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1 JOHDANTO 

 

Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) on pitkät perinteet hyödyntää taajuusalueen sähkömagneettisia 

menetelmiä maa- ja kallioperän sähkönjohtavuuden tutkimuksessa. Kohteellisessa tutkimuksessa tehdään 

usein sähköinen ja magneettinen mittaus, jolloin sähköisellä mittauksella tarkoitetaan lähes poikkeuksetta 

sähkömagneettista Slingram-mittausta. Vuosikymmeniä jatkunut systemaattinen mittausperinne tarjoaa tänä 

päivänä laajan ja keskenään vertailukelpoisen mittausaineiston sadoilta tutkimuskohteilta Suomessa. Toinen 

GTK:lla pitkään ollut sähkömagneettinen taajuusalueen tutkimusmenetelmä on Sampo-menetelmä, jota on 

käytetty niissä kohteissa, joissa Slingram-menetelmän syvyysulottuvuus ei ole riittänyt, vaan on tarvittu 

tehokkaampaa menetelmää. Sampo-menetelmän hyvien kokemusten innoittamana on GTK:ssa rakennettu 

uutta Sampoa, jolla saadaan ylläpidettyä Sampo-menetelmän käyttömahdollisuutta myös jatkossa. 

Uusi Sampo-laitteisto saatiin maastokelpoiseen kuntoon vuoden 2016 aikana. Laitteistoa testattiin ensin 

Lopella. Lopen geologisesti yksinkertaisessa mittausympäristössä menetelmä tuotti täysin yhteensopivaa 

mittausaineistoa vanhaan Sampoon verrattuna. Testimittauksen jälkeen laitteistolle tehtiin vielä jonkin verran 

muutostöitä. Isompi käytännön testimittaus toteutettiin Ranuan Niittylammen (Suhangon) alueelle. 

Aikaisempien tutkimusten perusteella alueella tiedetään olevan lähes vaaka-asentoinen syväjohde, joka voisi 

olla optimaalinen tutkimuskohde Sampo-menetelmälle, sekä lähempänä maanpintaa oleva 3D-rakenne, joka 

on taas hyvin epäsopiva tutkimuskohde Sampo-menetelmän kerrosmallitulkintaa ajatellen. Tutkimuskohteen 

geologiaa on selvitetty tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Tarkoitus oli tehdä testimittauksia sekä uudella että vanhalla Sampo-laitteistolla ja vertailla näillä saatuja 

tuloksia keskenään. Pintajohdetta taas oli tarkoitus mitata, jotta saadaan käyttökelpoista mittausaineistoa 

Sampo-menetelmän 3d-tulkinnan kehittämistä varten. Tätä kehitystyötä haluttiin edesauttaa tekemällä 

vastaavat mittaukset myös GTK-FrEM (jatkossa Frem) -menetelmällä, jonka sopivuus 3d-tutkimukseen on 

tiedossa. Aikaisempaa kokemusta on hankittu mm. GTK:n Vehkalammen tutkimuskohteella (Niskanen et al. 

2015). 

Alkuperäistä mittaussuunnitelmaa laajennettiin kattamaan myös reikäantureiden testaus. Matkalle otettiin 

mukaan molemmat GTK:lla olevat Frem-yhteensopivat reikäanturit, jotka testattiin ja kalibroitiin Lopella 

hieman aikaisemmin. Tavoitteena oli varmistaa laitteiden ja ohjelmistojen toimivuus, sekä samalla saada uutta 

tietoa tutkimuskohteen geologiasta.  

