mahdolliset muut 
ohjelmistot sekä lisäosat 

GOCAD 2009.4 

  

Otsikko Kolari 3D malli 

Tekijät Tero Niiranen 

Yhteyshenkilö tero.niiranen@gtk.fi 

Organisaatio GTK 

Julkaisupäivämäärä 1.6.2014 

Hanke Keski-Lapin kallioperä- ja malmimallinnus 

  

Koordinaatisto ja 
karttalehti 

KKJ3 

U4232, U4231 

Mallin koko/mittakaava 11 km x 13.5 km x 3.7 km 

  

Lyhyt kuvaus sisältäen 
myös käytetyn aineiston 
ja/tai viittaukset 3D-mallin 
kuvauksen sisältäviin 
raportteihiin ja 
julkaisuihin. 

Malli kuvaa Kolarissa, Länsi-Lapissa sijaitsevan Fe-(Cu-Au) malmi malmialueen geologian 
yleisesti. Mallissa kuvataan Hannukaisen-Rautuvaaran alueen mamikriittisen alueen 
Savukoski ja Sodankyläryhmiin kuuluvien suprakrustisten kivien esiintymisen. Malli luotu 
Kolarin syväseismisten HIRE-aineistojen ja geofysiikaalisten aineistojen pohjalta sekä alueen 
geologisen tuntemuksen pohjalta. 

Niiranen, T., Lahti, I., Nykänen, V. & Karinen, T. 2014. Central Lapland Greenstone Belt 3D 
modeling project final report. Geological Survey of Finland, Report of Investigation 209, 78 
p. 
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Mallin yleiskuvaus, 
käyttötarkoitus, arvio 
luotettavuudesta 

Mallissa kuvattu pintoina HIRE aineistossa esiintyvät kolme loivasti kaatuvaa voimakkaasti 
heijastavaa yksikköä jotka korreloivat Savukoskiryhmän alaosiin kuuluvan mafiseen 
vulkaniittiyksikköön sekä Sodankyläryhmän sedimenttikiviin. Näiden yksiköiden kontaktit on 
kuvattu tasoina samoin kuin alueen poikki kulkeva Äkäsjokihiertovyöhyke. Lisäksi tasona on 
kuvattu Svekofennisen <1.91 Ga sedimenttiyksikön pohja tasona. Em yksiköt on myös 
esitetty voxet mallissa regioneina. 

Malli on yleistetty geofysiikkaan pohjautuva kuvaus alueen geologiasta. Seisminen aineisto 
on kohtuu kattavaa ja mallinnetut yksiköt näkyvät seismiikassa hyvin joten luotettavuus on 
kohtuullinen. 

 

Lauttaselkä 3D 

Käyttöoikeus julkinen 

3D malli Lauttaselkä  

Ohjelmisto, versio sekä 
mahdolliset muut 
ohjelmistot sekä lisäosat 

 GOCAD 2009.4 

  

Otsikko Sodankylän Lauttaselän geologinen 3D malli 

Tekijät Tuomo Karinen, Ilkka Lahti  

Yhteyshenkilö tuomo.karinen@gtk.fi 

Organisaatio GTK 

Julkaisupäivämäärä 2014 

Hanke Keski-Lapin 3D mallinnus 

  

Koordinaatisto ja 
karttalehti 

KKJ3 

V3413 

Mallin koko/mittakaava 9000 m x 5000 m x 1000 m 

  

Lyhyt kuvaus sisältäen 
myös käytetyn aineiston 
ja/tai viittaukset 3D-mallin 
kuvauksen sisältäviin 
raportteihiin ja 
julkaisuihin. 

Malli kuvaa muodostumatasolla Lauttaselän alueen geologian joka edustaa Kittiläryhmän 
itäkontaktia. Malli pohjautuu kattavaan GTK:n geofysiikan (lento ja maanpinta), geologian ja 
geokemian aineistoon sekä mallintajan kokemukseen alueen geologiasta. Aineistoasta 
merkittävä osa on Lapin kultatutkimushankkeen keräämää (Petäjäselän kultakohde). 

Niiranen, T., Lahti, I., Nykänen, V. & Karinen, T. 2014. Central Lapland Greenstone Belt 3D 
modeling project final report. Geological Survey of Finland, Report of Investigation 209, 78p 

  

Mallin yleiskuvaus, 
käyttötarkoitus, arvio 
luotettavuudesta 

Malli kuvaa muodostumatasolla Kittiläryhmän itäkontaktin Lauttaselän alueella. Litologisten 
yksikköjen rajapinnat ja pääylityöntörakenteet kuvattu pintoina jotka ryhmitelty 
muodostumittain. 

Mallin lähtöaineisto on kattava sisältäen lento-magneettisen ja –sähköisen mittauksen 
lisäksi hyvä painovoima-aineisto ja tarkentavia uusia maanpintageofysiikan mittauksia. 
Lisäksi alueelta on kohtuullisen hyvä kairansydänaineisto jota käytetty. Mallia voi pitää 
kohtuullisen luotettavina yläosistaan/pintageologian osalta, muuten edustaa parasta 
mahdollista tulkintaa nykytiedon perusteella. 
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Hietakero 3D 

Käyttöoikeus julkinen 

3D malli Hietakero3D  

Ohjelmisto, versio sekä 
mahdolliset muut 
ohjelmistot sekä lisäosat 

GOCAD 2009.4 

  

Otsikko Hietakeron alueen 3D-malli 

Tekijät Tuomo Karinen & Ilkka Lahti 

Yhteyshenkilö tuomo.karinen@gtk.fi 

Organisaatio GTK 

Julkaisupäivämäärä 6.5.2014 

Hanke Pohjois-Suomen kallioperä- ja malmimallinnus 

  

Koordinaatisto ja 
karttalehti 

KKJ3: 2812 
UTM: V4222 

Mallin koko/mittakaava   

5×10×2.5 km 

  

Lyhyt kuvaus sisältäen 
myös käytetyn aineiston 
ja/tai viittaukset 3D-mallin 
kuvauksen sisältäviin 
raportteihiin ja 
julkaisuihin. 

Malli kuvaa Enontekiön kunnan alueella sijaitsevan Hietakeron mafisen intruusion 
poimuinterferenssirakennetta. Malli luotu painovoimamittauksen, lentogeofysiikan 
(magnetometraus ja TDEM) ja vähäisten kallioperähavaintojen (kairausprofiili ja 
paljastumahavainnot) perusteella. 

Lähteet:  

Karinen, T., Lahti, I., Niiranen, T. & Konnunaho, J. 2014. 4D model of the Hietakero area, 
Northern Finland. Report of Investigation 207, pp. 56-58. Geological Survey of Finland. 

Karinen, T., Lahti, I. & Konnunaho, J. 2015. 3D/4D geological modelling of the Hietakero and 
Vähäkurkkio areas in the Lätäseno Schist Belt, Enontekiö, Northern Finland. Novel 
technologies for Greenfield exploration. Special paper 57, pp. 121-134. Geological Survey of 
Finland. 

  

Mallin yleiskuvaus, 
käyttötarkoitus, arvio 
luotettavuudesta 

Malli on tulkinta Hietakeron nykyrakenteesta ja geologisesta historiasta.  

Tulkinnan luotettavuutta ei olla testattu esim. kairauskin. 

 

Vähäkurkkio 3D 

Käyttöoikeus julkinen 

3D malli Vähäkurkkio3D  
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Ohjelmisto, versio sekä 
mahdolliset muut 
ohjelmistot sekä lisäosat 

GOCAD 2009.4 

  

Otsikko Vähäkurkkion alueen 3D-malli 

Tekijät Tuomo Karinen & Ilkka Lahti 

Yhteyshenkilö tuomo.karinen@gtk.fi 

Organisaatio GTK 

Julkaisupäivämäärä 31.12.2014 

Hanke Pohjois-Suomen kallioperä- ja malmimallinnus 

  

Koordinaatisto ja 
karttalehti 

KKJ3: 1832, 1834 
UTM: V 3444V4222 

Mallin koko/mittakaava  

4.5×10×2.5 km 

  

Lyhyt kuvaus sisältäen 
myös käytetyn aineiston 
ja/tai viittaukset 3D-mallin 
kuvauksen sisältäviin 
raportteihiin ja 
julkaisuihin. 

Malli kuvaa Enontekiön kunnan alueella sijaitsevan Lätäsenon liuskejakson alueen 
rakennetta Vähäkurkkion alueella. Malli on luotu painovoimamittauksen, lentogeofysiikan 
(magnetometraus ja TDEM) ja vähäisten kallioperähavaintojen (kairausprofiili ja 
paljastumahavainnot) perusteella. 

Lähde: Karinen, T., Lahti, I. & Konnunaho, J. 2015. 3D/4D geological modelling of the 
Hietakero and Vähäkurkkio areas in the Lätäseno Schist Belt, Enontekiö, Northern Finland. 
Novel technologies for Greenfield exploration. Special paper 57, pp. 121-134. Geological 
Survey of Finland. 

  

Mallin yleiskuvaus, 
käyttötarkoitus, arvio 
luotettavuudesta 

Malli on tulkinta liuskealueen nykyrakenteesta ja geologisesta historiasta Vähäkurkkion 
alueella. Tulkinnan luotettavuutta ei olla testattu esim. kairauksin.  

