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1 JOHDANTO 

Geologian tutkimuskeskuksella on kaksi malminetsintään tarkoitettua sähkömagneettista 
taajuusalueen reikämittauslaitetta. Laitteilla luodataan reikien ympäristöä tarkoituksena 
paikantaa johtavuuskontrastiltaan ympäristöstä poikkeavia mineralisaatioita. Mittauksilla 
saadaan tietoa kallioperän johtavuuskontrasteista kymmenien tai jopa satojen metrien päästä 
reiän ulkopuolelta. Reiän pituus, maanpintalähettimen sijainti ja tutkimuskohteen geologia 
vaikuttavat tutkimusetäisyyteen. Tämän tutkimuksen päätarkoitus oli testata laitteita vuoden 
2017 aikana tehtyjen huolto- ja muutostöiden jälkeen. (Katso myös raportti 
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/15_2017.pdf) 

 

2 TUTKIMUSKOHDE 

Mittaukset tehtiin Ranuan Suhangon kairanreiässä SUH-250. Pituudeltaan 262 metrinen 
reikä on kairattu suuntaan 287, 43 asteen kallistuskulmassa. Reikä on noin 150 metrin 
etäisyydellä Suhangon intruusion eteläreunasta (Kuva 1). Reikä ei lävistä mineralisaatioita, 
mutta sen länsipuolella olevat reiät ovat lävistäneet useita pieniä sulfidipitoisia 
mineralisaatioita. Reiän pohjoispuolella tiedetään olevan 600 – 700 metrin syvyydellä laaja 
rautapitoinen mineraalikerros, jonka oletetaan olevan intruusion pohjalla. Se on havaittu 
useilla mittausmenetelmillä hyvän sähkönjohtavuutensa ansiosta (Niskanen et al. 2016, 
Rekola 1980). 

http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/15_2017.pdf
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Kuva 1. Mittausalueen geologia (Gold Fields Arctic Platinum Oy:n mukaan), reiän SUH-250 
pintaprojektio ja lähetinsilmukoiden sijainti. 

 

3 MITTAUKSET 

Testimittaukset tehtiin kolmena päivänä asettamalla maanpintalähetin jokaista mittausta 
varten uuteen paikkaan. Ensimmäinen ja kolmas mittaus tehtiin kapealla mitta-anturilla 
(halkaisija 58 mm). Toinen mittaus tehtiin halkaisijaltaan 62 mm olevalla anturilla. Laitteet 
ovat keskenään toiminnaltaan samanlaiset lukuun ottamatta rungon paksuuseroa. 

Mittaus toteutettiin laskemalla laite ensin reiän pohjalle ja nostamalla se ylöspäin 5 metriä 
kerrallaan. Pysäytyspaikoilla laitetta pidettiin paikallaan 10 sekuntia, jonka aikana laite mittasi 
kaikki 5 käytettyä mittaustaajuutta (Taulukko 1). Jokainen ylösnosto kesti noin 35 minuuttia 
sisältäen yhden pidemmän pysäytyshetken noin 50 metrin syvyydellä. 
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Taulukko 1. Mittaustaajuudet 

n Taajuusnumero Taajuus [Hz] Virta [A] 

1 8 8928.57 0.0691 

2 17 3188.78 0.2109 

3 27 992.06 0.6396 

4 37 330.38 1.2113 

5 47 115.96 1.4269 

 

Taulukko 2. Lähettimet (YKJ). 

LOOP1 LOOP2 LOOP3 

E N E N E N 

3461739 7334440 3461827 7334727 3461914 7335014 

3461827 7334727 3461914 7335014 3462002 7335301 

3462113 7334639 3462201 7334926 3462289 7335213 

3462026 7334352 3462113 7334639 3462201 7334926 

 

Kaikissa mittauksissa käytettiin neliön muotoista lähetintä (300 m x 300 m), suurin piirtein 
samaa lähetinvirtaa ja turvallista 45 Voltin jännitettä. Käytössä oli puhdas sinimuotoinen 
harmonisesti värähtelevä signaali, joka ei tuota mitään ylimääräistä kohinaa. 

Taajuuden 4 (330 Hz) mittaustulokset on esitetty kuvassa 2. Suoraan reiän yläpuolella oleva 
lähetin Loop1 tuotti voimakkaimman signaalin. Vastaavasti heikoin signaali syntyi kauimpana 
olevalla lähettimellä Loop3. Jokaisessa mittauksessa korostuu imaginäärivaiheessa oleva 
lähdekenttä, jonka suunta vaihtuu lähettimen paikasta riippuen. Lähettimen keskellä 
primäärikenttä osoittaa alaspäin ja kaartuu lähetinkaapelin ympäri niin, että lähettimen 
ulkopuolella maanpinnan tasolla se osoittaa ylöspäin. 

