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1 JOHDANTO 

Perinteisesti malminetsinnällisissä maaperätutkimuksissa on käytetty koneellista 
näytteenottoa ja alkuaineiden pitoisuudet on määritetty laboratoriossa 
osittaisuutosmenetelmillä, esim. kuningasvesiuutosta ICP-MS- ja ICP-AES-tekniikalla. 
Kannettavat nk. on-site XRF-analysointilaitteet ovat kuitenkin kehittyneet viime vuosina 
voimakkaasti ja ne ovat saavuttaneet riittävän luotettavuustason, joten niiden käyttöä voidaan 
suositella maaperägeologisessa malminetsinnässä (Sarala 2014). Kallis ja raskas perinteinen 
koneellinen malminetsinnällinen maaperänäytteenotto laboratorioanalyyseineen voitaisiin 
periaatteessa korvata pintanäytteenotolla (noin 0.5 m syvyisiä lapiomonttuja) ja näytteiden 
analysointi voitaisiin suorittaa kentällä kannettavalla XRF-analysaattorilla (pXRF). Teoriassa 
pintanäytteenotto soveltuisi matalan maapeitteen (vain yksi moreenipatja) alueille. 

Tässä työssä tutkittiin miten koneellista näytteenottoa mahdollisesti korvaavaa 
lapionäytteenotto ja pXRF-mittaus pitäisi suorittaa ja mitä asioita pitäisi huomioida, jotta se olisi 
kustannustehokasta, mutta kuitenkin riittävän laadukasta malminetsinnällisen 
maaperätutkimuksen osalta. Toisaalta haluttiin testata voiko ylipäänsä maaperän 
pintanäytteenotolla ja kentällä suoritettavalla pXRF-analysoinnilla selvittää jonkin alueen tai 
kohteen malmipotentiaalia. Kannettavien XRF-analyysilaitteiden käyttöä yhdistettynä 
pintanäytteenottoon ei ole juurikaan testattu malminetsinnällisissä maaperätutkimuksissa. 
Kannettavien XRF-laitteiden käyttöä ja soveltuvuutta malminetsinnällisissä 
maaperätutkimuksissa ja moreenigeokemiassa on kuitenkin testattu mm. NovTecEx-
hankkeessa (Sarala et al 2014 ja 2015).  

Tässä raportissa käytettiin Rovaniemen ja Espoon toimipisteiden Innov-X Systems'n 
Olympus Delta 6000 Premium pXRF-analysaattoreita. Kannettavien XRF-laitteiden 
toimivuutta ja soveltavuutta moreenigeokemiallisessa malmipotentiaalin kartoituksessa 
tutkittiin kahdella eri kohteella vuosina 2017 ja 2018. Vuonna 2017 laitetta testattiin 
Kainuussa Alakylän Vuorivaaran alueella ja vuonna 2018 tutkimuksen kohteena oli Hämeen 
Jokioisten kunnassa sijaitseva Kedonojankulman porfyyrisen Au-Cu-esiintymän nk. Korpi-
malmio. 

 

2 KENTTÄ-XRF-ANALYSAATTORIN TOIMINTAPERIAATE 

Tässä raportissa ei ole käsitelty pXRF-laitteiden toimintaperiaatetta sillä GTK:n käytössä 
olevien XRF-analysaattorien toimintaperiaatetta on kuvattu Hokka & Soukka 2016 ja Hatakka 
et al 2015 raporteissa. Lisäksi, Hatakka et al (2015) raportissa on selvitetty useita pXRF-
mittaustuloksiin vaikuttavia tekijöitä (esim. näytteen esikäsittely, vesipitoisuus, raekoko, 
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interferenssi-ilmiö). Kannettavien pXRF-mittalaitteiden mittausmoodeja ja eri moodeilla 
määriteltäviä alkuaineita ovat käsitelleet Sarala et al (2014) ja Hatakka et al (2015). 

 

 

 

3 SUORITETUT TUTKIMUKSET 

3.1 Tutkimuskohteet 

Kannettavien XRF-laitteiden toimivuutta ja soveltavuutta moreenigeokemiallisessa 
malmipotentiaalin kartoituksessa tutkittiin kahdella eri kohteella vuosina 2017 ja 2018. 
Kummallakin kohteella maapeitteen oletettiin olevan ohuehko ja käsittävän vain yhden 
moreenipatjan ja siten alueiden pintamaasta otettujen näytteiden oletettiin heijastavan 
kohtalaisen hyvin alla olevaa kallioperää tai kuljetusmatkan olevan melko lyhyt. 

Syyskuussa 2017 pXRF-laitetta testattiin Kainuussa Alakylän Vuorivaaran alueella. Kohde 
sijaitsee maantieteellisesti Puolangan kunnan alueella ja geologisesti alue sijoittuu Kainuun 
liuskejaksolle. Testialueen vallitsevat kivilajit ovat proterotsooisia kvartsiitteja ja niihin 
tunkeutuneita gabroja (Kuva 1). Testialueen eteläpuolella esiintyy arkeeisia granitoideja. 
Testialueelta on löydetty muutamia Cu-Au-rikkaita malmilohkareita. Testikohteeksi 
Vuorivaara valikoitui mahdollisen matalan maapeitteensä, hyvän geologisen kontrastin 
(happamat / emäksiset kivet) sekä malmilohkarelöydösten vuoksi. 
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Kuva 1. Kainuun Alakylän Vuorivaaran testikohteen suunnitellut näytteenottolinjat, 
toteutuneet näytepisteet ja alueen malmilohkereet on esitetty DigiKP:n geologisella kartalla. 
Pohjakartat: © Maanmittauslaitos. 

Toukokuussa 2018 pXRF-mittausten kohteena oli Hämeen Jokioisten kunnassa sijaitseva 
Kedonojankulman porfyyrisen Au-Cu-esiintymän Korpi-malmio (Tiainen & Kärkkäinen 2011 ja 
Tiainen et al 2008). Testialueen kivilajit koostuvat happamista-emäksistä vulkaniiteista ja 
granodioriiteista (Kuva 2). Itse mineralisaatio esiintyy tonaliittisessa kvartsi-
plagioklaasiporfyriitissä ja Cu-mineralisaatio koostuu hienorakeisesta kuparikiisupirotteesta 
muuttuneissa hiertovyöhykkeissä (Tiainen et al 2008). Kohde sijaitsee peltojen 
ympäröimässä pienessä metsäsaarekkeessa. Kairausten perusteella maapeitteen paksuus 
metsäsaarekkeen eteläreunassa on noin 7.6 m, mutta heti sen pohjoispuolella enää 2.8 – 3.5 
m. Testikohteeksi Kedonojankulma valikoitui mahdollisen matalan maapeitteensä, voimassa 
olevien valtausten ja kohteelta paikallistetun mineralisaation vuoksi. 

 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Hulkki ja Taivalkoski 72/2018 4 
 
  29.01.2019 
 
 
 
 

 
 

 

Kuva 2. Kedonojankulman testikohteen suunnitellut näytteenottolinjat, toteutuneet 
näytepisteet ja Korpi-malmion pintaprojektio on esitetty DigiKP:n geologisella kartalla. 
Pohjakartat: © Maanmittauslaitos. 

 

3.2 Käytetty laitteisto ja suoritetut mittaukset 

Kainuun kohteella käytössä oli Rovaniemen pXRF-analysaattori (ROI1, ID 511252). 
Kedonojankulmalla oli tarkoitus testata kohdetta kahdella erillisellä pXRF-laitteella, jotta 
voitaisiin tarkastella kuinka yhdenmukaisia olisivat kahden eri laitteen antamat 
alkuainepitoisuudet. Valitettavasti Rovaniemeltä lainassa ollut laite osoittautui vialliseksi ja 
siten mittaukset Kedonojankulmalla tehtiin yksistään Espoon pXRF-analysaattorilla (ID 
511172). 

Näytteet mitattiin käyttäen Soil-moodia. Soil-moodi käyttää kolmea sädettä, joiden mittausajat 
säädettiin 20+20+20 s eli kokonaismittausaika oli 60 sekuntia. Jokaisesta näytteestä tehtiin 
kolme peräkkäistä mittausta eri kohdasta näytettä, joista laite laski keskimääräiset 
alkuainepitoisuudet (avg-arvot). 
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Kainuun Vuorivaaran alueella jokaisella näytepisteellä suoritettiin maastossa mittaus kolmella 
eri tavalla (Kuva 3); seulotusta (<2 mm) moreenista, eräsäkin päälle nostetusta aineksesta 
(nk. kasanäyte) sekä suoraan montusta (nk. monttunäyte). Myös Kedonojankulman kohteella 
tehtiin vastaavat mittaukset lukuun ottamatta monttumittausta. Tarkoituksena oli selvittää 
mikä olisi nopein ja käytännöllisin mittaustapa ja vaikuttaako eri mittaustapa mittaustulosten 
laadullisiin ominaisuuksiin, esim. toistettavuuteen, pitoisuustasoon tai määritysrajoihin. Eri 
mittaustavoilla suoritetut mittaukset erotettiin toisistaan käyttämällä erillistä näytetunnusta 
(Taulukko 1). 