Mittauksiin osallistuivat GTK:n Matti Niskanen, Arto Korpisalo ja Tuomo Stranius sekä Loop and Line Oy:n 

Jarkko Jokinen. Maastomittaukset kestivät 8 työpäivää ja 2 matkapäivää. 
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2 KENTTÄOLOSUHTEET 

 

Mittaukset toteutettiin joulukuun puolivälissä. Aikomus ei ollut tehdä mittalaitteiden pakkastestiä, mutta 

sattumalta mittaukset tehtiin keskimäärin -20 °C lämpötilassa (-5 - -27 °C). Kokemuksesta tiedettiin, että 

vanhalla Sampolla voidaan mitata näinkin kylmällä. Pakkasta useammin ongelmana on ollut radioyhteyden 

toimivuus. Nyt radiot toimivat hyvin, samoin kuin vanha Sampo muutenkin. Sen sijaan uuden Sampon ja 

Fremin pakkasenkestosta ei ollut juurikaan aikaisempaa tietoa. Heti ensimmäisenä maastopäivänä selvisi, että 

uusi Sampo oli vaikeuksissa. Mittauksia uudella Sampolla yritettiin käynnistää kolmen päivän aikana, jonka 

jälkeen yrityksistä luovuttiin. On mahdollista, että ongelmat eivät aiheutuneet pakkasesta. Uusi Sampo on 

viety huoltotarkastukseen Stips Oy:lle Kalkkisiin. 

Vanhemman reikälaitteen akku loppui kesken mittauksen. Laite oli melko pitkään pakkasessa ennen mittausta, 

joten on mahdollista, että kylmettyneen uunioskillaattorin lämmitykseen kului normaalia enemmän sähköä tai 

laitteessa oleva vanha akkupaketti on menettänyt kapasiteettiaan. Uudemman reikälaitteen akku riitti hyvin, 

mutta ongelmilta ei kuitenkaan vältytty. Magneettikenttää ja kallistusasentoja mittaavan anturin tiedosto ei 

tallentunut oikein. Näiden ongelmien lisäksi myös syvyydenmittaus tuotti hankaluuksia. Ylösnostossa jokaisella 

mittauspaikalla laite on paikallaan 10 sekuntia, minkä seurauksena köysi ja mittauspyörä ehtivät jäätyä ja 

aiheuttivat sitten luistamista ja muita ongelmia.  

Frem-laitteiston maanpintavastaanotin toimi ilman teknisiä ongelmia. Ongelmia kuitenkin kohdattiin tiukan 

aikataulun ja ajankäytön optimoinnin seurauksena. Koska sekä maanpintalaite että reikälaitteet käyttävät 

samaa lähetintä, mittauksia haluttiin tehostaa tekemällä molemmat mittaukset samaan aikaan. Tällainen uusi 

kokeilu vaikutti maastossa hyvältä idealta, mutta laitteiden käynnistyksessä tarvittavien sopivien johdotusten 

puuttuminen ja sen myötä ohjelmistoissa myöhemmin tarvittavien käynnistystietojen puuttuminen teettivät 

moninkertaisen työn jälkilaskennassa. Ajatus monen laitteen samanaikaisesta käytöstä on kuitenkin hyvä, 

joten se on hyvä kehityskohde jatkossa. 

 

SAMPO-MITTAUKSET 

Sampo-mittauksia tehtiin kahdella linjalla. Ensimmäinen linja mitattiin pitkällä kelavälillä tarkoituksena tutkia 

syväjohdetta. Toinen linja mitattiin lyhyellä kelavälillä tarkoituksena selvittää lähempänä maanpintaa olevia 

3d-johderakenteita. Linjojen sijainnit on esitetty kuvassa 1. Kuvat 1-3 ovat myös liitteinä A3 koossa. 
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Kuva 1. Sampo- ja Fremtulkintapisteiden, Frem-vastaanotinpisteiden sekä Frem-lähettimien sijainti kartalla. 

Läntisempi Sampo-linja on mitattu kelavälillä 775 m ja itäisempi linja on mitattu kelavälillä 400 m. 

 

Ensimmäinen Sampo-linja mitattiin etelästä pohjoiseen siten, että lähetin kulki 775 metriä vastaanottimen 

edellä. Linjan eteläpäässä sekä lähetin että vastaanotin olivat Suhangon intruusion eteläkontaktin 

eteläpuolella. Muutaman pisteen jälkeen lähetin siirtyi kontaktissa olevien 3d-rakenteiden yli pohjoispuolelle. 

