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1 JOHDANTO 

 

Näränkävaaran tutkimusalue sijaitsee Etelä-Lapista Suomen itärajalle ulottuvan ultramafisen 
muodostuman itä-osassa aivan Venäjän rajan tuntumassa noin 50 km Kuusamon 
eteläpuolella. Tutkimusalueeseen tiedetään liittyvän malmipotentiaalia, sillä kaakkoisen 
duniitin pohjoisosa on depletoitunut nikkelin suhteen. 

Alueelta ei ole geologisia näytteitä, joissa olisi malmipotentiaalin kannalta kiinnostavia sulfidi- 
tai arvometallipitoisuuksia. Kairasydännäytteistä/paljastumista havaitun depletoitumisen takia 
voidaan kuitenkin olettaa, että mikäli muodostuman sisältä löytyy selkeä johdeindikaatio, 
havaintoa voidaan pitää malmipotentiaalitutkimuksen kannalta merkittävänä, sillä 
sulfidimalmit ovat usein hyviä sähkönjohteita, jotka erottuvat homogeenisen serpentiniitin 
sisältä paremmin sähköä johtavina rakenteina. Jos mineralisoituma on jostain syystä ei-
johtava, se ei erotu johteena serpentiniitin sisältä. Sulfidiesiintymän induktiivista 
sähkönjohtavuutta voi heikentää esimerkiksi pirotteisuus. 

Näränkävaaran intruusion aluetta on aikaisemmin tutkittu mm. painovoimamittauksilla ja 
tulkinnan mukaan muodostuma ulottuu yli 10 km syvyydelle. Intruusion kaakkoispuolisella 
ultramafiitin alueella tehtiin magneettiset ja sähköiset (Slingram) maanpintamittaukset vuoden 
2017 aikana. Sähkönjohtavuusmittaukset tuottivat samankaltaisen tuloksen kuin 
aikaisemmasta lentomittauksesta; Muodostuman kivet ovat yleisimpiä kiteisiä kivilajeja 
selvästi johtavampia, johtavuus on hyvin heterogeenistä eikä tehty sähkömagneettinen 
mittaus antanut tietoa juurikaan pintaa syvemmältä. Alueelle tehtyjen kairausten ja niistä 
mitattujen petrofysikaalisten ominaisuuksien perusteella serpentiniitin ominaisvastukset ovat 
muutamia kymmeniä – satoja Ohmm. Keskimäärin 50 Ohmm. 

Sähkönjohtavuuden syvätutkimuksia päätettiin tehdä FrEM-menetelmällä, jota on käytetty 
useilla GTK:n tutkimuskohteilla menestyksellisesti. Näränkävaaran mittauksia edelsi 
kuukausien mittainen ennakkoselvitys ja suunnittelu. Alueen kairasydännäytteiden 
petrofysiikkaa hyödyntävän teoreettisen tarkastelun perusteella tyypilliset serpentiniitin 
johtavuudet ja kerroksellisuuden vaihtelut mahdollistavat tutkimukselle ainakin 400 metrin 
syvyysulottuvuuden. Syvyysulottuvuuden määrittelyssä tunnistettavan syväjohteen 
anomaliarajana pidettiin 10-kertaista johdesignaalia verrattuna aiemmin Kellojärven jäällä 
tehdyissä mittauksissa varmuudella tunnistettuun anomaliaan (kairauksilla varmistettu 
pinnanläheinen heikko johderakenne) verrattuna (Niskanen & al., 2016). Syvyysulottuvuutta 
parannettiin kasvattamalla laitteen herkkyyttä asentamalla laitteen sisällä olevia vahvistimia 
suuremmalle. Muutoksella korkeat taajuudet vahvistettiin 100-kertaiseksi ja matalat taajuudet 
10-kertaiseksi aikaisempiin mittauksiin verrattuna. Herkkyyden lisäys voitiin tehdä siksi, että 
alueella ei ole mittausta häiritseviä sivilisaatiotekijöitä. 

Alun perin FrEM-mittauksiin oli varattu hyvin resursseja. Tarkoitus oli tehdä tutkimusalueen 
malmipotentiaalin kartoitus ja sisällyttää tutkimustyöhön myös mallinnusta ja tulkintaa. 
Tutkimusprojektia supistettiin kuitenkin huomattavan paljon ja tutkimuksen päämääräksi 
muodostui FrEM-menetelmän soveltuvuuden selvittäminen alueen malmipotentiaalin 
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tutkimuksessa. Tutkimustilaus sisälsi maanpintamittaukset, tuloskäsittelyn ja menetelmän 
soveltuvuuden arvioinnin kyseiseen kohteeseen yhdessä tilaajan kanssa. 