Kedonojankulman näytteille tehtiin seulotun näytteen ja eräsäkin päälle nostetun näytteen 
kenttämittausten lisäksi muitakin mittauksia käyttäen eri näytetunnuksia (Taulukko 1). 
Kentällä mitatut näytteet mitattiin tukikohdassa uudestaan, mutta nyt mittaus suoritettiin 
näytepussina käytetyn minigrip-pussin läpi. Kentällä suoritetuissa mittauksissa, niin 
Vuorivaaran kuin Kedonojan kohteella, mittaus suoritettiin ohuen suojakalvon(”elmukelmu”) 
läpi tarkoituksena suojata pXRF-laitteen mittapäätä likaantumiselta. Kedonojankulman 
tukikohdassa tehdyillä uusintamittauksilla oli tarkoituksena selvittää miten kuljetus vaikuttaa 
näytteeseen ja ovatko kenttä- ja tukikohtamittaukset vertailukelpoisia keskenään. Lisäksi 
uusintamittauksien avulla voitiin selvittää miten näytteen ja mittapään välissä käytetty 
eripaksuinen suojakelmu vaikuttaa mittaustuloksiin. Maastossa ja tukikohdassa suoritettujen 
mittausten jälkeen näytteet kuivattiin Espoon toimiston lämpökaapissa +40 °C:ssa noin 2 
vuorokauden ajan, jonka jälkeen seulotut näytteet ja osa esikäsittelemättömistä nk. 
kasanäytteistä mitattiin vielä kertaalleen. Näillä uusintamittauksilla haluttiin tarkastella 
kosteuden vaikutusta pXRF-analysaattorin mittaustuloksiin. 

Osa näytteistä (seulottuja ja esikäsittelemättömiä) lähetettiin Labtium Oy:lle. Näytteet 
seulottiin <0.06 mm:n fraktioon ja niistä tehtiin osittaisuutosanalyysit ICP-OES ja ICP-MS-
tekniikalla (menetelmät 511PM ja 521M ja U, tn: 40311). Tarkoituksena oli tarkastella kuinka 
yhteneväisiä laboratorion määrittämät alkuainepitoisuudet (lähinnä metallipitoisuudet) olisivat 
käytetyn pXRF-analysaattorin pitoisuuksien kanssa. Lisäksi Kedonojankulman 
moreenikaivantojen näytteistä analysoitiin Au-, Pd- ja Te-pitoisuudet GFAAS- ja ICP-MS-
menetelmillä. 
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Kuva 3. Kainuun Vuorivaaran kohteella suoritetut maastomittaukset. Yläkuvassa näkyy 
näytteen seulontaa ja seulotun näytteen mittaus ohuen suokelmun läpi. Alakuvissa 
vasemmalla on näytteen mittaus eräsäkin päälle nostetusta nk. kasanäytteestä ja oikealla 
moreeniaineksen mittaus suoraan lapiomontusta. 
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Taulukko 1. Vuorivaaran ja Kedonojankulman testikohteilla suoritetut mittaukset ja käytetyt 
näytetunnukset (= mittaustunnukset). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käytetty tunnus Mittalaite Testikohde Mittauspaikka Määrä Näytemateriaali

xx.1 Rovaniemen pXRF Vuorivaara Kentällä 17 luonnonkostea, seulottu < 2mm, 

mitattu ohuen sujakelmun läpi

xx.2 Rovaniemen pXRF Vuorivaara Kentällä 18 luonnonkostea, esikäsittelemätön, 

kuopasta nostettu nk. kasanäyte, 

mitattu ohuen suojakelmun läpi

xx.3 Rovaniemen pXRF Vuorivaara Kentällä 18 luonnonkostea, esikäsittelemätön, 

kuopasta suoraan mitattu nk 

monttunäyte, mitattu ohuen 

suojakelmun läpi

xx.1 Espoon pXRF Kedonojankulma Kentällä 26 luonnonkostea, seulottu < 2mm, 

mitattu ohuen sujakelmun läpi

xx.2 Espoon pXRF Kedonojankulma Kentällä 33 luonnonkostea, esikäsittelemätön 

kuopasta nostettu nk. kasanäyte, 

mitattu ohuen suojakelmun läpi

xx.3 Espoon pXRF Kedonojankulma Kentällä 0 luonnonkostea, seulottu < 1mm

xx.4 Espoon pXRF Kedonojankulma Tukikohdassa 26 näytteen xx.1 uusintamittaus, 

mitattu minigrip-näytepussin läpi

xx.5 Espoon pXRF Kedonojankulma Tukikohdassa 33 näytteen xx.2 uusintamittaus, 

mitattu minigrip-näytepussin läpi

xx.6 Espoon pXRF Kedonojankulma Kentällä 6 luonnonkostea, seulottu < 2mm, 

kenttärinnakkaisnäyte näytteille 

xx.1, mitattu ohuen sujakelmun läpi

xx.1 ja xx.2 Espoon pXRF Kedonojankulma Espoon 

toimistolla

38 seulottu < 2 mm ja/tai 

esikäsittelemätön, kuivattu 

lämpökaapissa +40°C:ssa n. 2 vrk, 

mitattu ohuen suojakelmun läpi 

xx.1 ja xx.2 ICP-OES ja ICP-MS Kedonojankulma Labtium 10 kpl PM511 

32 kpl 521U

seulottu < 0.06 mm
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3.3 Laadunvarmistus ja standardit 

 

Kannettavan XRF-laitteen mittausten laatua varmistettiin useilla eri laadunvarmistusnäytteillä 
(Kuva 4): moreeninäytteestä GK_POS$-2012-33.2 valmistetulla puristenapilla, jonka 
laboratorionnäytetunnus on L12179261, Hämeen arseeniprovinssin alueelta otetulta As-
pitoisella, < 2 mm fraktioon seulotulla minigrip-pussiin pakatulla moreeninäytteellä, 
kvartsijuonen palalla, moreeninäytteestä M08 13301007MR valmistetulla Cu-pitoisella 
puristenapilla (nk. Cu-nappi) sekä tehdasvalmisteisellä SiO2 –jauhenapilla (piioksidijauhe). 
Näistä puristenappi L12179261, As-pitoinen näyte ja kvartsijuoni olivat käytössä Vuorivaaran 
mittauksissa. Kedonojankulmalla käytettiin laadunvarmistukseen L12179261- ja Cu-
puristenappeja sekä piioksidijauhetta (Kuva 4). Mittaukset laadunvarmistusnäytteillä tehtiin 
jokaisen mittauspäivän alussa sekä työpäivän päätteeksi. Lisäksi näytteistä tehtiin 
Kedonojankulman kohteella rinnakkaismittauksia. 

 

 

Kuva 4. Kedonojankulmalla käytetyt laadunvarmistusnäytteet laitettiin rasiaan mittausten 
helpottamiseksi ja näin ne säilyvät myös ehjinä. 

 

3.4 Näytteenotto 

Kainuun Vuorivaaran ja Hämeen Kedonojankulman kohteilla näytteenotto toteutettiin 
pintanäytteenottona. Kohteille kaivettiin matalia lapiomonttuja niin, että tavoitettiin 
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muuttumattoman moreenimaan C-horisontti, josta otettiin näytteet pXRF-mittauksia varten 
Kuva 5). Vuorivaaran kohteella kaivettiin raportin kirjoittajien toimesta lapiolla 18 ja 
Kedonojankulmalla 36 matalaa (30-50 cm) monttua. Kedonojankulmalla näytteenottoon 
osallistui kirjoittajien lisäksi tutkimusassistentti Juha Vuohelainen. 

 

 

Kuva 5. Kainuun Vuorivaaran havaintokohde HAH2-2017-3. Kuopasta erottuvat hyvin eri 
maannoshorisontit; vaalea uuttumiskerros, punertavanruskea rikastumiskerros ja sen alla 
vaaleampi koskematon/muuttumaton C-horisontin moreeniaines. 

Vuorivaaran alkuperäinen näytteenottosuunnitelma käsitti 5 linjaa, mutta koska 
näytteenottoon oli käytössä vain 2.5 työpäivää, alkuperäisestä suunnitelmasta jouduttiin 
tinkimään. Näytteenotto toteutettiin kolmella noin 150 m:n päässä toisistaan olevalle linjalle 
40-70 metrin pistevälillä (Kuva 1). Tarkoituksena oli jokaisesta havaintopisteestä mitata 
seulotun ja eräsäkin päälle nostetun näytteen alkuainepitoisuudet sekä myös tehdä mittaus 
suoraan kaivetusta lapiomontusta. Seulomista maastossa testattiin <0.5 ja <2 mm:n 
seulakoolla. Seulominen <0.5 mm:n fraktioon osoittautui mahdottomaksi maasto-
olosuhteissa. Kainuun testauksessa havaittiin, että jopa < 2 mm:n fraktioon seulominen 
maastossa oli hidasta ja työlästä (Kuva 6) johtuen pintamaan epänormaalin korkeasta 
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kosteudesta (paikoin lähes vesikyllästetty). Kainuussa oli satanut testausta edeltävällä 
viikolla yli kuukauden sademäärä! 