3d-rakenteet olivat lähettimen ja vastaanottimen välissä usealla pisteellä. Linjan lopussa sekä lähetin että 

vastaanotin olivat 3d-rakenteen pohjoispuolella ja syvällä olevan vaaka-asentoisen johderakenteen päällä. 

Sampo-mittauksen taajuusluotauksille tehdään Salt and grain ohjelmalla ARD-muunnos (apparent resistivity 

versus depth) (Sipola 2002), jota käytetään hyväksi tulosten kerrosmallitulkinnassa. Tulkinnat on tehty 

kallistuskorjaamattomalle aineistolle, koska maasto on tasainen eikä vastaanottimien suuntauksessa ollut 

ongelmia. Kuvassa 2 olevien tulkintatulosten perusteella ratkaisu sopii kairaustuloksiin. 
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Kuva 2. Sampo- ja Frem-mittauksen johdetulkinnat ja kairaustulokset mittauslinjalta 1 (east_KKJ3 = 3461675, 

3461700).  

Kuvassa 2 on esitetty Sampo- ja Frem-tuloksia yhteiseltä mittauslinjalta, joka on kulkenut kairanreiän RN-YP-

128 kautta. Sampo-tulkinnassa saadut hyvät johdekerrokset eri mittauspisteillä on merkitty violetilla värillä, 

Frem-tulkinnan johteet on esitetty punaisella värillä ja kairanreiässä havaitun johtavan rakenteen S-pitoisuus 

(%) on esitetty punaisella värillä. Mittausmenetelmät tuottavat keskenään hyvin samankaltaista 

tulkintatulosta, joka saa vahvistuksen kairaustiedoista. 

Sampo-tulkinnat perustuvat mittaukseen, jossa sekä lähetin, että vastaanotin liikkuvat pitkin linjaa. 

Tulkintapisteitä on siirretty systeemin puolivälistä ¼ kelaväliä lähettimeen päin, koska menetelmä ei ole 

resiprookkinen ja näin tulkittu tulos vastaa empiiristen kokemusten mukaan parhaiten johtavuusrakenteen 

todellista paikkaa. Jokaisella mittauspisteellä oleva ARD-käyrä on visuaalisesti täysin vertailukelpoinen 

edellisen, seuraavan ja kaikkien muidenkin linjalla olevien mittauspisteiden kanssa. Jos vierekkäiset käyrät 
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näyttävät samalta, myös olosuhteet ovat säilyneet ennallaan. Sen sijaan Frem-mittauslinjalla jokaisella 

pisteellä on erilainen kelaväli. Vaikka mittausympäristö säilyisi ennallaan, mittaustulos ja ARD-käyrä muuttuvat 

pisteeltä toiselle. Näin linjan eri pisteet eivät ole visuaalisesti aivan helposti vertailukelpoisia keskenään. 

Jokaisen Frem-mittauksen tulkintatulos on kuvattu lähettimen keskipisteen ja vastaanottimen puoliväliin. 

 

 

 

 

Kuva 3. Sampo-mittauksen kerrosmallitulkinnat linjalla 2. Linjan läheisyydessä on reiät RN-YR-110 ja SUH-249, 

joissa olevat kiisulävistykset näkyvät linjan pystyleikkauskuvassa. 
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Toisen Sampo-luotauslinjan tulokset on esitetty kuvassa 3. Kairauksissa todetut kiisut alle 200 metrin 

syvyydellä eivät erotu Sampo-luotauksessa. Sampo havaitsee kuitenkin johteita hieman syvemmällä 

(intruusion pohjaosan Fe-kiisuja?). Mittauksen perusteella lähempänä pintaa olevat johteet eivät ole 

kovinkaan johtavia tai suuria. Aineistoa Sampon 3d-mallinnukseen kehittämiseen tästä ei kuitenkaan ole. 