 

Kittilä terraani 3D 

Käyttöoikeus julkinen 

3D malli Kittilä _terrane_2015 

Ohjelmisto, versio sekä 
mahdolliset muut 
ohjelmistot sekä lisäosat 

Gocad 2009.3p3 & Mira Mining utilities  

  

Otsikko Kittilän terraanin 3D rakennetulkintamalli 

Tekijät Tero Niiranen 

Yhteyshenkilö tero.niiranen@gtk.fi 

Organisaatio GTK 

Julkaisupäivämäärä 15.12.2015 

mailto:tero.niiranen@gtk.fi
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Hanke Pohjois-Suomen kallioperä- ja malmimallinnus 

  

Koordinaatisto ja 
karttalehti 

KKJ3, maanpintataso on nollatasona 

UTM lehdet: V43, V44, U44 

Mallin koko/mittakaava  70 km x 100 km x 10 km 

  

Lyhyt kuvaus sisältäen 
myös käytetyn aineiston 
ja/tai viittaukset 3D-mallin 
kuvauksen sisältäviin 
raportteihiin ja 
julkaisuihin. 

Mallissa on tulkittu Kittilän terraanin (Kittilän alloktoonin) itä- ja keskiosien rakennetulkinta. 
Mallinnettuna yhteensä 34 tasoa jotka edustavat hierto- ja ylityöntövyöhykkeitä sekä 
terraanin pohjaa. Lisäksi mallissa on mukana pistetietona tunnetut kultaesiintymät alueelta. 
Malli pohjautuu alueelliseen lentogeofysiikkaan, kallioperähavaintoihin, heijastusseismiikan 
mittauksiin sekä aiempiin alueelta tehtyihin tulkintoihin. 

Tarkempi kuvaus: Niiranen T. 2015. A 3D structural model of central and eastern part of 
Kittilä terrane. Geological Survey of Finland Archive report 90/2015. 17 p. 

  

Mallin yleiskuvaus, 
käyttötarkoitus, arvio 
luotettavuudesta 

Malli esittää uuden tulkinnan Kittilän terraanin rakennegeologan pääelementeistä 3D 
tasoina. Tulkinnassa on esitetty merkittävimmän ylityöntöpinnat, hiertovyöhykkeet sekä 
osin uudelleen tulkittu Kittilä terraanin pohja. 

Malli soveltuu alueen rakennegeologian tarkasteluun sekä orogeenisten kultamalmien 
etsinnän kohdentamiseen. 

Mallinnuksessa on tehty jonkin verran mittakaavasta johtuvaa yleistystä. Se pohjautuu 
pääosin geofysiikkaan ja heijastusseismiikkaan ollen syvyysulottuvuuksiltaan luotettavin 
niillä alueilla joissa seismisiä profiileja on/ on tiheimmin. 

 

Tsohkoaivi 3D 

Käyttöoikeus julkinen 

3D malli Tsohkoaivi_3D_2015 

Ohjelmisto, versio sekä 
mahdolliset muut 
ohjelmistot sekä lisäosat 

Gocad 2009.3p3 & Mira Mining utilities  

  

Otsikko Tsohkoaivin intruusion ja sen ympäristön 3D malli 

Tekijät Sami Lepistö & Ilkka Lahti 

Yhteyshenkilö sami.lepistö@gtk.fi 

Organisaatio GTK 

Julkaisupäivämäärä 27.05.2015 

Hanke Pohjois-Suomen 3D4D 

  

Koordinaatisto ja 
karttalehti 

KKJ3 

UTM lehdet: V3444, W3333 

Mallin koko/mittakaava  13 km x 10 km x 1.5 km 
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Lyhyt kuvaus sisältäen 
myös käytetyn aineiston 
ja/tai viittaukset 3D-mallin 
kuvauksen sisältäviin 
raportteihiin ja 
julkaisuihin. 

Mallissa kuvataan Tsohkoaivin alueella sijaitsevien mafisten intruusiolohkojen sekä niitä 
ympäröivien kivilajiyksiköiden ulottuvuuksia ja asentoja. Lisäksi mallissa on esitetty 
päähiertovyöhykkeet. 

Viite: Lepistö S. & Lahti, I. (2015). Geological model of the Tsohkoaivi area. Geological 
Survey of Finland Report 91/2015. 16 p. 

  

Mallin yleiskuvaus, 
käyttötarkoitus, arvio 
luotettavuudesta 

Kivilajiyksiköistä ja päärakenteista mallinnettiin ParadigmTM Gocad® ohjelmistolla ja siihen 
saatavilla olevilla Mira Mining utilitiesTM sekä GRGPack liitännäisosilla pintamallit, joiden 
perusteella alueesta laskettiin blokkimalli 25m X 25m X 25m blokkikoolla. Malli perustuu 
geologiseen ja geofysikaaliseen dataan, joihin kuuluvat kallioperähavainnot, 
kairareikäaineisto, GTK:n lentomittausaineisto, alueella lennetty SkyTEM mittausaineisto 
sekä alueellinen painovoimamittausaineisto. Ruhje- ja siirrosvyöhykkeiden mallinnuksessa 
hyödynnettiin maanmittauslaitoksen 10 m verkon korkeusmalliaineistoa.  Geologisten 
havaintojen epätasaisen alueellisen jakautumisen vuoksi malli perustuu suurelta osin 
geofysiikan aineistoon, erityisesti painovoima-aineistoon. 

 

Levijärvi-Loukinen 3D 

Käyttöoikeus Julkinen 

3D malli Levijärvi-Loukinen, Loukinen mineraalivaranto (Cu) 

Ohjelmisto, versio sekä 
mahdolliset muut 
ohjelmistot sekä lisäosat 

Levijärvi-Loukinen: Gocad 2009.4 & Mira Mining Utilities 

Loukinen mineraalivaranto (Cu): Surpac 6.6.2 

  

Otsikko 3D model of the Levijärvi-Loukinen Au-Cu-Ni occurrence and Loukinen resource 

estimation 

Tekijät Kirsi Lepistö, Ilkka Lahti 

Yhteyshenkilö kirsi.lepisto@gtk.fi 

Organisaatio GTK 

Julkaisupäivämäärä 2016 

Hanke 2141006 Lapland mineral systems and exploration models 

  

Koordinaatisto ja 
karttalehti 

KKJ-3 

2741, 2743 / U442 

Mallin koko/mittakaava Levijärvi-Loukinen: 5.45 km x 1.60 x 0.35 m 

Loukinen mineraalivaranto (Cu): 0.14 x 0.25 x 0.22 km 

  

Lyhyt kuvaus sisältäen 
myös käytetyn aineiston 
ja/tai viittaukset 3D-mallin 
kuvauksen sisältäviin 
raportteihiin ja 
julkaisuihin. 

Kohteellinen yksinkertaistettu geologinen malli Levijärvi-Loukisen alueesta ja  
mineraalivarantoarvio Loukisen Cu-mineralisaatiosta. 

Mallit perustuvat kairausaineistoon, maanpintageofysiikkaan,  kallioperähavaintoihin ja 
moreenigeokemiaan. Pääosa aineistoista liittyy GTK:n tutkimuksiin alueella, pieni osa 
aineistoista peräisin Outokumpu Oy:ltä. 
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Lepistö, K. & Lahti, I. 2016. 3D model of the Levijärvi-Loukinen Au-Cu-Ni occurrence and 
Loukinen resource estimation. Geological Survey of Finland, Report 8/2016. 23 p., 15 app. 

  

Mallin yleiskuvaus, 
käyttötarkoitus, arvio 
luotettavuudesta 

Malleissa on jaoteltu litologiset pääyksiköt, pääsiirrostasot sekä 
päämineralisaatiovyöhykkeet. Mallit soveltuvat kohteellisen geologian tarkasteluun sekä 
mineralisaation ulottuvuuksien hahmottamiseen. Kivilajiyksikköjen rajapinnat sekä 
pääsiirrokset on esitetty tasoina. Kivilaji- ja mineralisaatioyksiköt on blokkimallinnettu. 

Levijärvi-Loukinen –malli perustuu pääosin geofysiikkaan sekä harvoihin ja mataliin 
kairareikiin. Mallinnusalueella Levijärven ja Loukisen kohteet ovat parhaiten kairatut.  

Loukinen-malli perustuu pääosin kairareikäaineistoon. Mineralisaation resurssiarvio on 
tehty inverse distance menetelmällä (EI noudata minkään kansainvälisen koodin (JORC, 
PERC, NI43-101) standardin mukaisia vaatimuksia) 

 

Saattopora (Au-Cu) 3D 

Käyttöoikeus julkinen 

3D malli Saattopora (Au-Cu) 

Ohjelmisto, versio sekä 
mahdolliset muut 
ohjelmistot sekä lisäosat 

Gocad 2009.4 & Mira Mining Utilities  

  

Otsikko Saattopora Au(-Cu) malli 

Tekijät Tero Niiranen 

Yhteyshenkilö tero.niiranen@gtk.fi 

Organisaatio GTK 

Julkaisupäivämäärä 2014 

Hanke Keski-Lapin 3D mallinnushanke 

  

Koordinaatisto ja 
karttalehti 

KKJ3 

U4244C4 

Mallin koko/mittakaava  1500 m x 800 m x 260 m 

  

Lyhyt kuvaus sisältäen 
myös käytetyn aineiston 
ja/tai viittaukset 3D-mallin 
kuvauksen sisältäviin 
raportteihiin ja 
julkaisuihin. 