 

  

Kuva 6. Kostean moreeniaineksen seulonta. Vasen kuva; vesikyllästeinen todennäköisesti 
hienoaines rikas moreeniaines paakkuuntuu nopeasti seulonnassa ja juuri mitään ei tule läpi 
< 2mm:n seulasta. Oikealla hiekkaisempi moreeniaines, joka tulee kohtalaisen hyvin läpi <2 
mm:n seulasta, vaikka tässäkin tapauksessa aines hivenen paakkuuntuu. 

Kedonojankulman kohteelle suunniteltiin alkuperin 6 näytelinjaa. Kedonojankulman 
alkuperäinen näytteenottosuunnitelma muuttui täysin johtuen alueen maapeitteen 
koostumuksesta. Metsäsaarekkeen alueella pintamaa osoittautui useissa kohdin olevan 
lapiosyvyydellä silttiä. Kohteelle suunniteltua linjanäytteenottoa ei voitu toteuttaa, vaan 
havaintopisteet koostuvat noin 100 m:n etäisyydellä olevista hajapisteistä (Kuva 2). Kohteelta 
paikallistetun mineralisaation välittömässä läheisyydessä havaintopisteitä on tiheämmin eli 
noin 20-30 m:n välein. Havaintopisteitä kohteelta on yhteensä 36, joista kolmessa pisteessä 
maa-aines oli lapiosyvyydellä silttiä ja niistä ei ole mittaustuloksia. Näytteenotto toteutettiin 
toukokuussa ja vielä ensimmäisellä näytteenottoviikolla pintamaat olivat osin vielä roudassa. 
Routa esti pintavesien imeytymistä minkä johdosta maa-aines oli hyvin kosteaa ja siten 
hankaloitti seulottujen näytteiden saantia. Kedonojankulman kohteella testattiin seulontaa 
myös <1 mm fraktioon, mutta täälläkin, kuten Kainuun Vuorivaaran kohteellakin, hyvin kostea 
maa-aines hankaloitti jopa < 2 mm:n fraktioon seulomista ja siten seitsemästä 
havaintopisteestä ei saatu seulottua ainesta pXRF-mittauksiin. 
 

 

 

 

 

 

4 TULOSTEN TARKASTELU 

Kannettavan XRF-analysaattorin Soil-moodilla pystytään määrittämään monien alkuaineiden 
pitoisuuksia (Ag, As, Bi, Ca, Cd, Cl, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Se, 
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Sn, Sr, Th, Ti, U, V, W, Y, Zn ja Zr). Käytännössä useiden alkuaineiden pitoisuustaso on 
kuitenkin pXRF-analysaattorille niin alhainen, ettei mittaustulosta saada tai mittaustulos on 
virheellinen. Vuorivaaran ja Kedonojankulman testikohteilla mittaustuloksia saatiin 
seuraavista alkuaineista: K-, Ca-, Ti-, V-, Mn-, Fe-, Cu-, Zn, Rb, Sr, Y, Zr. As-, Co-, Cr-, Ni-, 
Pb- ja Th-pitoisuuksia saatiin mitattua vaihtelevasti sillä esim. Kedonojankulmalla kaikki Co-
pitoisuudet ja Vuorivaaran kohteella kaikki As-pitoisuudet olivat alle pXRF-analysaattorin 
havaitsemisrajan. Tässä yhteydessä esitellään tuloksia niistä alkuaineista, joista on saatu 
mitattavia pitoisuuksia. Raportissa tarkastellaan esikäsittelymenetelmien ja eri mittaustapojen 
vaikutusta pXRF-analysaattorin mittaustuloksiin, tulosten luotettavuutta 
laadunvarmistusnäytteiden avulla ja vertaillaan pXRF-analysaattorilla mitattujen ja 
laboratoriossa määritettyjen alkuaineiden pitoisuuksia. Lisäksi tarkastellaan miten kohteiden 
malmiviitteet heijastuvat pintanäytteenoton pXRF-mittaustuloksissa. 

 

4.1 Tulosten luotettavuus laadunvarmistusnäytteiden mukaan 

Testikohteilla oli käytössä kaksi erillistä pXRF-analysaattoria. Kainuun Vuorivaaran kohteella 
käytössä oli Rovaniemen pXRF –laite (laite 1) ja Hämeen Kedonojankulmalla Espoon pXRF 
–laite (laite 2). Alla on tarkasteltu laadunvarmistusnäytteiden avulla näiden laitteiden 
toimivuutta ja luotettavuutta. 

 

4.1.1 Laadunvarmistusnäyte L12179261 
Alla olevissa kuvissa 7-9 on esitetty eri alkuaineiden mittaustulokset molemmilla laitteilla 
mitattuna. Pääasiassa laitteiden antamat mittaustulokset ovat tasaiset eli toistettavuus on 
kohtalaisen hyvä eikä merkittäviä poikkeamia esiinny lukuun ottamatta Zn (Kuva 8). 
Laadunvarmistusnäytteenä käytetty L12179261-puristenappi on tehty moreeninäytteestä, 
joten myös moreeni heterogeenisena materiaalina vaikuttaa mittaustuloksiin. 
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Kuva 7. Yläkuvassa K-, Ca- ja Fe-pitoisuudet laadunvarmistusnäytteestä L12179261 
mitattuna laitteella 1 (n=6) ja alakuvassa laitteella 2 (n=20). 
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Kuva 8. Yläkuvassa V-, Cr-, Ni-, Zn-, Se-, Sr- ja Zr-pitoisuudet laadunvarmistusnäytteestä 
L12179261 mitattuna laitteella 1 (n=6) ja alakuvassa laitteella 2 (n=20). 
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Kuva 9. Yläkuvassa Ti-, Mn- ja W-pitoisuudet laadunvarmistusnäytteestä L12179261 
mitattuna laitteella 1 (n=6) ja alakuvassa laitteella 2 (n=20). 
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Kainuun Vuorivaaran kohteella käytössä olleen Rovaniemen pXRF-analysaattorin (laite 1) ja 
Kedonojankulmalla käytössä olleen Espoon pXRF-analysaattorin (laite 2) mittaustulosten 
yhdenmukaisuutta voidaan tarkastella kummallakin testikohteella laadunvarmistusnäytteenä 
käytetyn L12179261-puristenapin avulla. Käytettyjen laitteiden Co-, Cr- ja Zr-pitoisuudet 
poikkeavat huomattavasti toisistaan. Esimerkiksi Co-pitoisuuksissa näyttää olevan laitteiden 
välillä kymmenkertainen ero (Kuva 10). Tarkasteltujen pääalkuaineiden (Ca, Fe, K, Mn, Ti) 
pitoisuuserot eri laitteiden välillä eivät ole kovin suuria. Esimerkkikuvina Ca ja Fe (Kuvat 11-
12). Tulosten perusteella ei voida sanoa, että toinen laitteista antaisi johdonmukaisesti 
korkeampia pitoisuuksia kuin toinen laite, vaan eri alkuaineiden pitoisuustasot vaihtelevat 
laitteiden välillä. 

 

Kuva 10. Co-pitoisuudet mitattuna laadunvarmistusnäytteestä L12179261 laitteella 1 
(sininen, n=6) ja laitteella 2 (vihreä, n=20).  
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Kuva 11. Ca-pitoisuudet mitattuna laadunvarmistusnäytteestä L12179261 laitteella 1 
(sininen, n=6) ja laitteella 2 (vihreä, n=20).

 

Kuva 12. Fe-pitoisuudet mitattuna laadunvarmistusnäytteestä L12179261 laitteella 1 
(sininen, n=6) ja laitteella 2 (vihreä, n=20). 
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4.1.2 Laadunvarmistusnäyte Cu-nappi  
Kedonojankulmalla laadunvarmistusnäytteenä käytetyn Cu-napin K-, Ca-, Ti- ja Mn –
pitoisuuksissa ei näy huomattavan suuria poikkeamia (Kuva 13). Mittauksen 6 kohdalla 
osassa mittauksista näkyy piikki ylöspäin, joka voi aiheutua mittalaitteesta tai standardina 
käytetyn puristenapin moreenin laadusta ja siitä, mihin kohtaan mittauspää on puristenapissa 
osunut. Muiden alkuaineiden pitoisuudet hajoavat selvemmin eri mittauksissa ja joidenkin 
alkuaineiden pitoisuudet nousevat tai laskevat lievästi mittausten edetessä (Kuvat 14-15). 

 

 

Kuva 13. K-, Ca-, Ti- ja Mn- pitoisuudet mitattuna laadunvarmistusnäytteenä käytetystä Cu-
napista laitteella 2. N = 20. 
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Kuva 14. V-, Cr-, Ni-, Cu-, Zn- ja Th- pitoisuudet mitattuna laadunvarmistusnäytteenä 
käytetystä Cu-napista laitteella 2. N = 20. 