 

3 FREM-MITTAUKSET 

 

 

Ensimmäinen Frem-mittaus tehtiin saman linjan pohjoisosassa kuin ensimmäinen Sampo-mittaus. Linjasta 

pohjoiseen rakennettiin neliön muotoinen lähetinsilmukka, jonka sivun pituus oli 400 m. Lähettimen paikka ja 

mittauspisteet on esitetty kuvassa xx. Kaksi tuntia kestäneen mittauksen aikana saatiin mitattua 15 

mittauspistettä 41 mittaustaajuudella. Jokaisella mittauspisteellä laitteen annettiin olla jalustallaan 5 minuutin 

ajan. Laite suunnattiin linjan suuntaiseksi ja asetettiin vaaka-asentoon noin 40 cm korkeudelle lumen pinnasta. 

Mittauksessa pyrittiin noudattamaan Sampo-menetelmälle tyypillistä vastaanottimen asettelua. 

Frem-mittaustulokset muunnettiin Sampo-yhteensopivaan formaattiin ja niille tehtiin Sampo-tyyppinen ARD-

muunnos sekä mittauspistekohtainen kerrosmallitulkinta. Sekä data että tulkinnat osoittautuivat hyvin 

yhteensopiviksi Sampo-menetelmän kanssa. Tulokset on esitetty jo aikaisemmin Sampo-tulosten kanssa 

samassa kuvassa 2. Hyvän johteen kerrostulkinnat sopivat Sampo-tuloksiin ja erinomaisesti kairaustiedon 

kanssa yhteen. 

Sampon-kerrosmallitulkinta ei teoreettisen tarkastelun perusteella ole aivan yhteensopiva Frem-datan kanssa, 

sillä Frem-menetelmän iso lähetinsilmukka tuottaa erilaisen lähdekentän kuin Sampo-menetelmän pieni 

lähetin, joka laskentaohjelmassa korvataan magneettisella dipolilla. Menetelmien yhteensopivuutta parantaa 

kuitenkin se, että mittauspisteet ovat kaukana lähettimestä ja se, että iso lähetin on tällä alueella luonnostaan 

varsin vaaka-asentoinen. Käytännön testi osoitti Sampon tulkintamenetelmän soveltuvan Frem-datan 

tulkintaan ainakin tässä tapauksessa. 

Frem-mittauksen kerrosmallitulkinnat tehtiin viidellä kerroksella. Kuvassa 2 kuvattujen johdekerrosten 

alapuolelle syntyi vielä resistiivinen kerros ja sen alapuolelle saatiin indikaatio johdekerroksesta.  Syväjohteen 

alapuolelta kajastava johde on kuitenkin liian epävarma eikä sitä ole esitetty kuvassa. 

Toinen Frem-mittaus toteutetiin edellisen mittauksen itäpuolella. Mittaus koostuu useasta linjasta siten, että 

suurin osa mittausalueesta on Suhangon intruusion alueella ja pieni osa alueesta ulottuu muodostuman 

eteläpuolelle. Mittausalue on riittävän laaja ja pistemäärältään kunnollinen antamaan käyttökelpoista ja 

havainnollista tietoa geologisten rakenteiden fysikaalisten ominaisuuksien vaihtelusta alueella. 
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Viidellä taajuudella mitatusta aineistosta on esitetty kuvasarja kuvassa xx. Harmaasävykuvassa on 

mittauspisteiden paikat vinovalaistulla pinnanvaihtelukartalla, joka perustuu alueen 2m x 2m korkeusmalliin. 

Ensimmäisessä värikuvassa on esitetty vaakasuuntaisen EM-kentän sekundäärikomponentti, joka osoittaa 

linjaa pitkin pohjoiseen. Ensimmäinen kuva (F8) on mitattu korkeimmalla taajuudella (8929 Hz) ja siinä oleva 

vaihtelu on lähtöisin lähempää pintaa kuin muilla taajuuksilla. Seuraavat kuvat esittävät signaalin vaihtelua yhä 

matalammalla taajuudella siten, että kukin kuvaaja tuottaa johtavuustietoa yhä syvemmältä. Korkeilla 

taajuuksilla korostuu pienet ja pinnanläheiset rakenteet sekä huonommat johteet. Matalilla taajuuksilla taas 

tulevat esiin isommat, syvemmällä olevat ja johtavuudeltaan paremmat rakenteet. Erittäin hyvät johteet 

näkyisivät samanlaisena kaikilla taajuuksilla, mutta tällä alueella olevat johteet eivät ole erityisen hyviä johteita 

ja sen vuoksi kuvat eroavat selvästi toisistaan. 