2 MITTAUKSET 

 

Mittaukset tehtiin 18.-23.4.2018. Alueelle rakennettiin kaksi lähetintä, joilla kummallakin 
mitattiin yksi linja. Ensimmäisessä tutkimuskohteessa linja mitattiin ei-herkistetyllä 
vastaanottimella, jolla varmistettiin, että tulokset vastasivat odotuksia esim. ympäristön 
sähkönjohtavuuden suhteen, eikä esteitä herkkyyden lisäämiselle ollut. Linja mitattiin 
uudestaan herkistetyllä vastaanottimella ja kun signaalin todettiin riittävän vielä reilusti 
pidemmällekin, linjaa jatkettiin vielä saman verran lisää. Toisessa kohteessa mitattiin yksi 
linja herkistetyllä vastaanottimella. Mittauksessa käytettyjen lähetinsilmukoiden ja 
mittauslinjojen sijainnit on esitetty kuvassa 1. 

Mittaustulokset on tarkistettu ja prosessoitu arkistokelpoiseen kuntoon ja tallennettu GTK:n 
erikoismittausten tietokantaan GTK:n  XYZ-formaatissa. 

 

 

Kuva 1. Lähetinsilmukat ja mittauslinjat. Mittaus 1 sininen, mittaus 2 punainen. Kuvan kartta-
aineisto on maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelusta, 1:100 000 

maastokarttaa 4/2018, karttalehti S53, ETRS-TM35FIN –koordinaatisto. 
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3 TULKINNAT 

Mittaustuloksille tehtiin laadun varmistamiseksi ja menetelmän soveltuvuuden selvittämiseksi 
sekä ARD-muunnoksia (Apparent Resistivity versus Depth) että kerrosmallitulkintoja. 

 

 
 

Kuva 2. ARD-muunnos mittauslinjan 1 kahdessa eri pisteessä. Linjan alussa tulos vastaa 
ennakoitua serpentiniitin kerroksellista johtavuusvaihtelua, jota osattiin odottaa. Linjan 

loppupäässä olevan pisteen ARD-muunnoskäyrä on voimakkaasti vääristynyt. Muunnoskäyrä 
indikoi linjan matkalla olevaa 3D-johderakennetta. 

 

Mittaustulosten kerrosmallitulkinta Amira/CSiro ohjelmiston Leroi-ohjelmalla antoi 
mahdollisuuden tulosten tieteelliseen simulointiin. Kuten ARD-muunnos antoi olettaa, 
kerrosmalli sopii mittaustuloksen tulkintaan linjan alkuosalla, mutta siirryttäessä linjan loppua 
kohti tulkinta ajautuu ongelmiin eikä hyvää kerrosmallisovitusta voida enää saavuttaa. 
Esimerkki tulkinnasta on esitetty kuvassa 3. Tulkinnassa käytetään 246 erillistä 
mittauskomponenttia, jotka muodostuvat kolmessa kohtisuorassa suunnassa mitatun 41 
mittaustaajuuden reaali- ja imaginäärikomponenteista. Jokaiselle mittaustaajuudelle on 
tuotettu lähettimellä oma sinimuotoinen, harmonisesti värähtelevä lähetinvirta/primäärinen 
magneettikenttä. Lähettimen tuottama virta eri taajuuksilla on 1-12 A ja niiden summavirta on 
noin 170 A. 
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Kuva 3. Mittauslinjan 1 yhdenkään pisteen kerrosmallitulkinta ei ole täysin onnistunut. 
Kuvassa on esitettynä tulkintayritys pystysuuntaiselle primäärikentälle Zre dB/dt [nT/s]. 

Tulkintaa varten mittausgeometriaa on kierretty. 

 

Linjalle 2 tehdyt ARD-muunnokset, kuten myös kerrosmallitulkinnat onnistuvat kohtalaisen 
hyvin. Esimerkki kerrosmallista on esitetty kuvassa 4. Linja 2 antoi tasaisemman ja 
helpommin tulkittavan tuloksen, johon kerrosmallitulkinta vaikuttaa riittävältä. Kallioperän 
sähkönjohtavuusvaihtelu ei aiheuta tulokseen mitään erityisesti kiinnostavaa anomaliaa. 
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Kuva 4. Tulkintaesimerkki linjan 2 yhdeltä mittauspisteellä. 

