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1 KELLOJÄRVEN TUTKIMUSKOHTEEN GEOLOGIA 
 

Kuhmon Kellojärven ultramafinen kompleksi on kerrosrakenteinen arkeeinen komatiittinen 
metakumulaatti, joka koostuu pääosin komatiittisista oliviiniad- ja oliviinimesokumulaateista. 
Kompleksin pohjoisosista tavataan runsaammin komatiittisia oliviiniorto-, oliviiniaugiittiad- ja 
augiittiadkumulaatteja. Lisäksi paikoin esiintyy muodostumaan liittyviä gabroidisia ja 
anortosiittisia osueita. Ultramafisen kompleksin reunaosiin liittyy vähäisessä määrässä myös, 
mahdollisesti felsisen materiaalin kontaminaation seurauksena syntyneitä komatiittisia 
ortopyrokseenikumulaatteja. Litogeokemian ja geologian perusteella kompleksin 
stratigrafinen pohja on kompleksin länsireunassa. 
 
Kellojärven kompleksi on Kuhmon-Suomussalmen vihreäkivivyöhykkeen suurin ja samalla 
pinta-alaltaan Suomen toiseksi suurin tunnettu komatiittinen kumulaatti (24 km2). Se on 
nikkelipotentiaalinen, mistä osoituksena on nikkelirikas serpentiniittilohkare (9.9 % Ni, 
punainen tähti kuvassa 1), kompleksin silikaattifaasin köyhtyminen nikkelin suhteen sekä 
kuorellisen kontaminaation merkit (mm. Halkoaho et al. 2015, ja viitteet siinä: raportit 
Halkoaho&Niskanen 2004, 2009 ja 2012) http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/36_2015.pdf 
  
GTK on tutkinut kohdetta useassa eri vaiheessa geofysiikalla, kairauksin ja 
litogeokemiallisilla menetelmillä. Seisminen laaja-alainen rakennetutkimus, HIRE–mittaus, 
tehtiin v. 2008 ja syväreikä kairattiin v. 2011. Kellojärven kompleksista on tehty myös 3D-
malli magneettisten, sähkömagneettisten, gravimetristen ja seismisten tulosten sekä näiden 
tulkintojen pohjalta nojautuen tiedossa olevaan geologiseen tietoon (Aatos 2013). 
  

http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/36_2015.pdf
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Kuva 1. Kellojärven geologia (Halkoaho 1997, Tulenheimo 1999). 
Fig. 1. The geology of Kellojärvi (Halkoaho 1997, Tulenheimo 1999). 
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Kuva 2.  Kellojärven kerroksellisen ultramafisen kumulaatin lounaisosan geologinen kartta. 
Fig. 2. Geological map of the SW part of the Kellojärvi layered ultramafic cumulate. 
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Komatiittisen Kellojärven ultramafisen kompleksin länsi-lounaisosan geologisia tutkimuksia 
hankaloittaa suuresti Kellojärvi sekä vähäiset paljastumat Kellojärven länsi-lounaispuolisilla 
alueilla. Kuvaan 2 on merkitty Kellojärven länsi-lounaispuoliset, sekä Näätäniemen 
länsipuolella olevan Korpisaaren paljastumat kuin myös analysoidut paljastumanäytteet. Sen 
sijaan itse Kellojärven ultramafisen kompleksin alueen paljastumia ei ole erikseen merkitty. 

 

Vuonna 2013 Kellojärven Mäyräniemen ympäristöön tehtiin GTK:n omalla PoKa-
kairauskalustolla seitsemän kairareiän (yhteispituus 899,90 m) suuruinen kairausohjelma. 
Kairausohjelman tarkoituksena oli selvittää Kellojärven keskiosissa sähkömagneettisen 
pohjois-eteläsuuntaisen anomalian sekä Varpuniemen pohjoispuolisen magneettisen 
anomalian aiheuttajat (Halkoaho et al. 2015). 

 

Kairarei’illä Q542/2013/R4 - Q542/2013/R6 (kolmen kairareiän rivi lähellä kuvan 2 oikeaa 
yläreunaa) selvitettiin alueen voimakkaimman, lähes pohjois-eteläsuuntaisen, 
sähkömagneettisen anomalian aiheuttaja ja samalla otettiin kairaamalla edustava näytesarja 
Kellojärven ultramafisen kompleksin länsikontaktilta. Sähköisen anomalian aiheuttajaksi 
osoittautui tholeiittisten basalttien keskellä oleva runsaan metrin paksuinen 
(Q542/2013/R4_71,80-73,25 m), sulfidipitoinen fylliitti (kuva 3), jonka rikkipitoisuus vaihtelee 
1,4-4,7 % välillä, korkeimman sinkkipitoisuuden ollessa 1,55 %. Tholeiittisen basaltin ja 
Kellojärven ultramafisen kompleksin välissä on noin 90 m kiilleliusketta sekä kvartsi-
maasälpäporfyyriä (kuva 3), joka on tulkittu puolipinnalliseksi juonikiveksi. Kellojärven 
ultramafisen kompleksin länsikontakti saatiin lävistettyä, mutta mainittavaa sulfidipitoisuutta 
siitä ei tavattu. 
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Kuva 3. Mäyräniemen kairausprofiili, jossa reiät Q542/2013/R4 – R6. 
Fig. 3. Diamond drill hole cross section of Mäyräniemi, which includes drill holes Q542/2013/R4 – R6. 

 