 

 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS  8 
 
  31.01.2017 
 
 
 
 

 
 

 

 

Kuva 4. Kuvasarja viidellä eri taajuudella tehdystä aluemittauksesta, pinnanvaihtelu ja mittauspisteet. 

Kuvasarjassa erottuu kaksi johderakennetta, joista kumpikaan ei ole johtavuudeltaan hyvä. Alueen 

eteläreunassa oleva korkeimpien taajuuksien anomalia katoaa taajuuden muuttuessa matalaksi. Anomalia on 
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Suhangon intruusion kontaktissa ja syntyy oletettavasti laajan kivilajimuutoksen seurauksena galvaanisista 

virroista. Toinen johderakenne on korkeiden taajuuksien perusteella alueen itälaidalla, mutta matalien 

taajuuksien perusteella alueen luoteiskulmassa. Anomalia siirtyy taajuuden muuttuessa, joten ilmeisesti 

heikko johde painuu syvemmälle, kun sitä seurataan luoteeseen. 

 

 

 

 

Kuva 5. Kuvasarja kuuden mittauslinjan alapuolella olevasta anomalioiden taajuusvaihtelusta. 

Kuvassa xx oleva kuvasarja esittää halkileikkauksia eri mittauslinjojen alapuolelta. Kuvien yläreuna on tuotettu 

ylimmän taajuuden tuloksesta ja alareuna matalimman taajuuden tuloksesta. Halkileikkauskuvien perusteella 

vasemman laidan (mittausalueen eteläreuna) terävä anomalia keskitaajuudella näkyy kaikissa kuvissa. 

Kyseessä lienee koko alueen poikki kulkevan intruusion eteläreunan vaikutus. Laajasti oikealle/pohjoiseen 

kallistuva anomaliavyöhyke indikoi johteiden olevan sillä suunnalla syvemmällä. Syvyyttä ei kuvista voi suoraan 

päätellä. 
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Kuvasarjoissa esitetty aineisto ei ole alkuperäinen mittaustulos, vaan prosessoinnin tulos. Kaikki anomaliat 

ovat kuitenkin todellisia omilla paikoillaan ja omilla taajuuksillaan syntyneitä paikallisia johdehavaintoja. 

Alueen mittausaineiston 3d-mallinnus on haastava tehtävä. Pintaosien alapuolella tiedetään olevan hyvä ja 

voimakas syväjohde, joka aiheuttaa oman voimakkaan ja hitaasti vaimentuvan sekundäärikentän, joka 

summautuu primäärikenttään. Heikkojen pinnanläheisten anomalioiden hyvä tulkinta edellyttäisi myös 

syväjohteen 3d-tulkintaa, mikä ei onnistu käytössä olevilla ohjelmistoilla. Alueen data tarjoaa kuitenkin sopivaa 

aineistoa 3d-anomalioiden visualisointia varten. 

 

 

  

Kuva 5. Frem-mittauksen viiden mittaustaajuuden perusteella tehty 3d-anomaliakartta. 

 

Kuvassa 5 oleva 3d-anomaliakartta ja siihen upotettu sama-arvopinta antavat vaikutelman heikon 

johderakenteen sijainnista ja kulusta maan alla. Kuvan syvyysasteikko ei perustu mallinnukseen vaan se on 

valittu sopivaksi tilanteen havainnollistamiseksi. Korkeimman taajuuden anomaliakartta on 3d-anomaliakartan 

pinnalla ja sen alapuolelle on kaikki matalammat taajuudet järjestyksessä 50 metrin välein. Tilavuuden sisällä 

oleva tasavälinen vokseliaineisto on interpoloitu kahdessa vaiheessa. Ensin on interpoloitu pystyasentoiset 

halkileikkaukset kunkin mittauslinjan alapuolelta ja sen jälkeen tilavuuden sisäiset pisteet on interpoloitu 

rinnakkaisten pystyleikkausten aineistosta. Kuvaa 5 tarkasteltaessa on syytä muistaa, että kuva ei ole 

geologinen tukinta, vaan ainoastaan 3d-anomaliakartan yksi projektio. 
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4 REIKÄMITTAUKSET 