Kohteellinen yksinkertaistettu geologinen malli & Au-Cu mineralisaatioblokkimalli 
Saattoporan Au(-Cu) mineralisaatiosta.  

Malli pohjautuu pääosin vanhaan Outokummun kairansydänaineistoon, 
maanpintageofysiikkaan, kaivoskarttoihin sekä mallintajan kallioperähavaintoihin ja 
tuntemukseen alueen geologiasta. 

Niiranen T., Lahti, I., Nykänen, V., Karinen T. 2014. Central Lapland Greenstone Belt 3D 
modeling project final report. Geological Survey of Finland Report of investigation 209. 78 
p. 

  

Mallin yleiskuvaus, 
käyttötarkoitus, arvio 
luotettavuudesta 

Mallissa on kuvattu litologiset pääyksiköt, pääsiirrostasot sekä Au ja Cu mineralisaatiot. 
Malli soveltuu kohteellisen geologian tarkasteluun sekä mineralisaation ulottuvuuksien 
hahmottamiseen. 

mailto:tero.niiranen@gtk.fi
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Luotettavuus paras tiheimmin kairatulla alueella heiketen kairausten harventuessa. 
Kivilajien osalta jouduttiin aineistosta johtuen tekemään yksinkertaistamista. 
Mineralisaation blokkimallinnus tehty inverse distance menetelmää käyttäen (kuvattu 
tarkemmin viitteessä) ja se EI noudata minkään kansainvälisen koodin (JORC, PERC, NI43-
101) standardin mukaisia vaatimuksia ja siten sitä EI tule käyttää kohteen taloudellisuuden 
arviointiin. 

Kivilajiyksikköjen rajapinnat sekä pääsiirrokset on esitetty tasoina. Kivilajiyksiköt on myös 
kuvattu Model3D mallin regioineina sekä Voxet mallissa regioineina. 
Mineralisaatioblokkimalli esitetty Voxet mallissa ja rajattu cut-off arvojen perusteella 
regioineiksi. 

 

Sotkavaara 3D 

Käyttöoikeus julkinen 

3D malli Sotkavaara  

Ohjelmisto, versio sekä 
mahdolliset muut 
ohjelmistot sekä lisäosat 

GOCAD 2009.4 , GOCAD Mining Suite version version 2009.4  

  

Otsikko Sotkavaara 3D malli 

Tekijät Irmeli Huovinen 

Yhteyshenkilö Irmeli.huovinen@gtk.fi 

Organisaatio GTK 

Julkaisupäivämäärä 18.8.2014 

Hanke Pohjois-Suomen kallioperä- ja malmimallinnus 2141006 

  

Koordinaatisto ja 
karttalehti 

KKJ3 

UTM T434 

Mallin koko/mittakaava  2700m x 1500m x 975m 

  

Lyhyt kuvaus sisältäen 
myös käytetyn aineiston 
ja/tai viittaukset 3D-mallin 
kuvauksen sisältäviin 
raportteihiin ja 
julkaisuihin. 

Geologinen malli Sotkavaaran intruusiosta pohjautuen alueellisiin geofysiikan mittauksiin ja 
kairareikätietoon.  

Lähden Huovinen, I., Lahti, I. & Törmänen, T. 2014. 3D geological modelling of the 
Sotkavaara intrusion, Rovaniemi, Northern Finland. Geological Survey of Finland, Archieve 
report, 11p.  

  

Mallin yleiskuvaus, 
käyttötarkoitus, arvio 
luotettavuudesta 

Geologinen malli joka pohjautuu kairareikätietoon ja  geofysiikkaan kuten uusien 
inversiomenetelmien tuloksiin. Suoraa tietoa kallioperästä edustavat kairareiät joita 
alueelle on kairattu hajanaisesti, joten mallia tulee pitää yleisluontoisena. 

 

Kortejärven 3D mineralisaatiomalli 

Käyttöoikeus Julkinen 31.12.2018 jälkeen 
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3D malli Kortejärvi 

Ohjelmisto, versio sekä 
mahdolliset muut 
ohjelmistot sekä lisäosat 

Geovia Surpac 6.6.2   

  

Otsikko Kortejärvi resurssimalli 

Tekijät Sami Lepistö 

Yhteyshenkilö sami.lepisto@gtk.fi 

Organisaatio GTK 

Julkaisupäivämäärä 17.12.2015 

Hanke Pohjois-Suomen kallioperä- ja malmimallinnus 2141006 / 50402-20045 

  

Koordinaatisto ja 
karttalehti 

EUREF FIN TM35 FIN 

UTM S5214A 

Mallin koko/mittakaava  1500m x 120m x 200m 

  

Lyhyt kuvaus sisältäen 
myös käytetyn aineiston 
ja/tai viittaukset 3D-mallin 
kuvauksen sisältäviin 
raportteihiin ja 
julkaisuihin. 

Harvaan kairausohjelmaan ja geofysiikan magneettiseen maastomittaukseen perustuva 3D 
mineralisaatiomalli ja P2O5 (fosforipentoksidi) Resurssimalli. Resursseja ei ole luokiteltu. 

Lähde: Lepistö S., 2015. Non-standard phosphate resource estimation for the Kortejärvi 
Carbonatite deposit. Geological Survey of Finland, archive report 92/2015. 12p. 5 
appendices 

  

Mallin yleiskuvaus, 
käyttötarkoitus, arvio 
luotettavuudesta 

Mineralisaatiomalli kuvaa Kortejärven karbonatiittiin liittyvien 
apatiittimineralisaatiovyöhykkeiden muodon, koon ja asennon. Mineralisaatiot on 
mallinnettu omina vyöhykkeinä (domains). Resurssimalli on ”inverse distance” 
menetelmään ja 5m x 5m x 5m blokkikokoon perustuva blokkimalli. Vähäisestä 
kairausmäärästä johtuen resursseja ei ole luokiteltu, mutta mallin luotettavuus on 
kohtuullinen. 

 

Mäkärä Au mineralisaatiomalli 

Käyttöoikeus Julkinen 

3D malli Mäkärä 

Ohjelmisto, versio sekä 
mahdolliset muut 
ohjelmistot sekä lisäosat 

Geovia Surpac 6.6.2   

  

Otsikko 3D model of the Mäkärä Au occurrence 

Tekijät Kirsi Lepistö 

Yhteyshenkilö sami.lepisto@gtk.fi 

Organisaatio GTK 

Julkaisupäivämäärä 23.02.2017 
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Hanke 50402-20067, 2141007, 2551015 

  

Koordinaatisto ja 
karttalehti 

EUREF FIN TM35 FIN 

UTM V4343F, V4343H 

Mallin koko/mittakaava  500m x 50m x 170m 

  

Lyhyt kuvaus sisältäen 
myös käytetyn aineiston 
ja/tai viittaukset 3D-mallin 
kuvauksen sisältäviin 
raportteihiin ja 
julkaisuihin. 

Harvaan kairausohjelmaan ja uranäytteenottoon perustuva Au mineralisaatiomalli Mäkärän 
kohteesta. 

Lähde: Lepistö K., Sarapaa O., Lepistö S. 2016. 3D model of the Mäkärä Au occurrence. 
Geological Survey of Finland, archive report 80/2016. 17p. 34 appendices 

  

Mallin yleiskuvaus, 
käyttötarkoitus, arvio 
luotettavuudesta 

Mineralisaatiomalli kuvaa Mäkärän hematiitti-kvartsi-karbonaatti-pyriitti –breksiajuoniin 
liittyvän kultamineralisaation kokoa, asentoa ja muotoa. Kohde on mallinnettu niiltä osin 
kuin mallintamiseen on ollut käytettävissä riittävästi aineistoa. Mineralisaatio on 
mallinnettu kolmena solidina, joista kaksi kuvaa lähellä maan pintaa sijaitsevia voimakkaasti 
rapautuneita vyöhykkeitä ja yksi syvemmälle ulottuvaa heikommin rapautunutta 
vyöhykettä. Raportissa on laskettu kaira- ja uranäytteenottoon perustuva indikatiivinen Au 
resurssiarvio. 

 
Metadata form Sampo interpretation, georeferenced images  
Access right  For purchase, not public until January 31, 2017  

Method and instruments  Frequency domain electromagnetic method, Gefinex 400s, also called Sampo  

    

Title  Resistivity interpretation, layer model, Sampo from Perttilahti, Outokumpu, 2014  

Authors  Maarit Nousiainen  

Contact person  Maarit Nousiainen (maarit.nousiainen@gtk.fi)  

Organisation  Geological Survey of Finland  

Date of publication  Public after February 1, 2017  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration 

Project 2013-2016 (OKU mining camp)  

    

Coordinate system and map 

sheet  

Finland Uniform Coordinate System (KKJ), 4222  

    

References to reports or 

publications 

describing the data  

Nousiainen, M. & Leväniemi, H. 2016. EM Sampo soundings in the Outokumpu region. In: 

Aatos, S. (ed.) Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield 

Exploration Project 2013-2015. Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 97-112.  