Viimeisenä Mäyräniemen kohteista vuoden 2013 kairauksissa tarkistettiin Kellojärvessä 
Varpuniemen pohjoispuolella olevan muutamia satoja metrejä pitkän, pohjois-eteläsuuntaisen 
magneettisen anomalia aiheuttaja. Vettä kairauskohdalla on vain kolmisen metriä, mutta 
ensimmäisellä kairareiällä (Q542/2013/R7, kairauskulma 45o itään) kallionpinta tavoitettiin 
vasta paksun kivikon jälkeen 39,50 m syvyydellä. Kairasydän laatikkoihin saatiin 6,50 m 
heterogeenista ultramafista kiveä, josta analysoitiin homogeenisin vuolukivinäyte (MgOn 33,6 
%, Ni 2205 ppm ja Cr 1453 ppm). Kohteelle kairattiin myös toinen kairareikä 
(Q542/2013/R12, kairauskulma 90o), joka tavoitti kallionpinnan 28.80 m syvyydellä. 
Kairasydän laatikkoihin saatiin 5,20 m kiveä. Reikä alkoi intermediäärisellä vulkaanisella 
kivellä ja päättyi tremoliittikiveen. Rei’illä pystyttiin kuitenkin osoittamaan, että magneettinen 
anomalia johtui komatiittisesta ultramafisesta kivestä. Todettiin myös, että kairareiässä R12 
tavattu intermediäärinen vulkaaninen kivi sisältää usein rautasulfidipirotetta, jolloin se 
suotuisissa olosuhteissa voi toimia nikkelimalmien rikkilähteenä. Geofysikaalisissa 
mittauksissa tämän tyyppinen sulfideja sisältävä kivi on sähköäjohtavaa. 
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Näiden uusien havaintojen perusteella päivitettiin geologinen kartta Kellojärven länsi-
luoteispuolisesta alueesta (kuva 2). Tärkeimmät muutokset olivat Kellojärven keskiosista 
todennetun kapean, sulfidipitoisen fylliittikerroksen, kvartsimaasälpäporfyyrijuonen ja 
Varpuniemen alueen intermediäärisen yksikön löytyminen sekä Varpuniemen 
pohjoispuolisen magneettisen anomalian varmentuminen komatiittiseksi kumulaattilinssiksi. 
Kelloselällä oleva kaarenmuotoinen komatiittinen kumulaatti on piirretty Kellovaaran 
Autioniemen komatiittisen kumulaatti(serpentiniitti)paljastuma-alueen (aivan kuvan 2 
vasemmassa alakulmassa) perusteella. 

 

Juurikkaniemen vuolukivipaljastumasta on havaittu kolme eri suuntaista jäätikön aiheuttamaa 
uurretta (kuva 4). Voimakkain ja vallitsevin on luoteinen (305º), toinen on läntinen (285º) ja 
viimeisin, joka on heikoimmin nähtävissä, näyttäisi olevan lounaasta (235º, kuvat 2 ja 4). 
Tällä perusteella nikkelirikas serpentiniittilohkare voi olla peräisin Mäyräniemen eteläpuolelta, 
jopa Näätäniemen länsi-lounaispuoliselta järvialueelta. 
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Kuva 4. Juurikkaniemen vuolukiviesiintymän paljastuma, jossa nähdään kolme selvää uurresuuntaa. 
Vanhin ja selvin on 305o ja nuorin ja heikoin 235o. (Kompassivirheet on huomioitu uurresuunnissa). 
Fig. 4. Outcrop of the Juurikkaniemi soupstone deposit, with three distinctly different glacial 
striatations. The oldest and the most distinct is 305o and the youngest and the weakest 235o. 
(Compass errors have been corrected from the ice flow directions). 
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2 TUTKIMUSPERUSTEET 
 

Alueelta löydetyn nikkelirikkaan serpentiniittilohkareen (punainen tähti kuvassa 1) 
petrofysikaaliset ominaisuudet ovat hyvä induktiivinen sähkönjohtavuus (R=7.8*10-6 Ohmm) 
sekä korkea magneettinen suskeptibiliteetti (K=106980*10-6 SI) ja huomattava remanenssi 
(J=236850 mA/m). Q-arvoksi saadaan noin 53. Nikkelirikkaan serpentiniittilohkareen 
tyyppisen kiven pitäisi siten erottua sekä sähkömagneettisella että magneettisella kartalla 
samalla kohtaa. Alueelta on olemassa lentomittaus, joka sisältää molemmat mittaukset, 
mutta harvan linjavälin ja lentosähköisen menetelmän pienen syvyysulottuvuuden johdosta 
lisätutkimukselle on tarvetta. Kairausten osumatarkkuuden parantamiseksi on tarpeellista 
tehdä paremmin 3D-mallinnukseen sopivia ja syvemmälle ulottuvia maanpintamittauksia 
pienemmällä linja- ja pistevälillä. 
 
Nikkelirikkaan serpentiniittilohkareen kaltaisten kivien löytämiseksi tehtiin muodostuman 
länsireunalle sähkömagneettisia GTK-FrEM -mittauksia nojautuen kairaustietoon (Halkoaho 
et al. 2015), Kellojärven kumulaatin länsipuolelta havaittuun ultramafiseen kiveen sekä siihen 
liittyvään Ni-mineralisaation mahdollisuuteen. Mittausaineistoa kerättiin kuudelta kohteelta, 
jotka sijaitsevat sekä Kellojärven päällä että sen länsipuolella. Mittauksessa käytetyt 
lähetinpaikat ja mittauspisteet on esitetty kuvassa 5. 
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Kuva 5.  GTK-FrEM -mittauksessa käytetyt lähetinsilmukat (Loop1 - Loop5) ja mittauspisteet. 
Maastokartan päällä on lisäksi lentomagneettisen kartan kallistuskulmaderivaattakartta. 
Fig. 5. The transmitter loops (Loop1-Loop5) and measuring points used in GTK-FrEM –measurement. 
Tilt derivative of the aeromagnetic total intensity shown by colors, tdrv(nT). 
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Mittauspaikkojen valinnassa on kriteerinä ollut magneettinen anomalia tai sen läheisyys. 
Nikkelilohkareen korkea remanenssi aiheuttaa sen, että muodostuman paikka, asento ja 
muoto vaikuttavat voimakkaasti maanpinnalla mitattavaan magneettiseen anomaliaan. Tästä 
johtuen anomalian huippu ei välttämättä ole suoraan geologisen rakenteen yläpuolella. 
Lähetinpaikat on pyritty sijoittamaan geologisesti mahdollisimman häiriöttömiin paikkoihin 
siten, että lähetin on sopivalla etäisyydellä ja sopivassa suunnassa valitusta 
mittauskohteesta. Näissä mittauksissa 300 - 800 metrin mittaiset mittauslinjat kulkevat 
mahdollisimman kohtisuoraan geologisten rakenteiden yli ja samalla kohti lähetintä. Sopivan 
mittausgeometrian ansioista lähettimen induktiokenttä on riittävän voimakas ja lisäksi 
maahan syntyvän Smoke Ring -virran kulku- ja kanavoitumisvyöhyke on sopivalla syvyydellä 
ja asettuu luontaisesti geologisten rakenteiden suuntaan. 