 

Molemmilla reikävastaanottimilla mitattiin reikä SUH-R250. Lähdekenttä tuotettiin noin 900 metrin päässä 

olevalla lähettimellä Loop2. Mittalaite laskettiin ensin 50 metrin syvyydelle, jossa sen annettiin mitata 

paikallaan 10 minuuttia. Paikallaan olevan mittausjakson perusteella tehtiin laitteen käyntikorjaus. Laite 

laskettiin reiän pohjalle ja mitattiin ylöspäin viiden metrin pistevälillä. 

Kolmessa kohtisuorassa suunnassa mitatuista kiihtyvyysvektoreista voidaan ratkaista reikälaitteen 

pyörähdysasento sekä laitteen/reiän kallistuskulma. Vastaavasta magneettisesta aineistosta voidaan ratkaista 

laitteen/reiän suunta. Näiden tulosten avulla saadaan laskettua reiän kulku ja sen myötä mittauspisteiden 

paikat. Samojen tietojen avulla myös EM-aineisto voidaan kiertää ja kääntää haluttuun koordinaatistoon. 

Mittauksen lopputuotteena ratkaistaan EM-kentän reaali- ja imaginäärivektorit kolmessa kohtisuorassa 

suunnassa viidellä eri taajuudella. Tulokset vastaavat maanpinnalla tehtyä alueellista Frem-mittausta. 

Reikämittaukset mitattiin samaan aikaan maanpintamittauksen kanssa ja samaa lähdekenttää hyödyntäen. 

Kuvassa xx on esitetty ensimmäisen ja toisen mittauksen mittauskäyrät, jotka kuvaavat reiänsuuntaisen ja 

reiälle poikittaisen kentän voimakkuuden vaihtelua korkeimmalla mittaustaajuudella (8929 Hz). Kuvan tulosten 

perusteella voidaan sanoa, että laitteet tuottavat keskenään samanlaista mittausaineistoa. Erot johtuvat 

monesta tekijästä. Ensimmäisessä mittauksessa akku loppui kesken mittauksen, joten vanhan laitteen tulokset 

on koottu laitteen alas laskun aikana tehdystä mittauksesta. Syvyysarvoja ei ole mitattu, mutta mittausajan 

perusteella on arvioitu syvyydet välille 50 -250 m. Toinen, uudella reikävastaanottimella tehty mittaus onnistui 

muuten paremmin, mutta sen kohdalla laitteen kallistusasentotiedot eivät olleet tallentuneet oikein ja sen 

takia kuvassa esitetään vain poikittaiskentän voimakkuus. Kuvan vasemmassa laidassa oleva iso muutos kertoo 

maanpinnan lähellä olevien pisteiden olleen maaputken sisällä. Laajemmat muutokset reiän matkalla 

indikoivat lähistöllä olevan johteen. Reikä on suora ja kaukana lähettimeltä, joten tyhjän ympäristön 

tapauksessa tulos olisi monotonisempi. 
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Kuva 6. Reikämittausten kenttävoimakkuuden vaihtelu reiän suunnassa (Z) ja poikittaissuunnassa (XY), kun 

mittaustaajuus on 8929 Hz. Sama mittaus on tehty uudella ja vanhalla reikävastaanottimella. 
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Kuva 7. Reiän suuntaisen kentän voimakkuuden vaihtelu viidellä eri mittaustaajuudella.  

 

Reikämittaus tehtiin viidellä eri mittaustaajuudella. Kuvassa 7 on esitetty alas laskun aikana tehdyn mittauksen 

reiänsuuntaisen EM-kentän vaihtelu reiän matkalla. Voimakkain muutos tapahtuu lähellä reiän pohjaa ja 

erottuu kaikilla mittaustaajuuksilla. Tämän perusteella voidaan olettaa, että johde ei ole kovinkaan kaukana ja 

se on kohtuullisen hyvä, sillä anomalia näkyy myös matalimmalla taajuudella. 