 

Kuva 15. As-, Se-, Y- ja Pb- pitoisuudet mitattuna laadunvarmistusnäytteenä käytetystä Cu-
napista laitteella 2. N = 20. 
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4.1.3 Laadunvarmistusnäyte As-pitoinen moreeni 
Laadunvarmistusnäytteenä käytetyn Hämeen As-pitoisen moreeninäytteen mittaustuloksissa 
ei esiinny kovin suuria vaihteluja tai selkeitä trendejä mittausten edetessä (kuvat 16-18).  

 

Kuva 16. K-, Ca-, Ti- ja Fe-pitoisuudet mitattuna As-pitoisesta laadunvarmistusnäytteestä 
laitteella 1. N = 6. 

  

Kuva 17. V-, Cr-, Co, Cu-, Zn-. As-, Y- ja Pb-pitoisuudet mitattuna As-pitoisesta 
laadunvarmistusnäytteestä laitteella 1. N = 6. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1 2 3 4 5 6

p
p

m

As-pit. näyte

K

Ca

Ti

Fe

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6

p
p

m

As- pit. näyte

V

Cr

Co

Cu

Zn

As

Y

Pb



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Hulkki ja Taivalkoski 72/2018 20 
 
  29.01.2019 
 
 
 
 

 
 

 

 

Kuva 18. Sr-, Zr-, Th- ja Rb-pitoisuudet mitattuna As-pitoisesta laadunvarmistusnäytteestä 
laitteella 1. N = 6. 

 

4.1.4 Blankkonäytteet 
Blankonäytteenä Kainuun työmaalla käytetyn kvartsijuonikiven alkuainepitoisuudet ovat alle 
määritysrajan lukuun ottamatta kaliumia, titaania, kromia, rautaa ja vismuttia (Kuva 19). 
Etenkin K-, Ti- ja Fe-pitoisuuksissa esiintyy yli määritysrajan olevia arvoja mittauksissa 4 ja 5. 
Kvartsikivi ei ollut kokonaan täysin puhdasta kvartsia ja on mahdollista, että nämä mittaukset 
ovat sattuneet epäpuhtaaseen kohtaan. 
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Kuva 19. K-, Ti-, Cr-, Fe- ja Bi-pitoisuudet blankkonäytteenä käytetyssä kvartsijuonikivessä 
mitattuna laitteella 1. N = 6. 

 

Myös tehdasvalmisteisesta SiO2 –jauhenapista on saatu muutamille alkuaineille 
mittaustuloksia (Kuva 20). Kuvassa esitettyjen alkuaineiden lisäksi myös yttriumilla on 
muutaman ppm:n pitoisuudet jokaisessa mittauksessa. 

 

Kuva 20. Blankkonäytteenä käytetyssä tehdasvalmisteisessa SiO2 –jauhenapissa pXRF –
laitteella havaittujen alkuaineiden pitoisuudet mitattuna laitteella 2. N = 20. 
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4.1.5 Rinnakkaisnäytteet 
Kedonojankulmalla tehtyjen rinnakkaisnäytteiden pXRF-mittaustuloksia verrattiin 
alkuperäisten näytteiden mittaustuloksiin laskemalla alkuaineiden (Ca, Cu, Fe, K, Mn, Ni, Pb, 
Rb, Sr, Ti, V, Y, Zn, Zr) alkuperäisen ja rinnakkaismittauksen erotus ja keskiarvo. Tulokset 
plotattiin Thompsonin ja Howarthin diagrammiin (Thompson & Howarth 1978) (y-akseli: 
erotus; x-akseli: keskiarvo) ja lisäksi lisättiin 10 % ja 20 % poikkeamat. Vaikka 
rinnakkaismittausten määrä on pieni (N=6), niin suurin rinnakkaisnäytteiden poikkeavuus on 
pääasiassa alle 10 % (Kuva 21). Ne alkuaineet, joiden mittaustuloksissa oli useita alle 
määritysrajan olevia pitoisuuksia, jätettiin pois tästä tarkastelusta. 

 

Kuva 21. Esimerkkinä rinnakkaisnäyteparien pXRF-mittausten Fe-tulosten toistettavuus 
esitettynä Thompsonin ja Howarthin diagrammilla. Katkoviivalla 10 % poikkeavuus ja 
yhtenäisellä viivalla 20 % poikkeavuus, y-akselilla mittausten erotus (ppm) ja x-akselilla 
mittausten keskiarvo (ppm). N = 6.  

 

4.1.6 PXRF-analysaattorien mittaustulosten luotettavuus 
Tulosten homogeenisuutta arvioitiin laskemalla L12179261 – napin mittaustuloksista relative 
standard deviation (RSD %, Taulukko 2). Laitteiden välillä ei ole suurta eroa tuloksissa, 
vaikka Rovaniemen laitteella (laite 1) referenssinapista tehtiin vain kuusi kappaletta 
mittauksia, kun taas Espoon laitteella (laite 2) tehtiin 20 mittausta. RSD % arvot ovat 
molempien laitteiden mittauksissa pääosin hyviä, mutta joitakin eroja näkyy (esim. V, Cr, Se, 
Y). Laitteen 1 huonommat tulokset voivat johtua vähäisestä mittausjoukosta, kun taas laitteen 
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2 tuloksissa näkyvät selvästi jo ne alkuaineet, joita ei pXRF –laitteella saada analysoitua tai 
joiden mittaustulokissa esiintyy paljon hajontaa. 

 

Taulukko 2. Rovaniemen (laite 1) ja Espoon (laite 2) pXRF laitteiden RSD % arvot niille 
alkuaineille, joista on saatu vähintään yksi mittaustulos. NA = RSD % arvoa ei ole voitu 
laskea vähäisistä mittaustuloksista johtuen, vihreä = RSD % < 5, oranssi = RSD % 5-15, 
punainen = RSD % > 15. 

  Laite 1 Laite 2 

K 2.50 4.49 

Ca 2.13 3.38 

Ti 2.36 2.26 

V 6.48 4.66 

Cr 5.83 2.96 

Mn 4.97 2.06 

Fe 1.65 1.17 

Co 11.20 7.72 

Ni NA 8.96 

Cu NA NA 

Zn 59.55 28.18 

As NA NA 

Se 34.25 6.71 

Rb 2.96 2.06 

Sr 4.29 1.23 

Y 8.77 5.58 

Zr 2.46 1.63 

W 1.91 1.39 

Hg 9.36 NA 

Pb NA NA 

Th 7.93 NA 

 

Laadunvarmistusnäytteiden mittaustuloksissa ei havaittu muutoksia tuloksissa niin, että ne 
olisi selkeästi voitu tulkita johtuvan mittauslaitteesta. Toisaalta, mittalaitteesta johtuvia 
trendejä laadunvarmistusnäytteissä ei välttämättä voida tässä tutkimuksessa todeta, sillä 
laaduntarkkailunäytteet on mitattu useamman päivän aikana ja laitteita on ladattu 
mittauskertojen välillä. Lisäksi näytejoukko on molemmilla tutkimuskohteilla pieni, jolloin yhtä 
päivää kohti tehtyjen mittausten määrä jää alhaiseksi. Mittalaitteiden välinen ero tuloksissa 
on kuitenkin selvä ja tämän takia mittaukset työmaalla on tehtävä aina samalla laitteella. RSD 
% arvojen perusteella mittausten toistettavuus eri alkuaineilla on pääasiassa hyvä tai 
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kohtalainen eikä suuria eroja toistettavuudessa testattujen mittalaitteen välillä ole 
havaittavissa. 

 

4.2 pXRF- ja ICP-tulosten vertailu 

PXRF-näytteistä valittiin Kedonojankulman kohteelta 10 näytettä alkuaineanalyysiin (ICP-
OES ja ICP-MS) pXRF-analysaattorin mittaustulosten ja laboratoriomääritysten vertailua 
varten. Tuloksia vertaillessa on huomioitava, että pXRF-määritykset ovat näytteen 
totaalipitoisuuksia ja laboratoriomääritykset puolestaan edustavat seulotusta moreenin 
hienoaineksesta osittaisuutosmenetelmällä (menetelmäkoodit 511P ja M) saatuja 
pitoisuuksia. Tästä johtuen eri menetelmällä saatujen pitoisuuksien kesken ei yleensä esiinny 
korrelaatiota. Poikkeuksen muodostavat metalliset alkuaineet, jotka pääsääntöisesti ovat 
sitoutuneet hyvin osittaisuutoksessa liukeneviin mineraaleihin (esim. sulfidit) ja siten 
saattavat korreloitua totaalipitoisuusarvojen kanssa. 

Eri menetelmillä saatujen K-, Ca-, Sr-, Ti- ja V-pitoisuuksien välillä korrelaatio on heikko, Mn-
ja Fe-pitoisuuksien välillä kohtalainen, mutta korrelaatio on erinomainen Cu- ja Zn-
pitoisuuksien kesken. Ti-pitoisuuksien korkea korrelaatioarvo kuvassa 22 johtuu yksittäisestä 
poikkeavan pitoisuuden omaavasta näytteestä ja todellisuudessa korrelaatio on heikko. 
Kedonojankulman kohteella Co-, Cr-, Ni-, As- ja Pb-pitoisuustasot ovat niin matalat, että 
pXRF-analysaattori usein näytti alkuaineen pitoisuuden olevan alle määritysrajan, joten 
vertailua ei voi tehdä näiden alkuaineiden osalta. 