3 GTK-FREM -MENETELMÄ 

 

Kuhmon Kellojärven maa- ja kallioperän sähkömagneettiset tutkimukset tehtiin GTK-FrEM -
mittausmenetelmällä. Käytettyyn mittalaitteistoon kuuluu lähetin ja vastaanotin. Paikallaan 
olevalla lähettimellä tuotetaan sinimuotoisesti värähtelevä magneettikenttä 41:llä 
mittaustaajuudella väliltä 116 – 9921 Hz. Lähettimellä tuotettu muuttuva magneettikenttä 
aiheuttaa maahan sähkövirtoja, jotka keskittyvät sähköäjohtaviin geologisiin rakenteisiin. 
Alueelle syntyvät sähkövirrat aiheuttavat ympärilleen magneettikenttiä, jotka summautuvat 
lähettimen tuottamaan magneettikenttään. Lähettimen magneettikenttää, sen vaimentumista 
ja paikallisia muutoksia seurataan mittausalueella siirrettävällä vastaanottimella. 
Mittaustuloksesta voidaan päätellä missä on magneettisia tai sähköäjohtavia kiviä ja sen 
myötä saadaan tietoja alueen geologiasta. Menetelmää käytetään kohdealueen geologian 
selvittämiseen kivien magneettisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin perustuen. 

3.1 Sähkövirtojen syntyminen geologisiin rakenteisiin 
Mittauksessa maahan syntyvät sähkövirrat voidaan jakaa kahteen erilaiseen tyyppiin. 
Ensimmäisessä virtatyypissä lähettimellä tuotettu muuttuva magneettikenttä indusoi 
johderakenteiden sisään pyörrevirtoja. Pyörrevirtojen muodostama magneettikenttä on 
muodoltaan dipolimainen. Toisen virtatyypin aiheuttaa heti lähettimen alapuolelle maahan 
indusoituva laaja virtasilmukka (Smoke Ring), joka heti synnyttyään laajentuu kauemmas 
ympäristöön. Kulkeutuessaan yhä laajemmalle virrat hakeutuvat parhaille kulkureiteille ja 
kanavoituessaan johteisiin ja johteiden pinnoille ne aiheuttavat ympärilleen oman paikallisen 
magneettikentän. Kanavoitumisvirtojen muodostama magneettikenttä on muodoltaan 
rengasmainen. 

3.2 Primäärikenttä 
Lähettimen tuottama primäärikenttä on laaja dipolimainen magneettikenttä, joka Kellojärven 
mittausalueella ulottuu käyttökelpoisena noin kilometrin etäisyydelle lähettimestä. Mikäli 
mittausalueella on kiviä, joilla on korkea magneettinen suskeptibiliteetti, ne voimistavat 
kohdallaan olevaa lähettimellä tuotettua primääristä magneettikenttää. Magneettinen aines 
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muodostaa ympärilleen oman paikallisen magneettikentän, joka summautuu osaksi 
lähettimen tuottamaan primääristä magneettikenttää. Magneettisten kivien vaikutus korostuu 
lähettimen luona, missä lähdekenttä on suurimmillaan ja lähdekentän suunta maan alla 
kaartuu voimakkaasti. Kauempana lähettimen kenttä on varsin pystysuuntainen, mutta heti 
lähetinkaapelin alapuolella magneettikenttä on vaakasuuntainen ja pienen etäisyyden takia 
voimakas verrattuna kauempana olevaan kenttään. Lähettimen läheisyydessä saattaa joskus 
kivien magneettisuuden takia olla hyvinkin voimakas vaakasuuntainen 
primäärikenttäkomponentti. 

3.3 Maan magneettikenttä 
GTK-FrEM -vastaanottimella tehdään myös maan magneettikentän mittaus kolmi-
komponenttisella magnetometrillä. Mittauksella saadaan tietoa kivien magneettisuuden 
vaihtelusta, mutta mittaustuloksia käytetään tarvittaessa myös mittalaiteen suunnan 
määritykseen. Tätä mahdollisuutta käytetään, mikäli laitteen asentoa ei muuten tunneta. 
Kellojärvellä kaikki linjat on suunnistettu gps-paikannuksen avulla. Suurin osa linjoista kulkee 
varsin suoraan jäälle moottorikelkalla ajettuja uria pitkin. Kuvassa 15 on esitetty 
magneettikentän suunnan vaihtelu (deklinaatio) lähettimellä Loop5 tehdyssä mittauksessa. 
Mittaustulosten perusteella maan magneettikenttä vaihtelee voimakkaasti Kellojärven 
mittausalueella. Samankaltaisia suunnanmuutoksia saattaa syntyä myös lähettimellä 
tuotettuun magneettikenttään. 

3.4 Vaiheen mittaus ja merkitys 
Lähettimen tuottama magneettikenttä vaihtelee sinimuotoisesti. Maassa olevat magneettiset 
rakenteet muuttavat primääristä magneettikenttää ilman viivettä. Kivien magneettisuuden 
vaikutus on suurimmillaan, kun lähettimen magneettikenttä on suurimmillaan. Johteiden 
vaikutus on sen sijaan viivästynyt, sillä johteiden induktiovirrat syntyvät, kun magneettikenttä 
on pienimmillään ja muutos suurimmillaan. Magneettinen primäärikenttä ja johteiden 
aiheuttama magneettinen sekundäärikenttä ovat siten eri vaiheessa keskenään. 

Lähettimen virta ja samanaikainen primäärinen magneettikenttä ovat vaiheenmittauksen 
kannalta aina reaalivaiheessa. Magnetometrillä mitattaessa primäärikenttä havaitaan 
reaalivaiheessa, mutta kelalla mitattaessa primäärikenttä havaitaan induktion aiheuttaman 
viivästyksen takia vaihesiirrossa eli imaginäärivaiheessa. Imaginäärivaihe on asteissa 
mitattuna aina 90 astetta reaalivaiheen jälkeen. Sen sijaan imaginäärivaihetta vastaava 
aikaero reaalivaiheeseen nähden riippuu käytetystä mittaustaajuudesta. Taajuudella 1 Hz, 
imaginäärivaiheen ajanhetki on 0,25 sekuntia reaaliajanhetken jälkeen. Taajuuden 
kasvaessa aikaero pienenee. Yhteys taajuus- ja aika-alueen mittausten välillä syntyy tämän 
yksinkertaisen logiikan mukaisesti. 