 

Mittauksen 1 tuloksessa on useita mielenkiintoa herättäviä kohtia. Kiinnostavien kohtien 
tehokas visualisointi ei ole helposti tehtävissä, sillä taajuusmittauksessa mittaustulokseen 
sisältyy myös lähdekenttä, jolloin anomaliat saattavat sulautua huomaamattomasti paljon 
suuremman primäärikentän sisään. Anomalioita on vaikea tunnistaa katsomalla pelkästään 
mittauskäyriä. Mittaustulokset tarvitsevat tulkintaa ja tulkinta vaatii aikaa. Yleensä tulkintaan 
menee vähintään saman verran aikaa kuin mittaamiseen, mutta vaikeissa tilanteissa tulkinta 
on hitaampaa. Hyvin sähköä johtavan ympäristön takia primääri- ja sekundäärikenttä 
nivoutuvat enemmän toisiinsa ja mutkistavat tilannetta. Näin ei tapahdu tutkimuskohteella, 
missä isäntäkivi on hyvin resistiivinen ja johdetulkinta on paljon suoraviivaisempaa. 

Tuloksesta ei edellisten päättelyjen lisäksi voida saada kovin paljoa irti ilman parempaa 
tulkintaa ja primäärikentän huolellista redusointia. Tulosten parempi jalostaminen edellyttää 
inversiona tehtävää 3D-mallinnusta. Mittausprofiilin vaihtelun perusteella mallissa voisi olla 
useita 3D-johderakenteita, jotka aiheuttavat paikallisia anomalioita linjan matkalla, ovat 
vuorovaikutuksessa primäärikentän kanssa sekä aiheuttavat muutoksia myös kaikkiin omaa 
paikkaansa kauempana olevien mittauspisteiden tuloksiin. Esimerkki anomaliasta linjan 
matkalla on esitetty kuvassa 5. 
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Yksittäiset linjat mahdollistavat 3D-tulkinnan, kuten poranreikämittauksissa tehdään, mutta 
vähäisestä mittausmäärästä johtuen tulokseen tulisi varmuudella jäämään moniselitteisyyttä 
ja epävarmuutta. Tulkintaa vaikeuttaa ympäristön korkea sähkönjohtavuus ja voimakkaasti 
vaihteleva magneettisuus. 

 

 

Kuva 5. Paikallinen anomalia linjalla 1. 

 

4 PÄÄTELMIÄ 

Mittausten perusteella FrEM-menetelmä sopii alueen malmipotentiaalin tutkimukseen hyvin. 
Menetelmän nähdään toimivan teoreettisten ennakkoarvioiden mukaisesti. Uusi herkkyyttä 
lisäävä muutos onnistui, joten ennakoitu vähintään 400 metrin syvyysulottuvuus on varmasti 
saavutettavissa tällä kohteella. 

Ensimmäinen mittauslinja sisältää useita johdeindikaatioita. Mittausanomalioiden perusteella 
ei kuitenkaan voida sanoa, missä kivilajissa tai mineraalissa sähkövirrat ovat kulkeneet tai 
kuinka johtavia tai paksuja johderakenteet tarkasti ottaen ovat. Ilman tarkempaa tulkintaa 
voidaan vain todeta, että mittauslinjan matkalla on johtavuuden äkillisiä muutoksia, jotka ovat 
niin merkittäviä, että ne aiheuttavat selkeitä anomalioita mittaustulokseen. Anomaliat johtuvat 
joko kanavoitumisvirroista tai induktiovirroista, mutta kyseessä on johteita, joilla täytyy olla 
kunnolliset dimensiot tullakseen havaituksi esimerkiksi kuvan 5 mukaisesti noin 900 metrin 
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etäisyydellä lähettimen reunasta/linjan alusta. Linjalla 2 tämän tapaisia selkeitä 
johdehavaintoja ei mitattu. 

 

5 SUOSITUKSIA 

Mikäli tässä tutkimuksessa linjan 1 matkalla tehdyistä johdehavainnoista halutaan ottaa 
tarkemmin selkoa, suositellaan tekemään lisämittauksia aikaisemman mittauslinjan rinnalle. 
Tulosten analysointiin ja raportointiin tulee varata aikaa ja resursseja, jotta tuloksia ehditään 
tulkita ja visualisoida paremmin ymmärrettävään muotoon. Mittalaitteen binäärimuodossa 
olevasta raakadatasta kalibroiduiksi mittaushavainnoiksi tehty tuloskäsittely on iso prosessi, 
mutta se ei riitä antamaan tulkintaa mittauskohteesta. 

Pelkkään geofysikaaliseen mittaustulokseen perustuva geologinen tulkinta voidaan tehdä 
esimerkiksi useita mittauslinjoja sisältävän magneettisen mittauksen totaalikentästä 
interpoloitujen karttojen avulla. Yhdellä linjalla mitattu monia taajuuksia, monia mittaussuuntia 
ja monia mittauskomponentteja sisältävä EM-aineisto ei ole itsessään kovinkaan 
havainnollinen. Aineisto sisältää paljon tietoa, jonka jalostaminen edellyttää geofysiikan 
tulkintaa mallinnusohjelmien avulla. 

Tämän tutkimuksen perusteella suosittelemme tekemään lisämittauksia ja 3D-tulkintaa. 
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