    

General description of the 

data, purpose of use  

Resistivity interpretation of 4 Sampo lines 

in Perttilahti, Outokumpu as georeferenced image files, grd format. 1d-layer 

model. Interpretation is made using Salt and Grain program, which is developed 

by Outokumpu Oy and Geological Survey of Finland. Grd files (grids) are made using 

Oasis Montaj software and can be imported to ArcGIS using a Geosoft Plug-in for 

ArcGIS. There is also a similar plug-in for MapInfo.   

Files made with Oasis Montaj can also be viewed using a free viewer software.  

  

Metadata form Sampo interpretation, jpg images  
Access right  For purchase, not public until January 31, 2017  

Method and instruments  Frequency domain electromagnetic method, Gefinex 400s, also called Sampo  
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Title  Resistivity interpretation, layer model, Sampo from Perttilahti, Outokumpu, 2014  

Authors  Maarit Nousiainen  

Contact person  Maarit Nousiainen (maarit.nousiainen@gtk.fi)  

Organisation  Geological Survey of Finland  

Date of publication  Public after February 1, 2017  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration 

Project 2013-2016 (OKU mining camp)  

    

Coordinate system and map 

sheet  

Only a picture, not georeferenced  

    

References to reports or 

publications 

describing the data  

Nousiainen, M. & Leväniemi, H. 2016. EM Sampo soundings in the Outokumpu region. In: 

Aatos, S. (ed.) Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield 

Exploration Project 2013-2015. Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 97-112.  

    

General description of the 

data, purpose of use  

Resistivity interpretation of 4 Sampo lines in Perttilahti, Outokumpu as jpg picture files. 1d-

layer model. Includes colour scales and other additional information. Interpretation was made 

using Salt and Grain program, developed by Outokumpu Oy and Geological Survey of Finland, 

and visualized using Oasis Montaj.  

 

Perttilahti Sampo interpretation, sam text files  
Access right  For purchase, not public until January 31, 2017  

Method and instruments  Frequency domain electromagnetic method, Gefinex 400s, also called Sampo  

    

Title  Resistivity interpretation, layer model, Sampo from Perttilahti, Outokumpu, 2014  

Authors  Maarit Nousiainen  

Contact person  Maarit Nousiainen (maarit.nousiainen@gtk.fi)  

Organisation  Geological Survey of Finland  

Date of publication  Public after February 1, 2017  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration 

Project 2013-2016 (OKU mining camp)  

    

Coordinate system and map 

sheet  

Finland Uniform Coordinate System (KKJ), 4222  

    

References to reports or 

publications 

describing the data  

Nousiainen, M. & Leväniemi, H. 2016. EM Sampo soundings in the Outokumpu region. In: 

Aatos, S. (ed.) Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield 

Exploration Project 2013-2015. Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 97-112.  

    

General description of the 

data, purpose of use  

Resistivity interpretation of 4 Sampo lines in Perttilahti, Outokumpu as sam files (file format of 

Salt and grain, text file). 1d-layer model. Made using Salt and Grain software, which 

is developed by Outokumpu Oy and Geological Survey of Finland. Files can also be opened by 

text editors.   

 

Metadata form Sampo interpretation, excel files  
Access right  For purchase, not public until January 31, 2017  

Method and instruments  Frequency domain electromagnetic method, Gefinex 400s, also called Sampo  

    

Title  Resistivity interpretation, layer model, Sampo from Perttilahti, Outokumpu, 2014  

Authors  Maarit Nousiainen  

Contact person  Maarit Nousiainen (maarit.nousiainen@gtk.fi)  

Organisation  Geological Survey of Finland  

Date of publication  Public after February 1, 2017  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration 

Project 2013-2016 (OKU mining camp)  
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Coordinate system and map 

sheet  

Finland Uniform Coordinate System (KKJ), 4222  

    

References to reports or 

publications 

describing the data  

Nousiainen, M. & Leväniemi, H. 2016. EM Sampo soundings in the Outokumpu region. In: 

Aatos, S. (ed.) Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield 

Exploration Project 2013-2015. Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 97-112.  

    

General description of the 

data, purpose of use  

Resistivity interpretation of 4 Sampo lines in Perttilahti, Outokumpu as excel files. 1d-layer 

model. Made using Salt and Grain program, which is developed 

by Outokumpu Oy and Geological Survey of Finland.  

  

 
Metadata_AMT_GRD 

Access right    

3D model     

Software, version and other 

possible software and plug-

ins, toolboxes etc. used  

Geosoft grids  

    

Title  AMT-MT 2D inversion models  

Authors  Ilkka Lahti  

Contact person  Ilkka Lahti  

Organisation  Geological Survey of Finland  

Date of publication  2012 – 2014  

Project  OKU mining camp, Karelidien malmimallit  

    

Coordinate system and map 

sheet  

  

Dimensions of the 

model/scale  

   

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

Magnetotelluric 2D inversion models as Geosoft grids. Not georeferenced.  

  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

  

 

 

Metadata_AMT_site 

Access right    

3D model     

Software, version and other 

possible software and plug-

ins, toolboxes etc. used  

Shp file  

    

Title  AMT-MT site locations  

Authors  Ilkka Lahti  

Contact person  Ilkka Lahti  

Organisation  Geological Survey of Finland  

Date of publication  2012 – 2014  

Project  OKU mining camp, Karelidien malmimallit  
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Coordinate system and map 

sheet  

KKJ3  

Dimensions of the 

model/scale  

   

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

Magnetotelluric AMT sites as shapefile.   

  

  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

  

 

 

Metadata_AMT_Surpac 

Access right    

3D model     

Software, version and other 

possible software and plug-

ins, toolboxes etc. used  

Surpac files  

    

Title  AMT-MT 2D inversion models  

Authors  Ilkka Lahti  

Contact person  Ilkka Lahti  

Organisation  Geological Survey of Finland  

Date of publication  2012 – 2014  

Project  OKU mining camp, Karelidien malmimallit  

    

Coordinate system and map 

sheet  

KKJ3  

Dimensions of the 

model/scale  

   

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

Magnetotelluric 2D inversion models (resistivity, red = conductive, purple = resistive) as 
bitmap images, georeferenced to Surpac.   

  

  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

  

 

Metadata_AMT_XYZ  

Access right    

3D model     

Software, version and other 

possible software and plug-

ins, toolboxes etc. used  

XYZ files  

    

Title  AMT-MT 2D inversion models  

Authors  Ilkka Lahti  
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Contact person  Ilkka Lahti  

Organisation  Geological Survey of Finland  

Date of publication  2012 – 2014  

Project  OKU mining camp, Karelidien malmimallit  

    

Coordinate system and map 

sheet  

EUREF -  FIN  

Dimensions of the 

model/scale  

   

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

Magnetotelluric 2D inversion models as XYZ files. Inversion projection.  

  

  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

  

 

Metadata form en 2D geological profiles 17 01 2018 spa  
Access right  Not public until 31.01.2017  

3D model   Geological interpretation profiles of Outokumpu Mining Camp (OMC) area  

Software, version and other 

possible software, plug-ins, 

toolboxes etc. used  

Geovia GEMS (3D modelling). Surpac 6.3 (2D draped images over DTM or for data 

delivery).  

  

    

Title  Geological interpretation profiles of Outokumpu Mining Camp (OMC) area  

Authors  Asko Kontinen (interpretation), Esko Koistinen (3D modelling) (metadata by Soile Aatos)  

Contact person  soile.aatos@gtk.fi  

Organisation  GTK  

Date of publication  01.02.2017  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration 

Project 2013–2016  

    

Coordinate system and map 

sheet  

National Grid: Finland Zone 3  

4221, 4222, 4224, 4311, 4313  

Dimensions of the 

model/scale  

Area of OMC research area is about 1126 km2. The extents of the individual interpreted 

profiles (12 pieces of model profiles) vary from 500 x 1000 m2 to 5000 x 40000 m2 (depth x 

length of the profile).  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

A set of profile data from the area of Outokumpu mining camp (OMC). The model data is 

based on interpretations being grounded on bedrock and structural geological 
expertise (Heinonen et al. 2016, Lahti et al. 2016).  

Heinonen, S., Kontinen, A., Leväniemi, H., Lahti, I., Junno, N., Kurimo, M. & Koivisto, 

E. 2016. Sukkulansalo National Test Line in Outokumpu: A ground reference for deep 

exploration methods. Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 163−188, 16 figures and 

1 table.  

Lahti, I., Leväniemi, H., Kontinen, A., Sorjonen-Ward, P., Aatos, S. & Koistinen, E. 

2016. Geophysical surveys of the Miihkali area, Eastern Finland. Geological Survey of Finland, 

Special Paper 59, 113−138, 26 figures and 1 table.  
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General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

The 2D image data can be used as georeferenced geological profile maps in 3D for different 

purposes, e.g. as geological background interpretations for bedrock mapping, exploration and 
model compilation.  

The reliability of the regional to targeting scale image data is dependent on the quality 

of the source data (see e.g. Heinonen et al., Lahti et al. 2016). Due to the preliminary character 

of the geological interpretation, and lack of verification by systematic model-based deep 

reaching diamond drilling or geological mapping campaigns after modelling, the model set is 
rather speculative, and thus conceptual.  