Kivien magneettisuuden ja paikallisten johteiden vaikutukset mittaustulokseen on vaihetiedon 
avulla helppo erottaa toisistaan. Käytännössä asiat ovat kuitenkin hieman 
monimutkaisempia. Lähettimen välittömään ympäristöön syntyvä Smoke Ring ja sen 
aiheuttamat kanavoitumisvirrat eivät synny koko mittausalueella samaan aikaan, vaan yhä 
myöhemmin sen mukaan mitä johtavammassa ympäristössä ja mitä kauempana lähettimeltä 
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ollaan. Ympäristön sähkönjohtavuuden kasvaessa Smoke Ring laajenee ja vaimenee yhä 
hitaammin, minkä seurauksena virtojen vaikutukset alkavat näkyä mittauksen molemmissa 
vaiheissa. Ilmiön ansiosta saadaan tietoa ympäristön sähkönjohtavuudesta ja maan 
kerrosrakenteesta lähettimen ja vastaanottimen lähialueella. Samantapaisia vaiheeseen 
liittyviä ilmiöitä syntyy myös useampien johteiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta. 
Vaiheenmittaus on oleellinen osa mittausta. Ilman vaiheenmittausta monet seikat jäisivät 
pelkkien olettamusten varaan. 

3.5 Lähetinvirta 
GTK-FrEM -menetelmässä lähettimen energia kohdistetaan tehokkaasti jokaiselle 
yksittäiselle taajuudelle, joka tuotetaan matemaattisen puhtaasti siniaallon muotoon. 
Energiaa ei hukata taajuuksien väliin eikä lähettimellä tuoteta ylimääräistä kohinaa. Nämä 
seikat parantavat menetelmän tarkkuutta ja herkkyyttä ja samalla myös syvyysulottuvuutta. 
Kun Kellojärven mittauksissa käytetyille halkaisijaltaan keskimäärin 300 metrin 
lähetinsilmukoille lasketaan 41 taajuuden virrat yhteen, saadaan lähettimen kokonaisvirraksi 
noin 100 A. Matalilla taajuuksilla virta on 5 A ja korkeimmilla taajuuksilla 0.25 A.  

3.6 Jään vaikutus mittaustuloksiin 
Kellojärven mittauksen erityispiirre on jää, joka vaikuttaa kaikkiin tehtyihin mittauksiin. Vaikka 
jää on normaalisti sähköinen eriste, se havaitaan induktiivisessa mittauksessa johteena. 
Kellojärvellä tehtyjen mittausten perusteella jään vaikutus mittaustuloksiin on voimakkaasti 
taajuudesta riippuvainen. Hyvä puoli asiassa on se, että vaikutus ei ole kovinkaan suuri enää 
mittauksen matalilla taajuuksilla, jotka ovat Kellojärven geologisten rakenteiden tutkimisen 
kannalta kiinnostavimpia taajuuksia. Matalilla taajuuksilla saadaan tietoa hyvistä johteista ja 
syvällä olevista johteista. Tässä raportissa tehdyt johdetulkinnat on tehty käyttäen 
taajuusalueen matalan pään taajuuksia. 

3.7 Eri syvyydeltä tulevien havaintojen tunnistaminen ja erottelu 
Sähkömagneettiset aallot vaimentuvat etäisyyden kasvaessa. Vaimentumiseen vaikuttaa 
geometrian lisäksi mittaustaajuus ja väliaineen sähkönjohtavuus. Vaimentuminen tapahtuu 
sitä lyhemmällä matkalla mitä korkeammasta taajuudesta ja mitä johtavammasta väliaineesta 
on kysymys. Näiden seikkojen takia syvällä olevaa johdetta ei välttämättä havaita korkeilla 
taajuuksilla, vaikka se havaitaankin matalilla taajuuksilla. Sitä vastoin pieniin 
maanpinnanläheisiin johteisiin syntyvät matalien taajuuksien induktiovirrat ovat niin vaimeita, 
että niitä ei pystytä mittaustuloksesta erottamaan, vaikka korkeilla mittaustaajuuksilla samat 
johteet tuottavat isoja anomalioita. 

Useiden mittaustaajuuksien käyttö antaa tietoa sähkönjohtavuuden vaihtelusta 
syvyyssuunnassa. Syvyyssuuntaisen tarkastelun eduksi lähdekenttä on suuntautunut 
alaspäin. Lähettimen magneettikenttä lähettimen alapuolella on kaksi kertaa niin voimakas 
kuin vastaava kenttä lähettimen sivulla. 

Menetelmän todellinen syvyysulottuvuus riippuu monista seikoista, joten tarkkaa 
syvyysulottuvuutta ei voida määritellä ennen kohdealueen olosuhteisiin räätälöityjä 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK-FrEM Kellojärvi 13 
 
  19.5.2016 
 
 
 
 

 
 

teoreettisia laskuja. Johteiden vaikutukset näkyvät sekä vaiheen muutoksina että paikallisina 
anomalioina. Syvällä olevien johdekappaleiden anomaliat nähdään maanpinnalla hyvin 
loivamuotoisina, joten niiden geometrinen tulkinta anomalian muodon perusteella voi olla 
vaikeaa. Tämä johtaa siihen, että hyvin syvällä olevat johteet saattavat vaikuttaa 
kerrosmaisilta rakenteilta. Syvimmälle ulottuvat tulkinnat tehdäänkin kerrosmallitulkintana, 
jolloin tarkastellaan vastaanottimen pysty- ja vaakakomponentin suhdetta taajuuden 
muuttuessa. Syvyysulottuvuutta voidaan lisätä mm. suurentamalla lähetintä tai lähetinvirtaa, 
mittaamalla jokaisella pisteellä pidempään tai tekemällä reikämittauksia, mikäli alueella on 
käyttökelpoisia reikiä. 

3.8 Vastaanottimen paikan ja asennon mittaaminen 
Kaikkiin geofysiikan mittauksiin kuuluu olennaisena osana mittauspaikan määrittäminen. 
GTK-FrEM -vastaanottimella mittaaminen ei edellytä aikaisempaa linjoitusta tai erillistä 
paikannusta. Vastaanottimen oma gps-laite tallentaa mittauspaikan automaattisesti sekunnin 
välein. Laitteen suuntaaminen tai asettelu mittauspaikalla on järkevää, mutta ei 
välttämätöntä. Kiihtyvyysantureiden ja 3-komponenttisen magnetometrin mittaustulosten 
perusteella tulokset voidaan kiertää ja kääntää sellaiseen muotoon kuin laite olisi jo 
mittaustilanteessa ollut täysin vaaka-asennossa ja suunnattuna suoraan linjan suuntaan tai 
esimerkiksi pohjoiseen. 