 

5 PÄÄTELMÄT 

 

Sähkömagneettisten menetelmien testauksen kannalta saavutettiin useita merkittäviä tuloksia. Uuden Sampo-

laitteen käyttöönotto viivästyy laitevian takia. Onko kyseessä pakkaskestävyyden ongelma vai joku muu, se 

selvitetään myöhemmin. Frem-menetelmä osoitti kykyä tunnistaa hyvä johde syvältä. Kenttävoimakkuus oli 

kaukaisimmalla mittauspisteellä vielä voimakas, joten mittausetäisyyttä ja syvyysulottuvuutta olisi ollut 

mahdollista kasvattaa lisää. Merkittävä uusi asia oli Sampolle kehitetyn kerrosmalli-inversion hyvä soveltuvuus 

Frem-mittaustulosten tulkintaan. Menetelmä toimii hienosti niin Sampolle kuin Fremillekin, kun pinnan lähellä 
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ei ole kerrosmallitulkintaa häiritseviä 3d-rakenteita. Reikälaitteiden osalta saimme selville, että laitteet ovat 

vedenpitäviä ja lähes käyttökelpoisia, mutta eivät toimineet moitteettomasti. 

Kehitystarpeita ovat uuden Sampon kommunikaation parantaminen ja siinä esiintyvän vian etsintä ja 

korjaaminen (MN huom. tekeillä). Frem-menetelmän osalta sekä reikämittauksen että maanpintamittauksen 

saaminen toimimaan samanaikaisesti ja reikälaitteissa olevien ongelmien korjaaminen (MN huom. tekeillä). 

Geologisesti varmistettiin alueella olevan syväjohteen jatkuvuus pohjoiseen (yli mittauslinjojen?) ja saatiin sen 

asennosta uutta tietoa. Suhangon muodostuman eteläkontaktissa olevista pinnan läheisistä johteista saatiin 

selville, että niiden johtavuus EM-mittausten kannalta on heikko tai niiden jatkuvuus suhteessa syvyyteen on 

pieni. Alueellisesti saatiin viitteitä heikoista johteista, jotka kulkevat kaakko-luode -suuntaisesti Suhanko-järven 

pohjoisreunan läheisyydessä. Eri taajuuksilla saatujen viitteiden perusteella rakenteet painuvat syvemmälle 

luoteen suuntaan. Nämä päätelmät eivät perustu mallinnukseen vaan anomaliakarttojen tarkasteluun. 

Reikämittauksen perusteella löydettiin viitteitä sivulla olevasta johteesta, johon kairaus ei ole osunut.  

Mittausten täydentäminen olisi tarpeen sekä menetelmäkehityksen että kohteen geologian tuntemuksen 

parantamiseksi. Reikämittauksessa tehty johdehavainto voitaisiin varmistaa uusilla reikämittauksilla. Lähetin 

voidaan asettaa sopivaan paikkaan kohteen kannalta ja luultavasti reikävastaanottimetkin saadaan toimimaan 

paremmin, kun vältetään pahimpia pakkasia. Ehjälle mittausaineistolle saadaan tehtyä geologinen 3d-tulkinta. 

Reiän alueelta olisi syytä tehdä tarkentavia maanpintamittauksia, mielellään uudella toimivalla Sampo-

laitteistolla. On hyvinkin mahdollista, että havaittu johde sopisi menetelmäkehityksen tutkimuskohteeksi 

hyvin. 

Aineistolle on mahdollista tehdä tarkempaa jatkotulkintaa. Frem-aineistolle 3D-tulkintaa sekä Sampo-

aineistolle polarisaatioellipsin elliptisyystarkastelua eri taajuuksilla. Elliptisyystulkinnalla on mahdollista 

paikantaa mahdolliset pystyt johteet intruusion eteläkontaktissa. 
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