The locations of the profiles:  

 Sukkulansalo National Test Line (Extended V7, following roughly the course of 

reflection seismic measurement line V7, Kukkonen et al. 2012)  

 Horsmanaho  

 Itkonsalo  

 Karnukka  

 Kylylahti  

 Miihkalinjärvi (3)  

 Moskuunsuo (2)  

 Saramäki  

 Viurusuo  

Heinonen, S., Kontinen, A., Leväniemi, H., Lahti, I., Junno, N., Kurimo, M. & Koivisto, 

E. 2016. Sukkulansalo National Test Line in Outokumpu: A ground reference for deep 

exploration methods. Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 163−188, 16 figures and 

1 table.  

Kukkonen, I., Heikkinen, P., Heinonen, S., Laitinen, J., Sorjonen-Ward, P. & HIRE 

Working Group of the Geological Survey of Finland 2012. HIRE Seismic Reflection Survey 

in the Outokumpu-Polvijärvi Cu-Co-Zn mining and exploration area, Eastern Finland. Research 
report 55/2012, Geological Survey of Finland,   

Lahti, I., Leväniemi, H., Kontinen, A., Sorjonen-Ward, P., Aatos, S. & Koistinen, E. 

2016. Geophysical surveys of the Miihkali area, Eastern Finland. Geological Survey of Finland, 

Special Paper 59, 113−138, 26 figures and 1 table.  

    

Comments  DXF files can be opened also in ArcScene (ArcGIS) software by ESRI, and 

Oasis Montaj software by Geosoft Inc.  

    

Delivery format  Geovia Surpac: JPG, STR, DTM, RGF, DXF  

Data format  Geovia GEMS: JPG, DXF, PDF  

  

 

 

Metadata form en 2D prospectivity OMC 07 12 2016 spa 

Access right  Not public until 31.01.2017  

3D model   Pseudo-lithology and prospectivity of Outokumpu Mining Camp (OMC)  

Software, version and other 

possible software, plug-ins, 

toolboxes etc. used  

ArcGIS 10.3 for desktop, Version 10.3.0.4322 (GIS models and data)  

Oasis Montaj, Surpac, ArcScene/ArcGIS 10.3 for desktop (3D visualisations)  

  

    

Title  Prospectivity map data of Outokumpu Mining Camp (OMC)  

Authors  Soile Aatos  
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Contact person  soile.aatos@gtk.fi  

Organisation  GTK  

Date of publication  01.02.2017  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration 

Project 2013–2016  

    

Coordinate system and map 

sheet  

National Grid: Finland Zone 3  

4221, 4222, 4224, 4311, 4313  

Dimensions of the 

model/scale  

Area about 1126 km2 and depth 1.5-2 km  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

A set of pseudo-lithogical and prospectivity map data of Outokumpu mining camp (OMC). The 

model data is based on the pseudo-lithological interpretations and prospectivity modelling of 

this project (Aatos 2016a), and ZTEM 3D inversion model data (3D 
resistivity isosurfaces) (Aatos 2016a,b, Kurimo et al. 2016).  

Aatos, S. 2016a. Regional analysis of hydrothermal nickel prospectivity in the Outokumpu 
Mineral District. Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 189-214.  

Aatos, S. (ed.) 2016b. Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – 

Brownfield Exploration Project 2013–2016. Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 
214 p.  

Kurimo, M., Lahti, I. & Nousiainen, M. 2016. ZTEM survey 

in teh outokumpu region. Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 57-66.  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

The GIS model data can be used as a 2D pseudo-geological and prospectivity map for different 

purposes, e.g. as a background model domain for bedrock mapping, exploration and model 
compilation.  

The reliability of the regional scale model data is dependent on the quality of the source data 

(see e.g. Airo et al. 2014, Kurimo et al. 2016). Due to the experimental character of the 

modelling phase, the model set is rather speculative and thus more qualitative than 

quantitative.  

Airo, M.-L., Hyvönen, E., Lerssi, J., Leväniemi, H. & Ruotsalainen, A. 2014. Tips and tools 

for the application of GTK’s airborne geophysical data. Geological Survey of Finland, Report 
of Investigation 215, 33 p.  

Kurimo, M., Lahti, I. & Nousiainen, M. 2016. ZTEM survey 

in teh outokumpu region. Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 57-66.  

    

Comments    

    

Delivery format  ESRI GRID, SHP, DXF  

Data format  ESRI ArcGIS: GRID, SHP, DXF  

  

 

Metadata form en 2D prospectivity OMD 11 11 2016 spa 

Access right  Not public until 31.01.2017  

3D model   Pseudo-lithology and prospectivity of Outokumpu Mineral District (OMD)  

Software, version and other 

possible software, plug-ins, 

toolboxes etc. used  

ArcGIS 10.3 for desktop, Version 10.3.0.4322  

    

Title  Prospectivity map data of Outokumpu Mineral District (OMD)  
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Authors  Soile Aatos  

Contact person  soile.aatos@gtk.fi  

Organisation  GTK  

Date of publication  01.02.2017  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration 

Project 2013–2016  

    

Coordinate system and map 

sheet  

National Grid: Finland Zone 3  

4221, 4222, 4223, 4224, 4311, 4313  

Dimensions of the 

model/scale  

90 km x 80 km  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

A set of pseudo-lithogical and prospectivity map data of Outokumpu mineral 

district (OMD). The model data is based on the pseudo-
lithological interpretations and prospectivity modelling of this project (Aatos 2016a,b).  

Aatos, S. (ed.) 2016a. Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – 

Brownfield Exploration Project 2013–2016. Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 

214 p.  

Aatos, S. 2016b. Regional analysis of hydrothermal nickel prospectivity in the Outokumpu 

Mineral District. Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 189-214.  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

The GIS model data can be used as a 2D pseudo-geological and prospectivity map for different 

purposes, e.g. as a background model domain for bedrock mapping, exploration and model 
compilation.  

The reliability of the regional scale model data is dependent on the quality of source data 

(see Airo et al. 2014, Rasilainen et al. 2007, 2008, Salminen 1995). Due to the experimental 

character of the modelling phase, the model set is rather speculative and thus more qualitative 

than quantitative.  

    

Comments    

    

Delivery format  ESRI GRID, SHP, DXF  

Data format  ESRI ArcGIS: GRID, SHP, DXF  

  

 

Metadata form en Miihkali geological model 17 01 2018 spa 

Access right  Not public until 31.01.2017  

3D model   Regional geological interpretation of Miihkali area 3D  

Software, version and other 

possible software, plug-ins, 

toolboxes etc. used  

Geovia GEMS (digital 3D modelling). Adobe Photoshop Elements 9 (image processing for 

preparing 3D models). Surpac 6.3 (2D draped images over DTM and 3D models for data 

delivery).   

    

Title  Regional geological interpretation of Miihkali area 3D  

Authors  Jyry Saastamoinen (interpretation and original geological 2D block modeling), 

Esko Koistinen (2D-3D digital modelling) (metadata by Soile Aatos)  

Contact person  soile.aatos@gtk.fi  

Organisation  GTK  

Date of publication  01.02.2017  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration 

Project 2013–2016  

    

Coordinate system and map 

sheet  

National Grid: Finland Zone 3  

4311, 4313  

mailto:soile.aatos@gtk.fi
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Dimensions of the 

model/scale  

The extents of the model data are about 30 km x 55 km x 3.5 km.  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

A set of geologically interpreted 3D solid model data from the 

area of Miihkali (Koistinen & Aatos 2014). The digital model data is based on old 

regional geological 2D block model visualizations of Outokumpu Oy (Saastamoinen 1972).  

Koistinen, E. & Aatos, S. 2014. Digitizing an old geological 3D interpretation of 

the Miihkali area. In: Lauri, L. S., Heilimo, E., Leväniemi, H., Tuusjärvi, M., Lahtinen, R. & 

Hölttä, P. (eds) 2014. Current Research: 2nd GTK Mineral Potential Workshop, Kuopio, 

Finland, 6–7 May 2014. Geological Survey of Finland, Report of Investigation 207, 62-
63. http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_207.pdf.  

Saastamoinen, J. 1972. Miihkalin jakson tutkimukset vuosina 1966–

1972. Outokumpu Oy, archive report 001/4311, 4313/JyS/72. 27 p, 7 app. reports. (in Finnish)  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

The 2D image data can be used as georeferenced geological profile maps in 3D for different 

purposes, e.g. as geological background interpretations for bedrock mapping, exploration and 
model compilation.  

The reliability of the regional scale digital 3D model and the original hand-drawn geological 

2D block model (source data in digital form as scanned 2D profile image data) is dependent on 

the quality of the source data 

(see e.g. Ruotoistenmäki & Koistinen 2012, Koistinen & Aatos 2014). Due to the regional 

scale and age of the geological interpretation, and experimental character of digitizing a hand-

drawn 2D interpretation to 3D, the model set is rather speculative and thus conceptual, 
especially below the Earth’s surface.  

Koistinen, E. & Aatos, S. 2014. Digitizing an old geological 3D interpretation of the Miihkali 

area. In: Lauri, L. S., Heilimo, E., Leväniemi, H., Tuusjärvi, M., Lahtinen, R. & Hölttä, P. (eds) 

2014. Current Research: 2nd GTK Mineral Potential Workshop, Kuopio, Finland, 6–7 May 

2014. Geological Survey of Finland, Report of Investigation 207, 62-
63. http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_207.pdf.  

Ruotoistenmäki, T. & Koistinen, E. 2012. Three-Dimensional Modeling of the Outokumpu 

Nappe Area, SE Finland. In: Laine, E. (ed.) 3D modeling of polydeformed and metamorphosed 

rocks: the old Outokumpu Cu-Co-Zn mine area as a case study. Geological Survey of Finland, 
Report of Investigation 195, 67–75.  