Cu-pitoisuuksien erinomainen lineaarinen korrelaatio kahden eri mittausmenetelmän kesken 
mahdollistaa sen, että pXRF-analysaattorin antamat Cu-pitoisuudet ovat korjauskertoimen (y 
= 1.39 x + 11.387) avulla muutettavissa vastaamaan moreenin hienoaineksen pitoisuuksia, 
jotka puolestaan ovat helpommin tulkittavissa. Tämän perusteella Kedonojankulman 
korkeimmat Cu-pitoisuudet ovat anomaalisia, kun otetaan huomioon, että kohteen 
vallitsevina kivilajeina ovat luonnostaan alhaisen Cu-pitoisuuden omaavat felsiset kivet. 
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Kuva 22. PXRF-mittauksella ja osittaisuutosmenetelmällä (ICP) saatujen 
alkuainepitoisuuksien korrelaatio 10 näytteen perusteella (Cu osalta 9). 

 

4.3 Mittaustuloksiin vaikuttavat tekijät 

Kannettavan XRF-analysaattorin mittaustuloksiin vaikuttavat useat eri asiat jotka johtuvat itse 
mittalaitteesta, näytemateriaalin luonteesta tai näytteen esikäsittelystä (Hatakka et al 2015, 
Parsons et al 2016, Sarala et al 2014, Hokka & Soukka 2016). Tässä yhteydessä on tutkittu 
ja esitetty tuloksia joistakin mittaustuloksiin mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, joihin laitteen 
käyttäjä voi näytteenoton yhteydessä tai sen jälkeen itse vaikuttaa. Tarkoituksena on tuoda 
esille niitä käytännön tekijöitä tai asioita, joiden avulla mittaustulosten toistettavuutta, 
luotettavuutta tai käyttökelpoisuutta voidaan helposti parantaa laitteen käyttäjän toimesta. 
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4.3.1 Seulottu vaiko käsittelemätön näyte 
Näytteiden kolmesta osamittauksesta laskettujen keskimääräisten alkuainepitoisuuksien nk. 
avg-arvojen mukaan alkuaineiden pitoisuudet ovat lähes yhteneväisiä riippumatta siitä miten 
mittaus on toteutettu eli esim. seulonnalla < 2mm:n fraktioon ei saada nostettua alkuaineiden 
pitoisuustasoa (Kuvat 23-28). Mittaaminen montusta osoittautui erittäin hankalaksi ja siten 
sitä ei ole tehty Kedonojankulman testikohteella. Lapiokaivannot tehdään mahdollisimman 
kapeiksi ajan säästämiseksi, joten pXRF-analysaattori ei sinne mittaustuen kanssa oikein 
mahdu ja kädessä pidettäessä työasento on hankala. Lisäksi, monttumittauksessa on vaikea 
todentaa, saako mittapään asennettua niin, ettei sen alle osu yksittäisiä suurempia 
kivenpalasia.  

Muutamien näytteiden kohdalla näkyy joidenkin alkuaineiden osalta yksittäisiä, mutta 
selkeitä, pitoisuuseroja eri mittaustapojen välillä (esim. K; 11. ja 13. näyte, Ca; 9. ja 11 näyte, 
V; 11. näyte, Cu; 40. näyte kuvissa 23-24 ja 26). Yleensä ero näkyy käsittelemättömän kasa- 
tai monttunäytteen avg-pitoisuuden joko selvästi korkeampana tai matalampana 
pitoisuusarvona verrattuna seulottuun näytteeseen. Tässä työssä eron aiheuttajaksi usein 
osoittautui yhden yksittäisen osamittauksen hyvin poikkeava arvo tai osamittaustuloksen 
puuttuminen johtuen todennäköisesti laitteen toimintahäiriöstä tai kasa- ja monttunäytteen 
heterogeenisuudesta sillä seulomalla näytteestä saadaan homogeenisempi ja poistettua 
esim. virhettä aiheuttavat pienet kivenpalaset. 

Näytteen seulonta <2 mm:n fraktioon kentällä hidastaa näytteenottoa ja koska sillä ei näytä 
olevan pitoisuustasoa (tai kontrastia) nostavaa vaikutusta niin <2mm:iin seulonta ei ole 
systemaattisessa malminetsintää palvelevassa maaperänäytteenotossa kannattavaa. 
Seulonta kentällä <0.5 tai <1.0 mm fraktioon ei onnistunut osittain johtuen testikohteiden 
maaperän poikkeavan korkeasta kosteudesta. Todennäköisesti <0.5 mm:n (tai ehkä myös 1 
mm:n) fraktioon seulomisella ei saavuteta pitoisuustason nostoa, sillä on havaittu, että 
mineralisoituneilla alueilla esim. Cu ja Zn-pitoisuudet ovat korkeimmillaan hienoaineksessa 
(<0.06 mm) ja karkeassa fraktiossa (0.5-2.0 mm) ja matalimmillaan välifraktiossa (Nikkarinen 
et al 1984). 
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Kuva 23. Seulottujen ja käsittelemättömien näytteiden (kasasta ja montusta mitattu) K-, Ca- 
ja Ti-avg-pitoisuudet. Näytteet 1-18 Vuorivaarasta ja 19-51 Kedonojankulmalta. 
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Kuva 24. Seulottujen ja käsittelemättömien näytteiden (kasasta ja montusta mitattu) Ti-, Cr- 
ja V-pitoisuudet. Näytteet 1-18 Vuorivaarasta ja 19-51 Kedonojankulmalta. 
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Kuva 25. Seulottujen ja käsittelemättömien näytteiden (kasasta ja montusta mitattu) Fe-, Co- 
ja Ni-pitoisuudet. Näytteet 1-18 Vuorivaarasta ja 19-51 Kedonojankulmalta. 
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Kuva 26. Seulottujen ja käsittelemättömien näytteiden (kasasta ja montusta mitattu) Cu-, Zn- 
ja As-pitoisuudet. Näytteet 1-18 Vuorivaarasta ja 19-51 Kedonojankulmalta. 
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Kuva 27. Seulottujen ja käsittelemättömien näytteiden (kasasta ja montusta mitattu) Rb-, Sr- 
ja Y-pitoisuudet. Näytteet 1-18 Vuorivaarasta ja 19-51 Kedonojankulmalta. 
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Kuva 28. Seulottujen ja käsittelemättömien näytteiden (kasasta ja montusta mitattu) Zr-, Pb- 
ja Th-pitoisuudet. Näytteet 1-18 Vuorivaarasta ja 19-51 Kedonojankulmalta. 
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4.3.2 Mittauskertojen vaikutus 
Näytekohtaisia mittaussarjoja tarkasteltaessa havaitaan, että seulotun aineksen kolmen 
erillisen osamittauksen tulokset ovat hyvin yhteneväiset, kun taas kasasta tai montusta 
mitattuna osamittausten hajonta on suurta (Kuvat 30-35). Näytteen seulonta < 2mm:n 
fraktioon näyttäisi parantavan mittaustulosten toistettavuutta. 

Verrattaessa testikohteiden mittaustuloksia toisiinsa havaitaan, että joidenkin alkuaineiden 
kohdalla (esim. Ca, V, Fe) seulottujen näytteiden toistettavuus on parempi Kedonojankulman 
kuin Vuorivaaran näytteissä. Lisäksi, Vuorivaaran kohteella ero osamittausten 
toistettavuudessa seulottujen näytteiden ja kasanäytteiden välillä on selkeä, mutta 
Kedonojalla pieni. Kedonojankulman moreeniaines oli silmämääräisen tarkastelun 
perusteella hienoainesrikkaampaa kuin Vuorivaaran moreeniaines. Todennäköisesti runsas 
hienoaineksen määrä näytteessä parantaa mittaustulosten toistettavuutta mittaustavasta 
riippumatta.  

Seulonta parantaa toistettavuutta, mutta hidastaa näytteenottoa. Tämän tutkimuksen tulosten 
valossa joillakin alueilla yksi mittaus saattaisi riittää luetettavan pitoisuuden saamiseksi 
käytettäessä seulottua näytettä. Kuitenkin on suositeltavaa käyttää vähintään kolmen 
osamittauksen keskiarvoa ja hyvin heterogeenisen näköisen näytteen kohdalla vielä 
useampaa, jos mittaus tehdään käsittelemättömästä näytteestä. Tästä hyvänä esimerkkinä 
käy Kedonojankulman havaintopisteen HAH2-2018-25 muista näytteistä poikkeava ja 
ulkoasultaan ”ryynimäinen” kasanäyte (sisälsi runsaasti 5-8 mm:n kivenpalasia). Tämän 
havaintopisteen kasanäytteen osamittausten Cu-pitoisuudet vaihtelevat suuresti (piste 33 
Kuva 34) ja avg-arvo on selvästi korkeampi kuin seulotun näytteen (piste 40, Kuva 26). 
Seulottunakin tämän havaintopisteen näyte erottuu muista kohteen näytteistä (Kuva 29). 