3.9 Mittaushavaintojen visualisointi kerrosmallitulkinnan avulla 
Mittauksessa käytettävä lähettimen magneettikenttä vaimentuu nopeasti etäisyyden 
kasvaessa. Kentän geometrinen vaimentuminen aiheuttaa suurimman muutoksen 
mittaustuloksiin. Mittaustuloksissa kiinnostuksen kohteena ovat kuitenkin paikalliset johteet ja 
magneettiset kivet, joten paikallisen vaihtelun visualisoimiseksi mittaustuloksista 
vähennetään sekä lähdekentän normaali geometrinen vaimentuminen että erilaiset 
kerroksellisen maan aiheuttamat vaikutukset. Mittaushavainnoista vähennettävä kenttä 
ratkaistaan automaattisen inversion tai kerrosmallitulkinnan avulla. Vähennyslaskun jälkeen 
jäljellä oleva kenttä kuvaa paikallisten johteiden aiheuttamia vaikutuksia kaikilla eri 
mittaustaajuuksilla. Näin käsitellystä aineistosta saadaan piirrettyä mm. 
johtavuusjakaumakarttoja, profiiliesityksiä mittauslinjojen alapuolelta sekä 3D-
johtavuuskarttoja. Käsittelyä havainnollistava esimerkki on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6. Lähettimellä Loop4 tehdyn mittauksen mittaustulos (sininen), kerrosmallin tulos (punainen) ja 
näiden erotus (keltainen). Ylhäällä on linjan suuntainen vaakakenttä ja alhaalla pystykenttä. 
Fig. 6. Measured data (blue), result of layer model (red) and difference (yellow) according to 
measurements with Loop4. The Horizontal component in line direction is above and the vertical 
component is underneath.  
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3.10 Tulosten tulkinta 
Mittaustuloksia voi tulkita useimmilla taajuusalueen tulkintaohjelmilla. Tulkintaohjelmalla 
simuloidaan maastossa toteutettu mittaustilanne. Ohjelmaan luodaan geologiaa kuvaava 
rakenteellinen malli, jolle laskettavia teoreettisia tuloksia verrataan mittaustuloksiin. Mallia 
muutetaan kunnes mallin teoreettinen tulos vastaa riittävän hyvin mittaustulosta. Hyvä 
esimerkki aikaisemmista GTK-FrEM -mittaustuloksille tehdystä 3D-mallinnuksesta on esitetty 
Tervon Vehkalammen mittausraportissa vuodelta 2015 (Niskanen et al. 2015, 
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/87_2015.pdf).  Ilman mitään ennakko-odotuksia tehty 
ohutlevytulkinta osoittautui sopivan täsmällisesti yhteen kairauksella lävistetyn 
grafiittikerroksen kanssa. 

4 MITTAUKSET LÄHETTIMILLÄ LOOP1 JA LOOP2 
 

Työt aloitettiin mittausalueen pohjoisreunalta, jossa lähettimenä on Loop1. Aikaisemmissa 
Kellojärven mittauksissa vuonna 2013 havaittiin jo tiedossa ollut johde sekä nähtiin alustavia 
viitteitä syvemmällä olevasta johteesta. Kairauksissa on selvinnyt, että tunnettu johde on 
tholeiittisen basaltin keskellä oleva sulfidipitoinen fylliitti. Analyysien perusteella 1.35 metrin 
lävistyksessä fylliitin rikkipitoisuus on 1.4 – 4.7 % ja analysoitu sinkkipitoisuus korkeimmillaan 
1.55 %.  Tämän länsipuolella olevaa johdeindikaatiota ei saatu tuolloin tulkittua liian lähellä 
olevan lähetinkaapelin takia. Lähettimellä Loop1 tehdyn mittauksen tarkoitus oli antaa 
tarkempaa tietoa alueen johteista. 
 
Lähettimen Loop1 mittauksessa lähettimellä tuotettiin viittä mittaustaajuutta samalla kertaa. 
Vastaanotin oli jokaisella mittauspisteellä jalustalla paikallaan 10 sekunnin ajan. Mittauksessa 
käytetyt taajuudet olivat 8929 Hz, 3189 Hz, 992 Hz, 330 Hz ja 116 Hz. Käytetty pisteväli oli 
noin 10 metriä. 
 
Selkeimmät mittausanomaliat syntyvät matalille taajuuksille. Matalien taajuuksien tuloksissa 
näkyvät isojen ja hyvien johteiden anomaliat. Esimerkki viidellä linjalla tehdystä mittauksesta 
on esitetty kuvassa 7. Kuvassa on punaisella maan magneettikentän vaihtelu ja sinisellä 330 
Hz:n taajuudella mitattu linjan suuntaisen sekundäärikentän vaihtelu. Sekundäärikentän 
anomaliat aiheutuvat kallioperän johteista. Linjalla erottuu laajan muutostrendin lisäksi 
voimakas anomalia linjan itäpäässä sekä pari pienempää anomaliaa linjan länsipäässä. 
 

 

http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/87_2015.pdf
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Kuva 7. Lähettimellä Loop1 mitattu linjan suuntainen sekundäärikenttä taajuudella 330 Hz (sininen) 
sekä magneettivuontiheys (punainen). Kuvassa on tulokset viideltä rinnakkaiselta linjalta. 
Fig. 7. Horizontal secondary field in line direction, f=330 Hz (blue) and magnetic field B [nT] (red) 
measured with Loop1. Points are collected from five parallel lines. 

 

Lähettimellä Loop1 tehtiin toinen mittaus viidellä taajuudella niin, että kukin viidestä 
taajuudesta tuotettiin erikseen yksi kerrallaan 10 sekunnin jaksoissa. Tällä tavoin jokaisen 
taajuuden signaali saatiin voimistettua noin nelinkertaiseksi ensimmäiseen mittaukseen 
verrattuna. Toistomittauksesta saadulle aineistolle tehtiin tulkintaa käyttäen Amira/CSiro:n 
Leroi-ohjelmaa (Xiong et al. 1999). Keskimmäisen linjan tulkintaratkaisu vaakasuuntaiselle 
kentälle on esitetty kuvassa 8. Mallissa kolmella yksinkertaisella ohutlevyllä on saatu 
kuvattua alueen geologiset pääpiirteet hyvällä tarkkuudella. Levyt ja niiden sijainnit on esitetty 
kuvassa 9. 
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Kuva 8. Kuvaruutukaappaus Leroi-ohjelmalle tehdystä käyttöliittymästä. Tulkintaesimerkki on 
lähettimellä Loop1 tehdystä mittauksesta taajuudella 992 Hz. 
Fig. 8. A Screen capture of user interface made for Leroi interpretation program. The interpretation is 
made from Loop1 measurement and frequency is 992 Hz. 