Saastamoinen, J. 1972. Miihkalin jakson tutkimukset vuosina 1966–1972. Outokumpu 

Oy, archive report 001/4311, 4313/JyS/72. 27 p, 7 app. reports. (in Finnish)  

    

Comments  DXF files can be opened also in ArcScene (ArcGIS) software by ESRI, and Oasis Montaj 

software by Geosoft Inc.  

    

Delivery format  Geovia Surpac: JPG, STR, DTM, RGF, DXF  

Data format  Geovia GEMS: JPG, DXF, PDF  

  

 
Metadata form en OMD 27 09 2016 spa 

Access right  Not public until 31.01.2017  

3D model   Bedrock geology of Outokumpu Mineral District (OMD)  

Software, version and other 

possible software, plug-ins, 

toolboxes etc. used  

Surpac 6.3  

    

Title  Bedrock geology of Outokumpu Mineral District (OMD)  

Authors  Soile Aatos  
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Contact person  soile.aatos@gtk.fi  

Organisation  GTK  

Date of publication  01.02.2017  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration 

Project 2013–2016  

    

Coordinate system and map 

sheet  

National Grid: Finland Zone 3  

4221, 4222, 4223, 4224, 4311, 4313  

Dimensions of the 

model/scale  

90000 m x 80000 m x 5000 m  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

A set of simplified regional bedrock geological solid model of Outokumpu mineral 

district (OMD). The model data is based on the simplified bedrock geological interpretation 

of digital bedrock map of Finland (Bedrock of Finland − DigiKP), gravity map of GEOMEX 

project (Ruotoistenmäki 2006), and pseudo-lithological interpretations of this project (Aatos 

2016).  

Aatos, S. (ed.) 2016. Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – 

Brownfield Exploration Project 2013–2016. Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 

214 p.  

Bedrock of Finland − DigiKP. Digital map database [Electronic resource]. Espoo: 

Geological Survey of Finland [referred 22.02.2016]. Version 2.0.  

Ruotoistenmäki, T. 2006. Geophysical Characteristics of the Outokumpu Area, SE Finland. 

Geological Survey of Finland, Report of Investigation 162. 37 p.  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

Bedrock geological model set: 

1) Archaean basement (sotkuma*.*), 2) Proterozoic metasedimentary cover (okusupra*.*) an
d 3) Maarianvaara granitoid (maaria*.*).   

The model set can be used as a 3D bedrock geological map for different purposes, e.g. as a 

background model domain for bedrock mapping, exploration and 3D earth model 

compilation.  

The surface of the model set is rather reliable in regional scale due to source data (Bedrock of 

Finland - DigiKP). Below the Earth’s surface level the model is rather speculative and thus 

conceptual. Some checks of the depth of granite-pegmatite veins with Outokumpu deep drill 

hole (R2500) observations in drill core geological log data, may not valid elsewhere.  

    

Comments  DXF can be opened also in Oasis Montaj software by Geosoft Inc.  

    

Delivery format  DXF (Drawing eXchange Format), 3D PDF (Portable Document Format)  

Data format  Surpac: string (.str), digital terrain model surface (.dtm), three-dimensional solid model 

(3DM)  

  

 

Metadata form en Urpo Kuronen models 25 11 2016 spa 

Access right  Not public  

3D model   Ore geological model sketches of Outokumpu Belt  

Software, version and other 

possible software, plug-ins, 

toolboxes etc. used  

Surpac 6.3  

    

Title  Ore geological model sketches of Outokumpu Belt  

Authors  Urpo Kuronen (compiled by Soile Aatos for this data delivery)  

Contact person  soile.aatos@gtk.fi  
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Organisation  GTK with permission of Urpo Kuronen  

Date of publication  Not public  

Project  Background data for Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies 

– Brownfield Exploration Project 2013–2016  

    

Coordinate system and map 

sheet  

National Grid: original Finland Zone 4, converted Finland Zone 3  

4221, 4222, 4224  

Dimensions of the 

model/scale  

Ymin = 6949319.409, Ymax = 6974213.231, Xmin = 4435795.407, Xmax = 4467362.702  

Zmin = -1243.284, Zmax = 153.163  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

A set of geological solid and string models of Outokumpu Belt and ore bodies within. The 

model data created by Urpo Kuronen is based on his geological drill core observations and 
interpretations during the previous GEOMEX project (see e.g. Kontinen et al. 2006).  

Kontinen, A., Peltonen, P. & Huhma, H. 2006. Description and genetic modelling of the 

Outokumpu-type rock assemblage and associated sulphide deposits. Final technical report for 

GEOMEX JV, Workspace “Geology”. Geological Survey of Finland, archive 

report M10.4/2006/1. 380 p.  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

The model set can be used as a 3D background data to outline the geologically interpreted 

Outokumpu association rocks in drilling profiles.  

The author has described the model set as being a sketch for conceptualizing the Outokumpu 

association rocks and ore bodies in 3D in the Outokumpu Belt area.   

    

Comments    

    

Delivery format  Surpac, VRML  (WRL File Format), some model parts may be in ArcGIS (SHP)  

Data format  Surpac: string (.str), digital terrain model surface (.dtm), three-dimensional solid model 

(3DM)  

  

 

Metadata form Keretti 3D 

Access right    

3D model  Keretti 3D   

Software, version and other 

possible software and plug-

ins, toolboxes etc. used  

 Geomodeller 3.3  

Geomodeller project includes the Geomodeller files, the Tsurf drive for GOCAD surfaces, 

DXF drive for dxf objects and  the 3Dpdf file Keretti_3D.pdf  

    

Title  Keretti 3D  

Authors  Eevaliisa Laine  

Contact person  Eevaliisa Laine eevaliisa.laine@gtk.fi   

Organisation  Geological Survey of Finland  

Date of publication  25.11.2016  

Project  Outokumpu Mining Camp  

    

Coordinate system and map 

sheet  

KKJ4, 4222 ja 4224 (KKJ)  

Dimensions of the 

model/scale  

 5500 m x 5100 m x 1200 m  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

Laine, E. 2016. 3D modelling of the Outokumpu assemblage – a geostatistical approach. In: 

Aatos, S. (editor) Outokumpu Mining Camp Special Paper  

mailto:eevaliisa.laine@gtk.fi


Geologian tutkimuskeskus 100/2019 55/64 
   
 20.12.2019  

 
 

 

 

Geologian tutkimuskeskus  |  Geologiska forskningscentralen  |  Geological Survey of Finland 

 
 

publications describing the 

3D model  

  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

Based on the earlier geological section interpretations.   

  

 

Metadata form Keretti 3D ISATIS  
Access right    

3D model  Keretti 3D – geostatistical simulation  

Software, version and other 

possible software and plug-

ins, toolboxes etc. used  

 ISATIS 2016  

csv-file x,y,z,probability for the quartz rock at this location  

    

Title  Keretti 3D – geostatistical simulation  

Authors  Eevaliisa Laine  

Contact person  Eevaliisa Laine eevaliisa.laine@gtk.fi   

Organisation  Geological Survey of Finland  

Date of publication  25.11.2016  

Project  Outokumpu Mining Camp  

    

Coordinate system and map 

sheet  

KKJ4, 4222 (KKJ)  

Dimensions of the 

model/scale  

Included figure below  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

 Laine, E. 2016. 3D modelling of the Outokumpu assemblage – a geostatistical approach. In: 

Aatos, S. (editor) Outokumpu Mining Camp Special Paper  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

  

  

 

Metadata form Keretti grav mag 

Access right  Not public until January 31, 2017  

3D model  Keretti magnetic + gravity model   

Software, version and other 

possible software and plug-

ins, toolboxes etc. used  

ModelVision v. 14.0   

Paradigm Gocad 2009.4  

    

Title  Joint gravity and magnetic model for Keretti  

Authors  Hanna Leväniemi  

Contact person  hanna.levaniemi@gtk.fi  

Organisation  GTK  

Date of publication  01.02.2017  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration 

Project 2013–2016  

    

Coordinate system and map 

sheet  

Finland Uniform Coordinate System (KKJ), 4222  

Dimensions of the 

model/scale  

1800 x 650 m  

    

mailto:eevaliisa.laine@gtk.fi
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Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

2D profile model of the gravity and magnetic data over the Keretti formation  

Leväniemi, H. 

2016. Petrophysical parameters and potential field modelling in the Outokumpu Belt. In: Aatos, 

S. (ed.) Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies 

– Brownfield Exploration Project 2013-2015. Geological Survey of Finland, Special Paper 

59, 67-96.  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

  

  

 

 

 

Metadata form Kylylahti gravity inversion  
Access right  Not public until January 31, 2017  

3D model  Kylylahti 3D gravity inversio model   

Software, version and other 

possible software and plug-

ins, toolboxes etc. used  

ModelVision v. 14.0   

UBC GRAV3D 3.0  

Paradigm Gocad 2009.4  

    

Title  Density-constrained gravity inversion model for the Kylylahti mine site  

Authors  Hanna Leväniemi  

Contact person  hanna.levaniemi@gtk.fi  

Organisation  GTK  

Date of publication  01.02.2017  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration 

Project 2013–2016  

    

Coordinate system and map 

sheet  

Finland Uniform Coordinate System (KKJ), 4224  

Model topography level 100 m  

Dimensions of the 

model/scale  

8000 x 9800 x 5000 m / 120 x 140 x 100 cells (with padding cells)  

5000 x 6000 x 5000 / 100 x 120 x 100 cells (model core)  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

A 3D mesh representing the density distribution in the Kylylahti mine site. Model is based on 
constrained inversion of the local ground gravity survey.  