Reikälaitteessa positiiviset mittaussuunnat noudattavat oikean käden sääntöä siten, että 
Axial-komponentti osoittaa eteenpäin reikää pitkin, Horizontal-komponentti osoittaa 
vaakasuunnassa reiästä kohtisuoraan vasempaan ja Slope-komponentti osoittaa reiän 
suuntaisella pystytasolla kohtisuoraan alaviistoon. 
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Kuva 2.  Taajuuden 330 Hz mittaustulokset kolmella eri lähettimellä. 
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Mittaustulokset vaihtelevat loivasti lukuun ottamatta toisessa mittauksessa, reiän alussa 
olevaa terävää, kohinan tapaista vaihtelua. Huomio kiinnittyy myös kolmannen mittauksen 
loppuun, jossa vaakasuuntainen primäärikenttä kaareutuu poikkeavalla tavalla. Tämä 
pelkästään primäärikenttään kohdistuva anomalia reiän lopussa aiheutuu lähistöllä olevien 
kivien magneettisesta induktiosta (mineraalien magneettinen suskeptibiliteetti). Muutoksen 
voisi aiheuttaa myös reiän läheisyydessä oleva johde, mutta sekundäärikentän tasaisuuden 
perusteella sen vaihtoehdon voi sulkea pois. Sekundäärikentässä ei havaita johdeanomaliaa, 
joten reikä ei lävistä tai kulje läheltä geologisen johteen reunaa. 

Mittausaineiston tuloskäsittely on mittausta suurempi työvaihe. Lähettimen ja vastaanottimen 
oskillaattorit käyvät hieman eri tahtiin ja ajan kuluessa se aiheuttaa vaihekulman kiertoa 
mittaustulokseen. Korjaus ei onnistu automaattisesti vaan se tehdään manuaalisesti niin, että 
sama korjaus toimii kaikille mittaustaajuuksille ja koko reiän matkalle. 

 

4 TULKINTA 

Kolmannen mittauksen lähdekentässä erottuva magneettinen anomalia tulee 
havainnollisemmaksi, kun mittaustuloksia vertaillaan mallinnusohjelmalla simuloituun 
aineistoon. Kuvassa 3 esitetään lähettimen Loop3 mittaustulos ja sitä vastaava teoreettinen 
tulos. Sivulla olevan lähettimen tuottama lähdekenttä osuu reikään pääosin vaakasuunnassa. 
Horizontal-komponentissa olevan teoreettisen tuloksen ja mittaustuloksen välillä oleva ero 
sijoittuu reiän keskikohdalle, kun taas Slope-komponentin anomalia syntyy erityisesti reiän 
loppuun. 

 

Kuva 3. Mitattu ja teoreettinen lähdekenttä lähettimen Loop3 mittauksessa. 

Lähdekentän suunnan kääntymiseen löytyy perusteita alueen magneettiselta kartalta (kuva 
4). Eteläisimmän lähettimen (Loop1) ja reiän SUH-250 itäpuolella on voimakas 
kaksinapainen magneettinen anomalia. Magneettisen anomalian maksimi (punainen) on 
aivan Suhangon intruusion reunassa, kun taas minimi (sininen) on sen pohjoispuolella. 
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Kuva 4. Magneettisen totaali-intensiteetin (matalalentomittaus) vaihtelu mittausalueella. 

 

Magneettisen anomalian aiheuttavia kivilajiyksiköitä on havaittu in-situ -reikämittauksissa 
syvyysvälillä 80 – 130 m (kuva 5). Nämä voimakkaasti magneettiset kivet (kohonnut 
magneettinen suskeptibiliteetti) vaikuttavat sähkömagneettisen mittauksen primäärikenttään, 
kuin myös sekundäärikenttään. Tämän tapaisessa tutkimuskohteessa tulkintaan olisi hyvä 
käyttää mallinnusmenetelmää, joka ottaa huomioon geologisten rakenteiden johtavuuden 
lisäksi myös kivien magneettisen suskeptibiliteetin vaihtelun. Tässä työssä on käytetty 
Amira/CSiro -ohjelmista vapaasti saatavaa Leroi -ohjelmaa, jossa tulkinta tehdään johtavan 
kerrosmallin sekä yhden tai useamman johtavan ohutlevyn avulla. Ohutlevyjen 
sähkönjohtavuutta voi vaihdella vapaasti, mutta niille ei voi antaa magneettisen 
suskeptibiliteetin arvoja. 
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Kuva 5. Magneettinen suskeptibiliteetti profiililta 3462000E (mitattuna reiät SUH-209, SUH-
210 ja alkuosa reiästä SUH-214). 