 

Kuva 29. Kuvassa näkyy päällimmäisenä seulottu Kedonojankulman poikkeava (selvästi 
hiekkainen) näyte HAH-2018-25 ja sen alapuolella tyypillinen kohteen seulottu moreeninäyte.  
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Kuva 30. Seulottujen sekä käsittelemättömien kasa- ja monttunäytteiden K-pitoisuudet.  

 

Vuorivaara Kedonojankulma 
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Kuva 31. Seulottujen sekä käsittelemättömien kasa- ja monttunäytteiden Ca-pitoisuudet. 

 

Vuorivaara Kedonojankulma 
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Kuva 32. Seulottujen sekä käsittelemättömien kasa- ja monttunäytteiden V-pitoisuudet. 

298 

Vuorivaara Kedonojankulma 
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Kuva 33. Seulottujen sekä käsittelemättömien kasa- ja monttunäytteiden Fe-pitoisuudet. 

Vuorivaara Kedonojankulma 
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Kuva 34. Seulottujen sekä käsittelemättömien kasa- ja monttunäytteiden Cu-pitoisuudet. 

Vuorivaara Kedonojankulma 
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Kuva 35. Seulottujen sekä käsittelemättömien kasa- ja monttunäytteidenZn-pitoisuudet. 

Vuorivaara Kedonojankulma 
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4.3.3 Näytteen kuljetuksen ja käytetyn suojakelmun vaikutus 
Kedonojankulman seulotut näytteet ja osa kasanäytteistä mitattiin niin maastossa kuin 
myöhemmin tukikohdassa. Kenttämittauksien aikana näytteen ja pXRF-analysaattorin 
mittapään välissä käytettiin ohutta suojakelmua (ns. elmukelmu), mutta tukikohdassa mittaus 
tehtiin näytepussina käytetyn minigrip-pussin läpi. Tukikohdassa näytteet ravisteltiin hyvin 
ennen mittausta, jotta mitattava näyte olisi mahdollisimman homogeeninen. 

Maastomittaukset olivat toistettavissa tukikohdassa (pitoisuuskäyrät muodoltaan samanlaiset 
ja lähes päällekkäisiä), mutta keveiden alkuaineiden kohdalla näkyy merkittävä 
pitoisuustason lasku tukikohdassa mitatuissa arvoissa verrattuna maastomittausten arvoihin 
(Kuva 36). Pitoisuustason lasku johtuu mitä ilmeisemmin mittaustavasta; paksuhkon minigrip-
pussin läpi tukikohdassa, mutta maastossa huomattavasti ohuemman suojakalvon läpi. 
Minigrip-pussin vaikutus näkyy voimakkaimmin K, Ca ja Ti kohdalla (eli alkuaineilla joiden Z ≤ 
22), mutta ei juurikaan sitä raskaimmilla alkuaineilla (Kuvat 37- 40). Soil-moodilla ei pystytä 
analysoimaan tai ei saatu mittaustuloksia muista keveistä alkuaineista, kuten Mg, Al, Si, S, P, 
mutta on oletettavaa, että käytetty suojakelmu vaikuttaa myös niihin pitoisuustasoa 
alentavasti. Huomioitavaa on, että esim. tukikohdassa saatiin määritettyä kaikista näytteistä 
Cr-pitoisuuksia, mutta maastossa ne olivat usein alle analysaattorin havaitsemisrajan (Kuva 
37). Pieni Cr-lisä tulee ilmeisesti pussimateriaalista. 

Tämän tutkimusten perusteella maastossa suoritetut mittaukset ovat yhteneväisiä 
tukikohtamittausten kanssa riippumatta siitä onko kyseessä seulottu tai käsittelemätön näyte. 
Tämä helpottaa työskentelyä sillä aina ei ole mahdollista tehdä yhden työmaaprojektin aikana 
kaikkia mittauksia maastossa esim. sääolosuhteiden (laite ei ole vedenkestävä) tai laitteen 
toimintahäiriön johdosta. Lisäksi, näytteen homogenisoiminen käsin ravistamalla näyttäisi 
olevan riittävä ja siten siihen ei tarvita erillistä laitetta. Oleellista on muistaa suorittaa 
mittaukset niin maastossa kuin tukikohdassa aina samanlaisen suojakelmun läpi, jotta 
näytteiden mittaustulokset olisivat vertailukelpoisia keskenään. Mittaukset on syytä suorittaa 
mahdollisimman ohuen suojakalvon (ei esim. näytepussin) läpi sillä paksu kalvo laskee 
selvästi keveiden alkuaineilla pitoisuuksia ja myös suojakelmun materiaalista itsestään voi 
tulla alkuainelisäyksiä. 
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Kuva 36. Kedonojankulman maastossa ja tukikohdassa mitattujen seulottujen näytteiden ja 
kasanäytteiden K-, Ca- ja Ti-pitoisuudet avg-arvojen mukaan.  

Kasa Seulotut 
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Kuva 37. Kedonojankulman maastossa ja tukikohdassa mitattujen seulottujen näytteiden ja 
kasanäytteiden V-, Cr- ja Mn-pitoisuudet avg-arvojen mukaan. 

Kasa Seulotut 
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Kuva 38. Kedonojankulman maastossa ja tukikohdassa mitattujen seulottujen näytteiden ja 
kasanäytteiden Fe-, Ni- ja Co-pitoisuudet avg-arvojen mukaan. 

Kasa Seulotut 
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Kuva 39. Kedonojankulman maastossa ja tukikohdassa mitattujen seulottujen näytteiden ja 
kasanäytteiden Zn-, As- ja Rb-pitoisuudet. 

Kasa Seulotut 
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Kuva 40. Kedonojankulman maastossa ja tukikohdassa mitattujen seulottujen näytteiden ja 
kasanäytteiden Sr-, Y- ja Pb-pitoisuudet avg-arvojen mukaan. 

Kasa Seulotut 
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4.3.4 Kosteuden vaikutus 
Maastossa suoritettujen mittausten jälkeen Kedonojankulman seulotut ja osa kasanäytteistä 
kuivattiin Espoon toimiston lämpökaapissa +40 °C:ssa noin 2 vuorokauden ajan, jonka 
jälkeen näytteet mitattiin vielä kertaalleen käyttäen näytteen ja pXRF-analysaattorin 
mittapään välissä ohutta suojakelmua (ns. elmukelmua). Näytteet kuivattiin lämpökaapissa 
avatuissa näytepusseissaan. Vaikka kuivausaika oli kohtalaisen pitkä, oli selvästi 
havaittavissa, että varsinkin osa kasanäytteistä oli verrattain kosteita vielä 2 vuorokauden 
jälkeenkin. Kuivaaminen olisikin hyvä suorittaa avonaisissa astioissa esim. laittamalla näyte 
pahvilautaselle. Näytteiden (luonnonkostea ja kuivattu) todellisia kosteusprosentteja ei ole 
mitattu ja näytteet eivät ole vertailukelpoisia keskenään kosteusprosenttiensa tai 
kuivumisasteensa suhteen ja siten kuvissa 41-45 esitetyt tulokset ovat vain suuntaa antavia. 

Mittaustulosten mukaan kuivaaminen nostaa selvästi pitoisuustasoa ja vaikutus on merkittävä 
keveiden alkuaineiden kohdalla kuten K, Ca ja Ti, mutta kuivaaminen näyttää vaikuttavan 
myös raskaimpiin alkuaineisiin pitoisuustasoa nostavasti. Voitaneen olettaa, että myös 
muiden keveiden, tässä tutkimattomien, alkuaineiden (Mg, Al, Si, S, P) kohdalla vaikutus on 
merkittävä. Kuivaaminen vaikuttaa myös havaitsemisrajaan, mikä näkyy esim. Cr:n 
tapauksessa; pXRF-analysaattorilla saatiin enemmän mitattuja arvoja kuivatuista kuin 
luonnonkosteista näytteistä (Kuva 42). 

Näytteen vesipitoisuus vaikuttaa mittaustuloksiin, mutta sen vaikutuksen on oletettu olevan 
vähäinen <20%:n vesipitoisuudella (esim. Hatakka et al 2015, Kalnicky & Singhvi 2001). 
Toisaalta joissakin tutkimuksissa jo 20%:n vesipitoisuudella on todettu olevan merkittävä 
alkuaineiden pitoisuustasoja laskeva vaikutus (Parsons et al 2013). Normaalisti kesällä 
metsäisen moreenimaan kosteus Suomessa vaihtelee välillä 25-30%, mutta sateen jälkeen 
se voi olla jopa 35% ja kyllästyneen moreenimaan kosteuden ollessa noin 50% tilavuudesta 
(http://www.hiilipuu.fi/fi/artikkelit/maankosteus).  