 
Käyttöliittymän (kuva 8) ylemmässä ikkunassa (East re) on sekundäärikenttään syntyviä 
johdeanomalioita. Alemmassa osassa (East im) on vaakasuuntainen primäärikenttä sekä 
paikallisanomaliat, jotka syntyvät magneettisten kivien ja ympäristön sähkönjohtavuuden 
sekä paikallisjohteiden keskinäisen vuorovaikutuksen seurauksena. Linjan alussa 
imaginäärikentässä on voimakas anomalia, jota ei ole tulkittu.  
 
Itäisimpään anomaliaan sopiva ohutlevymalli on pystyasentoinen ja sen yläpinnan suunta on 
kiertynyt hieman pohjoisesta myötäpäivään. Ohutlevytulkinnan perusteella levyn yläpinta on 
noin 40 m:n syvyydellä. Anomalian tulkintamalli on yhteensopiva tunnetun geologian ja 
aikaisemman geofysiikan kanssa. Tämä mittaushavainto ja onnistunut tulkinta antavat 
uskottavuutta myös muille johdeindikaatioille ja niiden tulkinnoille. 
 

Linjan keskellä on loivapiirteinen tasonmuutos, joka saadaan tuotettua lisäämällä malliin 
melko pystyasentoinen johdekappale noin 100 metrin syvyydelle. Tämän ja magneettisen 
aineiston kanssa yhteensopiva anomalia on mitattu hieman etelämpänä lähettimellä Loop2 
tehdyssä mittauksessa. Siinä johde on hieman lähempänä pintaa, koska anomalia on sekä 
voimakkaampi että teräväreunaisempi. Tulkintojen perusteella kummassakin mittauksessa 
havaittu johderakenne on hyvin pitkänomainen, joten oletettavasti kyseessä on havainnot 
samasta pitkästä johteesta. Geologialtaan johde voisi olla sulfidipitoinen intermediäärinen 
vulkaniitti tai vulkaanisperäinen sedimenttikivi. Läheiseen magneettiseen anomaliaan 
tehdyssä pintakairauksessa (vain noin 6m kalliota) ei havaittu sulfideja, mutta niitä voisi olla 
rakenteen syvemmässä osassa, mikä selittäisi syvemmältä aiheutuvat johdeanomaliat. 
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Lähetin Loop2 sijaitsee maalla Kellojärven länsipuolella maantien ja sähkölinjan takana 
(kuvat 5 ja 9). Rinnakkaiset kaksi mittauslinjaa kulkevat maastossa, joka on paikoin mäkinen 
ja metsäinen. Toisinaan näkyvyys on huono, joten mittalaitteen asettaminen linjan 
suuntaiseksi ei ole aina onnistunut yhtä hyvin kuin jäällä tehtyjen mittausten kohdalla on 
tapahtunut. Suuntauksen pieni epätarkkuus ei ole kuitenkaan merkittävästi muuttanut 
tuloksissa näkyviä selkeitä anomalioita. Kuva 9 yhdistää kahden pohjoisimman mittauksen 
tulokset yhteen. Johdelevyt on saatu paikalleen mallintamalla matalan taajuuden GTK-FrEM -
mittaustuloksia. 

 

Kuva 9. Leroi-ohutlevytulkinta lähettimillä 1 ja 2 mitatuista anomalioista. Pohjakarttana tdrv(AMG) ja 
mitattu MG-totaalikenttä Bt[nT]. Kuvaan on merkitty myös alueella olevat kairaukset. Katselukulma 
atsimuutti 13o ja inklinaatio 44o. 
Fig. 9. The thin plate interpretation with Leroi for the Loops 1 and 2. On the ground are maps of 
tdrv(AMG), measured magnetic field Bt[nT] and drilling locations. Viewing angle azimuth is 13o and 
inclination 44o. 

  



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK-FrEM Kellojärvi 19 
 
  19.5.2016 
 
 
 
 

 
 

5 MITTAUS LÄHETTIMELLÄ LOOP3 (KORPISAARI) 
 

Kellojärven Korpisaareen tehtiin lähetinsilmukka, jota käytettiin kahden mittausalueen 
tutkimuksiin. Ensimmäiset mittaukset tehtiin lähettimen länsipuolelle osittain maalle ja osittain 
jäälle. Toinen mittaus tehtiin saaren itäpuolelle kokonaan jäälle siten, että linjat ulottuivat 
Korpisaaresta Kellojärven itärantaan. Molemmissa mittauksissa mitattiin kaikilla käytettävissä 
olevilla 41 mittaustaajuudella. 
 
Lähettimen Loop3 länsipuolelle tehdyissä mittauksissa on selviä johdeindikaatioita. Kuvassa 
10 on esitetty jokaiselle 41 mittaustaajuudelle laskettu mittaushavaintojen ja parhaan 
kerrosmallituloksen välinen erotus (logaritmiarvot). Kaikki kuvassa olevat vaihtelut indikoivat 
johtavuusvaihtelua sekä linjan suunnassa että syvyyssuunnassa. 

 
Kuva 10. Lähettimellä Loop3 mitatun vaakakentän erotus suhteessa kerrosmallin antamaan tulokseen 
laskettuna kaikille 41 mittaustaajuudelle.  
Fig. 10. With transmitter Loop3 measured horizontal component for all 41 frequencies in line direction. 
The layer model has been subtracted. 

 
Kuvassa 10 on alimpana ja voimakkuudeltaan suurimpana korkeimman taajuuden ja 
ylimpänä on matalimman taajuuden erotus. Kuvasta nähdään, että suurimmat erot syntyvät 
linjan itäisempään osaan. Siirryttäessä linjaa lännen suuntaan tuloksissa on pientä vaihtelua 
sekä selkeä muutoskohta linjan keskellä. Mittauslinjan läntisin piste on mitattu sähkölinjan 
alapuolella. Selkeimmät suhteelliset muutokset linjan matkalla näkyvät vasta matalilla 
taajuuksilla, joten geologiset johteet eivät ole maanpinnan lähellä vaan syvemmällä linjan 
itäpään alapuolella. 
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Kuva 11. Lähettimellä Loop3 mitattujen kahden mittausprofiilin magneettivuontiheys B [nT] (sininen 
käyrä) sekä taajuudella 330 Hz mitattu vaakasuuntainen sekundäärikenttä dB/dt [nT/s] (punainen 
käyrä).  
Fig. 11. Two measuring profiles measured with transmitter Loop3. Magnetic field B [nT] (blue curves) 
and horizontal secondary field dB/dt (red curves) in line direction. Frequency is 330 Hz. 