Leväniemi, H. 2016. Petrophysical parameters and potential field modelling in the Outokumpu 

Belt. In: Aatos, S. (ed.) Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – 

Brownfield Exploration Project 2013-2015. Geological Survey of Finland, Special Paper 

59, 67-96.  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

Constraint region covers the inversion mesh only partially; see Fig. 21 and related text in the 
paper mentioned above.   

The model files are the UBC mesh and property file. No data value = -100 g/cm3. Padding (10 

cells on each side except top/bottom) not removed.  

  

 

Metadata form Miihkali gravity massif  
Access right  Not public until January 31, 2017  

3D model  Gravity model of the Miihkali massif   
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Software, version and other 

possible software and plug-

ins, toolboxes etc. used  

ModelVision v. 14.0   

Paradigm Gocad 2009.4  

    

Title  Gravity model of the Miihkali massif  

Authors  Hanna Leväniemi  

Contact person  hanna.levaniemi@gtk.fi  

Organisation  GTK  

Date of publication  01.02.2017  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration 

Project 2013–2016  

    

Coordinate system and map 

sheet  

Finland Uniform Coordinate System (KKJ), 4311  

Dimensions of the 

model/scale  

Approximately 5 x 10 km  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

Forward gravity model of the Miihkali massif representing the main rocks in the Miihkali massi

f.  

 Lahti, I., Leväniemi, H., Kontinen, A., Sorjonen-Ward, P. & Aatos, S. 

2016. Geophysical surveys in the Miihkali area, Eastern Finland. In: Aatos, S. 

(ed.) Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies 

– Brownfield Exploration Project 2013-2015. Geological Survey of Finland, Special Paper 

59, 113-138.  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

Constrained by available drilling information. See the paper mentioned above for details.  

  

 

Metadata form Miihkali gravity regional  
Access right  Not public until January 31, 2017  

3D model  Miihkali regional gravity model   

Software, version and other 

possible software and plug-

ins, toolboxes etc. used  

ModelVision v. 14.0   

Paradigm Gocad 2009.4  

    

Title  Miihkali regional gravity model  

Authors  Hanna Leväniemi  

Contact person  hanna.levaniemi@gtk.fi  

Organisation  GTK  

Date of publication  01.02.2017  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration 

Project 2013–2016  

    

Coordinate system and map 

sheet  

Finland Uniform Coordinate System (KKJ), 4222, 4224, 4311, 4313  

Dimensions of the 

model/scale  

19 x 16.5 km  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

Regional gravity model investigating the thickness of the mica schist in the Miihkali region.   

Lahti, I., Leväniemi, H., Kontinen, A., Sorjonen-Ward, P. & Aatos, S. 

2016. Geophysical surveys in the Miihkali area, Eastern Finland. In: Aatos, S. 

(ed.) Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies 

– Brownfield Exploration Project 2013-2015. Geological Survey of Finland, Special Paper 

59, 113-138.  
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General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

Modelling region: E = 3602000 – 3621000, N = 6981500 – 6998000 (see Fig. 4 and Fig. 5 in 

the paper mentioned above and related text for modelling parameters)  

  

 

Metadata form Miihkali magnetic inversion  
  

Access right  Not public until January 31, 2017  

3D model  Miihkali regional magnetic inversion   

Software, version 

and other possible 

software and plug-ins, 

toolboxes etc. used  

ModelVision v. 14.0   

UBC GRAV3D 3.0  

Paradigm Gocad 2009.4  

    

Title  Miihkali regional magnetic inversion  

Authors  Hanna Leväniemi  

Contact person  hanna.levaniemi@gtk.fi  

Organisation  GTK  

Date of publication  01.02.2017  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration 

Project 2013–2016  

    

Coordinate system and 

map sheet  

Finland Uniform Coordinate System (KKJ), 4222  

  

Dimensions of the 

model/scale  

19 x 16.5 x 4 km / 190 x 165 x 40 cells  

  

    

Short description including 

also either data used 

and/or references to 

reports or publications 

describing the 3D model  

A3D mesh representing the susceptibility distribution in the Miihkali region. The model assump
tion is induced magnetization only. Based on the GTK airborne magnetic dataset.  

Lahti, I., Leväniemi, H., Kontinen, A., Sorjonen-Ward, P. & Aatos, S. 

2016. Geophysical surveys in the Miihkali area, Eastern Finland. In: Aatos, S. 

(ed.) Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies 

– Brownfield Exploration Project 2013-2015. Geological Survey of Finland, Special Paper 

59, 113-138.  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

Unconstrained inversion. Remanent magnetization of the black schists cannot be taken into 

account in the inversion and is likely to distort the result. See the paper mentioned above for 

details and modelling parameters.  

The model files are the UBC mesh and property file. No data value = -1 SI. Padding cells 

removed.  

  

 

Metadata form Outokumpu assemblage 3D  
  

Access right    

3D model  Outokumpu assemblage 3D   

Software, version and other 

possible software and plug-

ins, toolboxes etc. used  

 Geomodeller 3.3  

Geomodeller project includes the Geomodeller files, the Tsurf drive for GOCAD surfaces, 

DXF drive for dxf objects and  the 3Dpdf file Keretti_3D.pdf  
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Title  Outokumpu assemblage 3D  

Authors  Eevaliisa Laine  

Contact person  Eevaliisa Laine eevaliisa.laine@gtk.fi   

Organisation  Geological Survey of Finland  

Date of publication  25.11.2016  

Project  Outokumpu Mining Camp  

    

Coordinate system and map 

sheet  

KKJ4, 4222 ja 4224 (KKJ)  

Dimensions of the 

model/scale  

12800 m x 12100 m x 1300 m  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

 Laine, E. (ed.) 2012. 3D modeling of polydeformed and metamorphosed rocks: the 

old Outokumpu Cu-Co-Zn mine area as a case study. Geological Survey of Finland, Report of 
Investigation 195, 77 p. (Electronic publication)  

  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

Based on the earlier geological section interpretations.   

  

 

Metadata form Outokumpu assemblage 3D ISATIS 

Access right    

3D model  Outokumpu assemblage 3D – kriging interpolation  

Software, version and other 

possible software and plug-ins, 

toolboxes etc. used  

 ISATIS 2016  

csv-file x,y,z, kriged normal score transformed Co contents   

    

Title  Outokumpu assemblage 3D – kriging interpolation  

Authors  Eevaliisa Laine  

Contact person  Eevaliisa Laine eevaliisa.laine@gtk.fi   

Organisation  Geological Survey of Finland  

Date of publication  25.11.2016  

Project  Outokumpu Mining Camp  

    

Coordinate system and map 

sheet  

KKJ4, 4222 (KKJ)  

Dimensions of the model/scale  Included figure below  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 3D 

model  

 Laine, E. 2016. 3D modelling of the Outokumpu assemblage – a geostatistical approach. In: 

Aatos, S. (editor) Outokumpu Mining Camp Special Paper  

 The main drawback in the analysis was the lack of geochemical data from the 

whole Outokumpu assemblage area.   

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

  

  

 

Metadata form pseudo lithology and prospectivity omc 
Access right  Not public until 31.01.2017  
3D model  Pseudo-lithology and prospectivity of Outokumpu Mining Camp (OMC)  
Software, version and other 

possible software, plug-ins, 

toolboxes etc. used  

ArcGIS 10.3 for desktop, Version 10.3.0.4322 (GIS models and data)  

Oasis Montaj, Surpac, ArcScene/ArcGIS 10.3 for desktop (3D visualisations)  

mailto:eevaliisa.laine@gtk.fi
mailto:eevaliisa.laine@gtk.fi
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Title  Prospectivity map data of Outokumpu Mining Camp (OMC)  
Authors  Soile Aatos  

Contact person  soile.aatos@gtk.fi  
Organisation  GTK  

Date of publication  01.02.2017  
Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies –  

Brownfield Exploration Project 2013–2016  
Coordinate system and map 

sheet  
National Grid: Finland Zone 3  

4221, 4222, 4224, 4311, 4313  
Dimensions of the 

model/scale  
Area about 1126 km2 and depth 1.5-2 km  

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

A set of pseudo-lithogical and prospectivity map data of Outokumpu mining camp (OMC). 

The model data is based on the pseudo-lithological interpretations and prospectivity 

modelling of this project (Aatos 2016a), and ZTEM 3D inversion model data (3D 

resistivity isosurfaces) (Aatos 2016a,b, Kurimo et al. 2016).  
Aatos, S. 2016a. Regional analysis of hydrothermal nickel prospectivity in the Outokumpu 

Mineral District. Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 189-214.  
Aatos, S. (ed.) 2016b. Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies 

– Brownfield Exploration Project 2013–2016. Geological Survey of Finland, Special Paper 

59, 214 p.  
Kurimo, M., Lahti, I. & Nousiainen, M. 2016. ZTEM survey in teh outokumpu region. 

Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 57-66.  