Näytteen korkea vesipitoisuus heikentää mittaustarkkuutta, nostaa määritysrajoja ja alentaa 
pitoisuustasoja (Parsons et al 2013). Näytteen kosteuden tai näytteen vesipitoisuuden 
vaihtelu ei kuitenkaan ole kenttämittauksissa käyttäjän hallittavissa. Oleellisinta lienee 
kuitenkin, että yhden työmaaprojektin aikana pXRF-mittaukset toteutetaan mahdollisimman 
samankaltaisissa olosuhteissa niin, että kaikki työmaan näytteet olisivat ainakin jossain 
määrin vertailukelpoisia keskenään vesipitoisuuden suhteen. Tämä tarkoittaa, että 
poikkeuksellisen kosteat näytteen olisi syytä kuivata (esim. kenttäolosuhteissa saunassa) 
ennen mittausta. Lisäksi, jos tarvitaan parasta mahdollista tarkkuutta ja halutaan vähentää 
alle havaitsemisrajan olevia mittaustuloksia ja/tai päästä lähemmäksi todellisia 
pitoisuustasoja, kaikki näytteet olisi syytä kuivata ennen mittauksia sillä vesipitoisuus on 
todennäköisesti yksi suurimmista virhettä aiheuttavista tekijöistä. Näytteen kuivaaminen 
kenttäolosuhteissa ei välttämättä hidasta työntekoa, mutta näytteiden mittaaminen 
myöhemmin tukikohdassa estää välittömän reagoinnin maastossa tilanteissa, jossa 
maastomittauksissa havaitaan poikkeuksellisia pitoisuuksia ja halutaan tehdä 
uusintamittauksia tai tihentää näytteenottoa. 

http://www.hiilipuu.fi/fi/artikkelit/maankosteus
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Kuva 41. Kedonojankulman maastossa mitattujen luonnonkosteiden ja kuivattujen 
seulottujen ja kasanäytteiden K-, Ca- ja Ti-pitoisuudet avg-arvojen mukaan. Näytteet 1-26 
seulottuja ja 27-38 kasanäytteitä. 
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Kuva 42. Kedonojankulman maastossa mitattujen luonnonkosteiden ja kuivattujen 
seulottujen ja kasanäytteiden V-, Cr- ja Mn-pitoisuudet avg-arvojen mukaan. Näytteet 1-26 
seulottuja ja 27-38 kasanäytteitä. 
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Kuva 43. Kedonojankulman maastossa mitattujen luonnonkosteiden ja kuivattujen 
seulottujen ja kasanäytteiden Fe-, Ni- ja Cu-pitoisuudet avg-arvojen mukaan. Näytteet 1-26 
seulottuja ja 27-38 kasanäytteitä. 
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Kuva 44. Kedonojankulman maastossa mitattujen luonnonkosteiden ja kuivattujen 
seulottujen ja kasanäytteiden Zn-, As- ja Rb-pitoisuudet avg-arvojen mukaan. Näytteet 1-26 
seulottuja ja 27-38 kasanäytteitä. 
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Kuva 45. Kedonojankulman maastossa mitattujen luonnonkosteiden ja kuivattujen 
seulottujen ja kasanäytteiden Sr-, Y- ja Pb-pitoisuudet avg-arvojen mukaan. Näytteet 1-26 
seulottuja ja 27-38 kasanäytteitä. 
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4.3.5 Muuta huomioitavaa 
Alla on esitetty joitakin huomioita mahdollisista muista tässä työssä tutkimattomista tekijöistä, 
joilla voi olla vaikutusta mittaustulosten laatuun ja luotettavuuteen ja joihin käyttäjä voi 
vaikuttaa omilla toimillaan: 

pXRF-mittausten yhteydessä on havaittu, että analysaattori on hyvä käynnistää hyvissä ajoin 
ennen varsinaisia mittauksia. Mittausten aloittaminen heti laitteen käynnistymisen jälkeen 
saattaa aiheuttaa ylimääräistä heiluntaa pitoisuustasoissa eli laitteen olisi syytä antaa asettua 
ennen varsinaisia mittauksia. 

Mitä pidempi näytteen mittausaika on, sitä alempaan määritysrajaan päästään (kts. esim. 
Kalnicky & Singhvi 2001). Optimaalinen mittausaika on kuitenkin suuresti riippuvainen 
määritettävästä alkuaineesta ja sen pitoisuustasosta näytteessä, mutta mittausajalla ei ole 
niin suurta merkitystä alkuaineen toistettavuuteen ja esim. 50 s on usein yhtä hyvä kuin 500 s 
(Parsons et al 2013).  

pXRF-analysaattorin röntgensäteen tunkeutumissyvyyden on todettu olevan korkeintaan noin 
2–5  mm (Hatakka et al 2015, Kalnicky & Singhvi 2001). Toisaalta Parsons et al (2013) 
toteaa, että analysoitaessa raskaita alkuaineita kevyestä materiaalista, (esim. uraania 
hiekkaisista maaperänäytteistä), tunkeutumissyvyys voi olla jopa 12-17 mm! On huomioitava, 
että pXRF-analysaattori määrittää alkuainepitoisuudet näyteaineksesta koko 
tunkeutumissyvyydeltään, joten liian ohut näyte aiheuttaa mittaustuloksiin virhettä. 
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4.4 Malmipotentiaalin heijastuminen pXRF-tuloksissa 

4.4.1 Vuorivaara 
Kainuun Alakylän Vuorivaaran testikohteella ainut malmiviite on alueelta löydetyt 
malmilohkareet. Tässä yhteydessä voidaan vain tarkastella heijastuvatko malmilohkareet 
pintamaan pXRF-analysaattorin mittaustuloksissa. Korkeimmat pXRF-analysaattorilla 
maastossa määritetyt Cu-pitoisuudet keskittyvät alueelle, josta on löydetty mineralisoituneita 
Cu-Au-lohkareita (Kuva 46). Tosin, Cu-pitoisuudet ovat melko matalia ja Cu-pitoisuuksien 
vaihteluväli on kapea. Cu-pitoisuuksien suhteen ”anomaalinen” (=3 korkeinta Cu-pitoisuutta) 
alue erottuu kuitenkin selvästi (esim. viivadiagrammilla) näytelinjalla, joka menee Cu-Au-
lohkareitten yli (Kuva 46).  

Kivilajien kontrasti on alueella selkeä (emäksiset gabrot / happamat kvartsiitit) ja sen pitäisi 
heijastua melko hyvin moreeniaineistossa. Tuloksissa näkyy, että esim. korkeimmat Fe-, Cr- 
ja K-pitoisuudet keskittyvät näytteenottoalueen pohjoisreunalla olevan gabron alueelle ja 
voisivat siten indikoida alueen emäksistä kivilajia. Näyteaineisto on kuitenkin aivan liian pieni, 
jotta sen avulla voitaisiin arvioida kuinka hyvin pintanäytteenotto yhdistettynä pXRF-
analysointiin heijastaa alueen kallioperää.  

 

  

Kuva 46. PXRF-analysaattorin Cu-pitoisuudet esitettynä DigiKP-kartalla. Oikealla on Cu-
pitoisuuksien viivadiagrammiesitys näytteenottoalueen itäisimmältä linjalta, joka kulkee 
malmilohkareitten löytöpaikan ylitse. 
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Kuva 47. PXRF-analysaattorin Fe-, Cr- ja K-pitoisuudet esitettynä DigiKP-kartalla.  

 

4.4.2 Kedonojankulma 
Kedonojankulman porfyyrisen Au-Cu-esiintymän nk. Korpi-mineralisaatio on lävistetty 
kolmella kairareiällä. Tässä yhteydessä on tarkasteltu heijastuuko alueelta paikallistettu Cu-
Au-mineralisaatio pintamaan pXRF-analysaattorin mittaustuloksissa.  

Kannettavan pXRF-analysaattorin Cu-pitoisuudet ovat korkeimmillaan juuri Korpi-
mineralisaation kohdalla (Kuva 48). Lisäksi korkea Cu-pitoisuus näyttäisi liittyvän happaman 
intruusion ja vulkaniitin kontaktiin. Korpi-mineralisaatio erottuu erityisen hyvin Cu/Zn-suhteella 
(Kuva 49). Cu/Zn-suhde näyttäisi itseasiassa muodostavan luode-kaakko-suuntaisen 
vyöhykkeen yhdistäen Korpi-mineralisaation päällä ja lännempänä kivilajikontaktissa olevat 
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”Cu-anomaliat”. Esiintymä ei kuitenkaan näy Fe-pitoisuuksilla, vaikkakin kyseessä on 
kiisupirotteinen mineralisaatio (Kuva 49). Kedonojankulman tapauksessa näyttäisi siltä, että 
analysoimalla pXRF-laitteella pintamaata voidaan paikallistaa mineralisaatio. Vulkaniitin ja 
intruusion kontaktissa olevan poikkeavan Cu-pitoisuuden todenperäisyyttä ei pystytä 
arvioimaan käytettävissä olevan aineiston perusteella. 