 
Magneettisessa mittauksessa havaittiin odotusten mukaisesti Korpisalmen paikallinen 
magneettinen anomalia. Samalla kohtaa magneettisen anomalian kanssa nähdään myös 
pieni johdeindikaatio matalilla taajuuksilla. Kuvassa 11 on esitetty taajuuden 330 Hz 
mittauskäyrä molemmilta mittauslinjoilta. Paikallisjohteen anomalia sijoittuu isomman 
anomalian kylkeen. Kummankaan anomalian johdetulkinta ei onnistunut. 
 
Geologisen tulkinnan perusteella magneettisen anomalian aiheuttavat kivet voisivat liittyä 
Varpuniemen kärjen luota kulkevaan vulkaniittiseen rakenteeseen. Magneettiset anomaliat 
jatkuvat epäyhtenäisenä ketjuna Kellojärven länsireunan läheisyydessä. 

Korpisaaren itäpuolella oleva jääalue tutkittiin 41 taajuuden mittauksella tarkoituksena tehdä 
kohteelle 3D-tarkastelua. Lähettimenä käytettiin samaa Korpisaaressa olevaa lähetintä kuin 
edellisessä mittauksessa. Keskimäärin 40 - 50 metrin pistevälillä mitatut 44 havaintopistettä 
muodostavat tasaisen peiton alueelle. Tuloksissa nähdään selvä johdeanomalia alueen 
keskellä sekä jyrkkä magneettikentän voimistuminen alueen itäreunalla. 
 
Johdeanomalia Korpisaaren itäpuolella on mallinnettu yksinkertaisella ohutlevymallilla 
käyttäen Leroi-tulkintaohjelmaa. Tulkinnassa on käytetty taajuudella 330 Hz mitattua pystyä 
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ja linjan suuntaista vaakakenttää. Alueellisessa kerrosmallissa on metri pintajohdetta (270 
Ohmm) ja sen alla kohtalaisen johtavaa kalliota (2700 Ohmm). Kerrosmalli kuvaa aluetta 
riittävän hyvin ja sen myötä myös paikallisanomalialle on saatu tehtyä johdetulkinta. 
Johdemallin johtavuus-paksuustulo on 3 S, suunta karkeasti pohjois-eteläsuuntainen, 
yläpinta 20 metrin syvyydellä, pituus 200 m ja syvyysulottuvuus 200 m. Levy on melko 
pystyasentoinen ja kaateen suunta on pikemminkin länteen kuin itään. Vaikka kappale on 
hyvin johtava, se ei ole lainkaan magneettinen, joten sillä on erilaiset petrofysiikan 
ominaisuudet kuin tunnetulla nikkelilohkareella. 
 
Kerrosmallin tulos on vähennetty mittaustuloksesta. Erotuksena saadusta aineistosta on 
tehty 3D-kartta ja sen sisään on asetettu tulkittu johdelevy (kuva 12). Malli asettuu mitatun 
anomalian sisään. Kuvassa oleva 3D-verkko kuvaa anomalian sama-arvopintaa. 
Tutkimusalueen länsilaita ulottuu lähelle lähettimen kaapelia, joten kuvan vasemmassa 
reunassa alkavaan anomaliaan sisältyy lähettimen kentästä aiheutuva häiriökomponentti. 
 

 
Kuva 12. Korpisaaren itäpuolella olevan mittauksen luotauspisteet ja 3D-anomaliakartta, johon on 
upotettu Leroi-ohjelmalla tulkittu johdelevy sekä anomalian ympärille piirretty 3D-sama-
arvopintaverkko. Katselukulma inkl 25o, azim 20o. 
Fig. 12. The sounding points on the east side of Korpisaari and 3D-anomaly map. Thin plate is 
modeled with Leroi. Network represents normalized isosurface of measured results. Viewing angel inc 
25o, azim 20o. 

 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK-FrEM Kellojärvi 22 
 
  19.5.2016 
 
 
 
 

 
 

Kuvassa 13 olevan 3D-kartan pinnalle on laitettu lentomittausten magneettiselle aineistolle 
laskettu kallistuskulmaderivaatta, joka korostaa anomalioiden huippukohtia. Kuvasta 
nähdään kuinka johdelevy on asettunut kahden magneettisen anomalian väliin, mutta on 
molemmista selvästi erillinen rakenne. Geologisesti johde voisi olla samantapaista 
kiisupitoista fylliittiä kuin pohjoisempana on tavattu Kellojärven keskellä tehdyissä 
kairauksissa (Halkoaho & al. 2015). 
 
 

 
Kuva 13. 3D-johdeanomalikartan pinnalle on lisätty lentomagneettisen totaalianomalian 
kallistuskulmaderivaattakartta. 
Fig. 13. The same illustration as in figure 12 but on the top is tilt derivative of aeromagnetic total field, 
tdrv(B). 
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6 MITTAUS LÄHETTIMELLÄ LOOP4 
 

Mittaus tehtiin Korpisaaren eteläpuolelle käyttäen 41 mittaustaajuutta. Kolme mittauslinjaa, 
joissa on kaikkiaan 21 mittauspistettä suuntautuivat lähettimeltä itään (kuva 5). 
Magneettivuontiheyden vaihtelu mittauslinjoilla on esitetty kuvassa 14. Magneettikentän 
korkein arvo on mitattu keskimmäisellä linjalla. Kuvassa on lisäksi GTK-FrEM -mittausten 
vaakasuuntaisen kentän vaihtelu mitattuna taajuudella 330 Hz. Lähetinetäisyyden mukaan 
vaimentuvassa käyrässä ei ole viitteitä geologisista johderakenteista. 

 
Kuva 14. Lähettimellä Loop4 mitattu magneettivuontiheys (punainen käyrä) ja linjan suuntainen 
sekundäärikenttä (sininen käyrä). Taajuus 330 Hz. 

Fig. 14. Three measuring profiles measured with transmitter Loop4. Magnetic field B [nT] (red 

curves) and horizontal secondary field dB/dt (blue curves) in line direction. Frequence is 330 Hz.  
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7 MITTAUS LÄHETTIMELLÄ LOOP5 
 

Jäälle rakennettiin 300 x 300 m2 lähetin. Lähettimeltä tehtiin 500 metrin mittaisia 
mittauslinjoja kaakkoon 25 metrin linjavälillä. Lisäksi mitattiin viisi linjaa suoraan etelään 
(kuva 5). Mittaus toteutettiin vetämällä vastaanotinta rekilaitteistossa moottorikelkan perässä 
reipasta kävelyvauhtia. Mittausmatkaa kahden tunnin mittauksen aikana kertyi kaikkiaan noin 
11 km. Laitejärjestelystä on kuva raportin kansilehdellä. 
 