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

The GIS model data can be used as a 2D pseudo-geological and prospectivity map for 

different purposes, e.g. as a background model domain for bedrock mapping, exploration 

and model compilation.  
The reliability of the regional scale model data is dependent on the quality of the source 

data (see e.g. Airo et al. 2014, Kurimo et al. 2016). Due to the experimental character of 

the modelling phase, the model set is rather speculative and thus more qualitative than 

quantitative.  
Airo, M.-L., Hyvönen, E., Lerssi, J., Leväniemi, H. & Ruotsalainen, A. 2014. Tips and 

tools for the application of GTK’s airborne geophysical data. Geological Survey of 

Finland, Report of Investigation 215, 33 p.  

Kurimo, M., Lahti, I. & Nousiainen, M. 2016. ZTEM survey in teh outokumpu region. 

Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 57-66.  

Comments  

Delivery format  ESRI GRID, SHP, DXF  
Data format  ESRI ArcGIS: GRID, SHP, DXF  

 

 

Metadata form Saramaki gravity inversion  
Access right  Not public until January 31, 2017  

3D model  Saramäki 3D gravity inversio model   

Software, version and other 

possible software and plug-

ins, toolboxes etc. used  

ModelVision v. 14.0   

UBC GRAV3D 3.0  

Paradigm Gocad 2009.4  

    

Title  Density-constrained gravity inversion model for the Saramäki occurrence  

Authors  Hanna Leväniemi  

Contact person  hanna.levaniemi@gtk.fi  

Organisation  GTK  

Date of publication  01.02.2017  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration 

Project 2013–2016  

    

Coordinate system and map 

sheet  

Finland Uniform Coordinate System (KKJ), 4222  
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Dimensions of the 

model/scale  

3000 x 4000 x 856 m / 60 x 80 x 22 cells  

  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

A 3D mesh representing the density distribution around the Saramäki occurrence. Based on 
systematic ground gravity survey data.  

Lahti, I., Leväniemi, H., Kontinen, A., Sorjonen-Ward, P. & Aatos, S. 2016. Geophysical 

surveys in the Miihkali area, Eastern Finland. In: Aatos, S. (ed.) Developing Mining Camp 

Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration Project 2013-2015. 

Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 113-138.  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

Constrained by available drillcore information (see the paper mentioned above for details).   

The model files are the UBC mesh and property file. No data value = -100 g/cm3. Padding cells 

removed.  

  

 

 

Metadata form Sola 3D 

Access right    

3D model  Sola 3D   

Software, version and other 

possible software and plug-

ins, toolboxes etc. used  

 Geomodeller 3.3  

Geomodeller project includes the Geomodeller files, the Tsurf drive for GOCAD surfaces, 

DXF drive for dxf objects, drive for grids and meshes and  the 3Dpdf file Sola2.pdf  

    

Title  Sola 3D  

Authors  Eevaliisa Laine, geophysical maps by Hanna Leväniemi  

Contact person  Eevaliisa Laine eevaliisa.laine@gtk.fi   

Organisation  Geological Survey of Finland  

Date of publication  25.11.2016  

Project  Outokumpu Mining Camp  

    

Coordinate system and map 

sheet  

KKJ3, 4224 (KKJ)  

Dimensions of the 

model/scale  

3300 m x 2750 m x 2200 m  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

Laine, E. and Leväniemi, H., 2014. 3D modelling of the Sola serpentinite using old geological 

maps and 3D magnetic inversion. In: Lauri, L. S., Heilimo, E., Leväniemi, H., Tuusjärvi, 

M., Lahtinen,R. & Hölttä, P. (eds) Current Research: 2nd GTK Mineral Potential Workshop, 

Kuopio, Finland, May 2014. Geological Survey of Finland, Report of Investigation 207.  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

Based on the earlier geological section interpretations and geophysical maps.   

  

 

Metadata form V7 gravity 
  

Access right  Not public until January 31, 2017  

3D model  V7 gravity model   

Software, version and other 

possible software and plug-

ins, toolboxes etc. used  

ModelVision v. 14.0   

Paradigm Gocad 2009.4  

mailto:eevaliisa.laine@gtk.fi
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Title  Gravity model for the seismic HIRE profile V7  

Authors  Hanna Leväniemi  

Contact person  hanna.levaniemi@gtk.fi  

Organisation  GTK  

Date of publication  01.02.2017  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies –  

Brownfield Exploration Project 2013–2016  

    

Coordinate system and map 

sheet  

Finland Uniform Coordinate System (KKJ), 4222  

Dimensions of the 

model/scale  

Approximately 20 x 9 km  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

2D profile model of the gravity data over the reflection seismic profile V7  

Leväniemi,H.2016. Petrophysical parameters and potential field modelling in the Outokumpu Belt. 

In: Aatos, S. (ed.) Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies 

– Brownfield Exploration Project 2013-2015. Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 67-

96.  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

Model partially based on the seismic reflection image. This is a hypothesis model and uncertainty 

is large especially at depth.  

  

 

Metadata form V8 gravity 

Access right  Not public until January 31, 2017  

3D model  V8 gravity model   

Software, version and other 

possible software and plug-

ins, toolboxes etc. used  

ModelVision v. 14.0   

Paradigm Gocad 2009.4  

    

Title  Gravity model for the seismic HIRE profile V8  

Authors  Hanna Leväniemi  

Contact person  hanna.levaniemi@gtk.fi  

Organisation  GTK  

Date of publication  01.02.2017  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration 

Project 2013–2016  

    

Coordinate system and map 

sheet  

Finland Uniform Coordinate System (KKJ), 4222, 4224  

Dimensions of the 

model/scale  

Approximately 28 x 9 km  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

2D profile model of the gravity data over the reflection seismic profile V8  

Leväniemi, H. 2016. Petrophysical parameters and potential field modelling in the Outokumpu 

Belt. In: Aatos, S. (ed.) Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – 

Brownfield Exploration Project 2013-2015. Geological Survey of Finland, Special Paper 59, 67-

96.  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

Model partially based on the seismic reflection image. This is a hypothesis model and uncertainty 

is large especially at depth.  
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Metadata form Vuonos 3D ISATIS 

Access right    

3D model  Vuonos 3D – geostatistical simulation  

Software, version and other 

possible software and plug-

ins, toolboxes etc. used  

 ISATIS 2016  

csv-file x,y,z, the probability for the serpentinite at this location in the transition zone 

and serpentinite zone  

    

Title  Vuonos 3D – geostatistical simulation  

Authors  Eevaliisa Laine  

Contact person  Eevaliisa Laine eevaliisa.laine@gtk.fi   

Organisation  Geological Survey of Finland  

Date of publication  25.11.2016  

Project  Outokumpu Mining Camp  

    

Coordinate system and map 

sheet  

KKJ4, 4222 (KKJ)  

Dimensions of the 

model/scale  

Included figure below  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

 Laine, E. 2016. 3D modelling of the Outokumpu assemblage – a geostatistical approach. In: 
Aatos, S. (editor) Outokumpu Mining Camp Special Paper  

  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

  

  

 

Metadata form OKUDEX Kylylahti Beta  
Access right    

3D model  OKUDEX_KylylahtiModel_Beta   

Software, version and other 

possible software and plug-

ins, toolboxes etc. used  

Paradigm GoGad 2009.4 , Mira Geoscience Mining Suite  

    

Title  OKUDEX Kylylahti 3D Model (beta)  

Authors  Suvi Heinonen  

Contact person  Suvi Heinonen (suvi.heinonen@gtk.fi)  

Organisation  Geological Survey of Heinonen  

Date of publication  01.01.2016  

Project  Developing Mining Camp Exploration Concepts and Technologies – Brownfield Exploration 

Project 2013–2016  

    

Coordinate system and map 

sheet  

National Grid: Finland Zone 3  

Dimensions of the 

model/scale  

 20 km x 20 km x 10 km  and 3 km x 1.3 km x 1 km  

    

Short description including 

also either data used and/or 

references to reports or 

publications describing the 

3D model  

The model consist of 5 surfaces (.dxf) and one grid file (.vol).  

 Kylylahti_interpolatedDensity2016.vol contains voxet-interpolation of the density measurements 

from drill holes (data owned by Boliden Kylylahti). Interpolation was made with ellipsoidal 

mailto:eevaliisa.laine@gtk.fi
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surface (150x150x50m) with dip 35°. DensityInterpolation_isosurf2950kg_m3.dxf is a 
smoothed isosurface made from this grid.  

 Kylylahti_FaultSystemBasedOnSeismic_dipdir127dip72.dxf 

and Kylylahti_FaultSystemBasedOnSeismic_dipdir282dip68.dxf are fault systems interpreted 
based on seismic reflection profiles.  

KylylahtiBody_faulted.dxf is an interpretation of the continuation of the Kylylahti type geology 

in the subsurface based on seismic reflection data.  

 Kylylahti_RefractionModel_2D.dxf is a 3D presentation of the 2D refraction model of the near 

subsurface. Model has three layers. Uppermost surface represents ground topography, second 

base of the overburden and third base of the weathered bedrock. Refraction model was calculated 

using first arrival times of the reflection seismic data along HIRE-profile E1.  

    

General description of the 

model, purpose of use, 

evaluation of reliability  

Models are not correlated with geological observations (eg. drill hole). These models can be used 

as a basis for future, more detailed common earth modelling.  

  

 

 

 