Kedonojankulman näytteistä GFAAS- ja ICP-MS-menetelmillä analysoidut Pd- ja Te-
pitoisuudet ovat alhaisia (max. Te 120 ppb ja Pd 3.5 ppb). Myös Au-pitoisuudet ovat matalia, 
mutta yhdessä Korpi-mineralisaation kohdalta otetussa näytteessä Au-pitoisuus on 39.5 ppb 
(Kuva 50). 

 

 

Kuva 48. Kuva X. PXRF-analysaattorinCu-pitoisuudet esitettynä DigiKP-kartalla. Malmin 
pintaprojektio on kairasydämistä projisoitu 90 asteen kulmalla. Kivilajit; kts. Kuva 2. 
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Kuva 49. PXRF-analysaattorin tuloksista laskettu Cu/Zn-suhde ja Fe-pitoisuudet esitettynä 
DigiKP-kartalla. Malmin pintaprojektio on kairasydämistä projisoitu 90 asteen kulmalla. 
Kivilajit; kts. Kuva 2. 
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Kuva 50. GFAAS-menetelmällä analysoitujen näytteiden Au-pitoisuudet esitettynä DigiKP-
kartalla. 

 

5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen perusteella on todettavissa, että kannettava pXRF-analysaattori 
yhdistettynä pintanäytteenottoon C-horisontin pinnasta soveltuu moreenigeokemialliseen 
malmipotentiaalin kartoitukseen. Testikohteiden tulokset osoittavat, että kohteiden 
malmiviitteet heijastuvat pintanäytteenoton pXRF-mittaustuloksissa jopa niin, että 
Kedonojankulman kairauksilla lävistetty mineralisaatio olisi ollut löydettävissä tällä 
menetelmällä. Tämä raportti osoittaa, että pintanäytteenotto yhdessä pXRF-analysoinnin 
kanssa on riittävän luotettava ja kustannustehokas malminetsintämenetelmä. Kallis ja raskas 
perinteinen koneellinen malminetsinnällinen maaperänäytteenotto laboratorioanalyyseineen 
voidaan siten, ainakin matalan maapeitteen alueilla, korvata pintanäytteenotolla ja näytteiden 
analysoinnilla pXRF-analysaattorilla. Tätä näytteenottotapaa onkin sovellettu ensimmäisen 
kerran GTK:n Au-projektin (50402-2006721) työmaalla Kainuun Alakylän Hukkavaarassa, 
josta tulokset on esitetty projektin Kainuun työraportissa (tekeillä 2019). 

PXRF-analysaattorin mittaustuloksiin vaikuttavat useat mittalaitteesta, näytemateriaalin 
luonteesta tai näytteen esikäsittelystä johtuvat tekijät.  Kuitenkin on osoitettavissa useita 
tekijöitä tai asioita millä laitteen käyttäjä voi omilla toimillaan näytteenoton yhteydessä tai sen 
jälkeen helposti parantaa mittaustulosten luotettavuutta, käyttökelpoisuutta ja 
kustannustehokkuutta. Liitteeseen 1 on koottu listaus tässä työssä havaituista 
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huomioonotettavista asioista ja toimintatavoista, kun tätä etsintämenetelmää sovelletaan 
moreenigeokemiallisen malmipotentiaalin kartoitukseen.  
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LIITE 1. Suositukset toimintatavoista, kun pintanäytteenottoa ja pXRF-laitetta sovelletaan 
moreenigeokemiallisen malmipotentiaalin kartoitukseen. 

 

- Tutkittavan alueen koemontutus etukäteen; maasto-olosuhteet ja maapeitteen 
geokemiallinen koostumus ja luonne selville.  Maasto-olosuhteet, esim. kivisyys 
vaikuttaa hidastavasti näytteenottoon ja maapeitteen koostumus ja luonne 
näytepisteiden sijoitteluun, projektistandardien ja laiteparametrien valintaan. 

- Muistettava huolehtia QA/QC eli tarvittavat referenssinäytteet ja blankkonäyte ja 
niiden käyttö kuten kaikessa geokemiallisessa näytteenotossa, erityisen tärkeää 
laitteen toimivuuden seurannassa, usein yllättäviä ohimeneviä toimintahäiriöitä! 
Projektistandardit on hyvä valita kiinnostuskohteen mukaan, esim. jos Cu, niin 
standardit edustavat Cu-pitoisuusalueen alaosaa ja anomaalista osaa. 

- Sama mittalaite koko työmaan ajan; mittalaitteissa on yllättäviä eroja, vaikka 
kyseessä olisi sama laitevalmistaja ja laitemalli eli työmaan kaikki näytteet on 
mitattava aina vain yhdellä laitteella 

- Mittausajan valinta sopivaksi; Usein Soil-moodille 60 s riittävä, mutta jos jonkin 
alkuaineen määritysraja tarvitaan mahdollisemman alas on esim. koemontutuksen 
aikana hyvä testata mikä mittausaika on riittävä. 

- Näyte aina C-horisontista; yleensä noin 0.5 m syvyys riittävä ja usein muuttumaton 
C-horisontti näkyy värierona yläpuolen B-horisonttiin verrattuna 

- Kuopan kaivettu aines esim. auki leikatun eräsäkin päälle; nopeuttaa 
näytteenottoa sillä kuopan peittäminen huomattavasti helpompaa vetämällä muovin 
päällä oleva aines takaisin kaivettuun monttuun kuin aineksen lapioiminen. 

- Laitteen käynnistys hyvissä ajoin ennen varsinaisia mittauksia että laite kerkeää 
asettua. 

- Laitteen akkua ei saa päästää täysin tyhjäksi mittauksia tehtäessä. On 
suositeltavaa vaihtaa laitteen akku, kun akussa on virtaa enää noin kolmasosa. Akun 
varaustilanne vaikuttaa mittaustuloksiin. 

- Vähintään kolme osamittausta / näyte ja hyvin heterogeenisen näytteen kohdalla yli 
kolme osamittausta. Tulosten tulkinnassa käytetään keskimääräistä tulosta eli nk. avg-
arvoa 

- Näytteet on hyvä analysoida maastossa, mutta voi tehdä myös tukikohdassa. 
Tukikohtamittaukset ovat vertailukelpoisia maastomittausten kanssa, mutta mittauksia 
ei saa tehdä näytepussin läpi! Kun mittaus tehdään tukikohdassa, täytyy näyte 
homogenisoida, huolellinen näytepussin ravistelu käsin on riittävä. Maastossa 
suoritetun mittauksen etuna on nopea reagointi poikkeaviin pitoisuuksiin 
(näytteenoton tihentäminen), hyödyllinen mittaustapa varsinkin ”tiettömillä” alueilla.  

- Riittävän paksulti mitattavaa näytettä; on huolehdittava, että laitteen mittapään alla 
on riittävästi näyteainesta, riippuu mitattavasta alkuaineesta ja näytteen matriisista. 
Jos määritettävänä on raskas alkuaine kevyessä materiaalissa, saattaa vaatia jopa 
12-17 mm näytepaksuuden, hyvä olla vähintään 10 mm. 
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- Laitteen mittapään ja näytteen väliin suojakelmu; suojaa mittapäätä 
likaantumiselta ja estää siten kontaminaatiota. Käytettävän suojakelmun oltava 
mahdollisimman ohut ja samanlainen riippumatta siitä mitataanko maastossa vai 
myöhemmin tukikohdassa! 

- Yksittäisen työmaan kaikki näytteet joko seulottuja tai nk. esikäsittelemättömiä 
nk. kasanäytteitä; <2 mm fraktioon seulottujen (pienempään raekokoon seulominen 
ei onnistu maastossa) näytteiden avg-tulokset ovat periaatteessa vertailukelpoisia 
kasanäytteiden kanssa, mutta eri tavalla esikäsiteltyjen näytteiden tuloksia ei pidä 
kuitenkaan yhdistää. Mittausta suoraan montusta ei suositella. 

- Seulonta < 2mm ei suositella kuin erikoistapauksissa, seulonta parantaa 
toistettavuutta, sillä seulonnalla saadaan homogeenisempi näyte ja poistettua virhettä 
aiheuttavia kivenpaloja, mutta seulonta hidastaa näytteenottoa. Seulontaa on hyvä 
käyttää, jos tutkimuskohteen moreeniaines on erityisen heterogeenistä, mutta seulonta 
ei toimi kostealle ainekselle. 

- Poikkeuksellisen kosteiden näytteiden kuivaus ennen mittausta; näytteen korkea 
vesipitoisuus vaikuttaa merkittävästi alkuaineiden pitoisuustasoihin ja määritysrajoihin, 
joten poikkeavan kosteat näytteet on hyvä kuivata ennen mittausta, esim. tukikohdan 
saunassa, jotta ne olisivat paremmin vertailukelpoisia alueen muihin näytteisiin. 
Näytteiden kosteus on yksi merkittävimmistä mittaustuloksia heikentävistä tekijöistä ja 
kaikkien näytteiden kuivaaminen ennen mittausta voi joissakin tapauksissa olla 
mielekästä. 
 