Mittalaite pidettiin mittauslinjojen suuntaisena niin, että magneettisesta mittauksesta voitiin 
laskea paikallisen magneettikentän deklinaatio jokaisessa mittauspisteessä (n=7200). 
Deklinaatiovaihtelu on esitetty kuvassa 15. Mittausalueen magneettisista tuloksista laskettu 
totaalikenttä kuvassa 16 osoittaa, että alueen itäreunalla on voimakas yli 10 000 nT:n 
anomalia, joka liittyy Kellojärven serpentiniittiin. Paikallisvaihtelu osoittaa geologian olevan 
lohkoutunut pieniin erillisiin osiin. Alueen halki kulkee erillinen kapea anomaliavyöhyke melko 
suoraan pohjoiseen. 
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Kuva 15. Magneettikentän deklinaation suunta asteina lähettimen Loop5 kaakkois-luode linjoilla. 
Fig. 15. The declination of magnetic field in degrees on the SE-NW lines with transmitter Loop5. 
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Kuva 16. Lähettimellä Loop5 mitattu magneettisen totaalikentän voimakkuus B [nT]. 
Fig. 16. The total intensity of magnetic field B[nT] with Loop5. 

 
Lähettimellä Loop5 tehdyssä mittauksessa kerättiin sähkönjohtavuustietoa vain yhdellä 
mittaustaajuudella (8929 Hz). Tarkoituksena oli kartoittaa alueen pintaosien 
johtavuusrakennetta ja samalla selvittää nopeassa liikkeessä tehtävän mittauksen 
toimivuutta. Valitettavasti geologinen johtavuusvaihtelu jäi selvittämättä, sillä 
mittaushavaintoja dominoi alueen halkova odottamaton ja kaiken muun alleen peittävä 
johdeanomalia. Mittausvaste syntyy selkeästi sekundäärikentän vaihteeseen, joten aiheuttaja 
on sillä perusteella täydellinen johde. Paikallisen sähköverkkoyhtiön (Loiste Sähköverkko Oy) 
mukaan alueella ei ole sähkökaapeleita, mutta vanhoilla asentajilla oli tieto mahdollisesta 
puhelinkaapelista. 
 
GTK-FrEM -aineistolle tehtiin suodatuksia tarkoituksena korostaa geologiasta aiheutuvaa 
paikallisvaihtelua. Suodatuskäsittelyllä on saatu eroteltua johdeanomalioita, joiden sijaintia on 
verrattu magneettikentän anomalioihin (kuva 17). Yhdistelmäkartassa on kiinnostavia kohtia, 
mutta johtuen isosta häiritsevästä anomaliasta, johdeindikaatioihin tulee suhtautua 
varauksella. 
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Kuva 17. Yhdistelmäkartta, jossa väripinta kuvaa johtavuusanomalioita ja sama-arvokäyrät kuvaavat 
magneettikentän vaihtelua. Ympyrät osoittavat kohtia, joihin osuu johdeanomaliat ja magneettiset 
anomaliat. 
Fig. 17. A combination map of conductivity (color surface) and magnetic anomalies. The ovals are 
anomalies with both features. Strait conductivity anomaly seems to be a consequence of grounded 
telephone cable.  
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8 YHTEENVETO 
 
Geofysiikan mittausten tarkoituksena oli selventää malmipotentiaalisen Kellojärven 
ultramafisen kompleksin länsireunan geologiaa. Muodostumassa on kuorellisen 
kontaminaation merkit, kompleksin silikaattifaasi on köyhtynyt nikkelin suhteen ja 
muodostuman itäreunalta on löydetty nikkelirikas serpentiniittilohkare. Lohkare on 
magneettinen ja sen sähkönjohtavuus on korkea. 
 

Laajalta tutkimusalueelta poimittiin kuusi kohdetta, joissa tehtiin GTK-FrEM -tutkimuksia 
kallioperän sähkönjohtavuuden ja magneettisuuden kartoittamiseksi. Mittauksissa löydettiin 
selviä viitteitä geologisista rakenteista, joihin liittyy serpentiniittilohkareen kaltaiset 
petrofysikaaliset ominaisuudet. Kiinnostavin johdevyöhyke liittyy muodostuman länsireunaa 
seuraavaan magneettiseen katkonaiseen vyöhykkeeseen, joka sijaitsee Kellojärven alla sen 
länsirannan tuntumassa. Johteiden yläpinta vaihtelee mittaushavainnoille tehtyjen tulkintojen 
perusteella noin 60–100 metrin syvyydellä. Johdeviitteiden ja tulkintojen luotettavuus on 
kohtuullisen hyvä, sillä yhdessä mittauksessa lähettimeltä 800 metrin päässä oleva johtava 
sulfidipitoinen fylliittirakenne havaittiin ja saatiin tulkittua onnistuneesti. On kuitenkin selvää, 
että geologiset rakenteet ovat harvoin geometrisesti niin yksinkertaisia kuin tulkinnoissa 
käytetyt johdelevyt. 
 
Laajalta kartoitusalueelta saatiin rajattua malmipotentiaalisesti kiinnostavimmat alueet, joihin 
tulevaisuuden tutkimuksia kannattaa kohdentaa. Alueella on mahdollista tehdä lisämittauksia 
monin geofysiikan menetelmin. Ainakin GTK-FrEM -menetelmä vaikuttaa sopivan 
tämäntapaiseen tutkimukseen hyvin. Kohteellista tutkimusta kannattaisi jatkossa tehdä 
isommalla lähettimellä, joka tuottaisi tasaisemman lähdekentän sekä keskittämällä 
mittausaikaa rajatummalle alueelle. Massiivisempi (vrt. löydetty Ni-rikas lohkare) 
nikkeliesiintymä sekä komatiittinen kumulaatti voivat erottua ympäristöstään myös 
gravimetrisesti, joten kohteelliset painovoimamittaukset olisivat yksi hyvä vaihtoehto 
jatkotutkimuksia ajatellen. 
 

9 DATAN ARKISTOINTI 
 

Mitatut ja tulkinnoissa käytetyt aineistot on tallennettu GTK:n data-arkistoon, 
arkistosäännösten mukaisesti ASCII-tiedostoina. Originaalit, käsittelemättömät 
binääritulokset on tallennettu Loop and Line Oy:n datapankkiin. 
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