 

Mittaustulosten johdetulkinta on tehty jokaiselle mittaukselle erikseen ja toisistaan 
riippumattomalla tavalla. Kunkin tulkinnan aluksi on ajettu tuhansia satunnaismalleja, joiden 
perusteella kerrosmallin ja johdelevyn ominaisuudet on saatu karkeasti paikalleen. Lopuksi 
jokaista tulkintamallia on iteroitu paremmaksi, kunnes yhteensopivuus mittauksen ja mallin 
tuloksen välillä ei ole enää parantunut. Kaikki kolme simulointia ovat päätyneet ratkaisuun, 
missä johdelevyn yläreuna on reiän kaakkoispuolella ja johde kaatuu reiän alapuolella 
luoteeseen.  Mallin kuvaama geologinen johderakenne ei tuota reikämittaukseen selkeää 
paikallisanomaliaa, mutta vaikuttaa laajasti kaikkiin mittaustaajuuksiin ja mittaussuuntiin. 
Tulkintojen teoreettiset tulokset yhdellä taajuudella (330 Hz) on esitetty kuvassa 6. 
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Kuva 6.  Taajuuden 330 Hz teoreettiset mittaustulokset kolmella eri lähettimellä. 
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Kuva 7. Vaakasuuntainen mittaustulos ja kaksi mallitulosta lähettimellä Loop3.  

Vasemmanpuoleiset kuvat esittävät sekundäärikentän vaihtelua kolmella eri taajuudella. 
Oikealla puolella esitetään primäärikentän vaihtelu samoilla taajuuksilla. 

Kuten kuvista 2 ja 7 nähdään, mittaustuloksissa ei erotu yhtään selvää paikallista 
johdeanomaliaa, jota voisi lähteä tulkitsemaan. Mittaustulos muuttuu kuitenkin voimakkaasti 
eri taajuuksien ja eri mittaussuuntien suhteen niin, että kerroksellisen tulkintamallin avulla 
tulosta ei pysty teoreettisesti tuottamaan. Malliin on lisättävä johde, joka vaikuttaa sekä 
primäärikenttään että sekundäärikenttäänkin. 
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Tulkintatulokset on esitetty kuvissa 8 ja 9. Kaikki tulkitut johteet ovat samankaltaisia 
keskenään. Kaikki johteet ovat suuria lähettimen kokoon ja reiän pituuteen verrattuna. 
Johdelevyt sijoittuvat suurin piirtein samaan paikkaan, vaikka lähettimen paikka siirtyy 600 
metriä koilliseen. Etäisyys reiän ja johdemallin välillä on noin 50 m, mutta johde on varmasti 
monimutkaisempi ja vaihtelevampi kuin malliin asetettu suora ohut levy. Kaikkien johteiden 
kallistussuunta ja kallistuskulma viittaavat samankaltaiseen geologiseen rakenteeseen 
(Suhangon intruusion eteläreuna). 

 

 

Kuva 8. Reikä SUH-250, lähettimet 1-3 ja niiden tuloksesta tulkitut johdelevyt 1-3. 
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Taulukko 3. Johdelevyt (YKJ) 

 

 

Kuva 9. Reikä SUH-250, lähettimet 1-3 ja niiden tuloksesta tulkitut johdelevyt 1-3. Kuvassa 
on myös reiässä RN-YP-128 (kts kuva 4) havaittu rautasulfidijohde (punaisella rikkipitoisuus 
prosentteina). 

On melko luontevaa olettaa, että johdetulkinnat liittyvät myös magneettisella menetelmällä 
tunnistettuun rakenteeseen. Tämän suuntainen ratkaisu on saatu myös vuotta aikaisemmin 
tehdyn maanpintamittauksen tulkinnassa (Niskanen et al. 2017). Siinä huonosti johtavan ja 
luoteeseen painuvan johteen paikka on samassa kohtaa kuin magneettisella kartalla kuvassa 
4 lähettimen Loop1 itäpuolella oleva minimi. 

 

5 LOPPUPÄÄTELMÄT 

Mittaus onnistui teknisesti hyvin molemmilla reikälaitteilla. Tutkimuskohteesta saatiin uutta 
geologista tietoa. Reiän alapuolella kulkee loivasti luoteeseen painuva johtava rakenne, joka 
on luultavasti melko yhtenäinen sähkömagneettisesti. 

  

PLATE1 PLATE2 PLATE3 

E N Z E N Z E N Z 

3461856 7334235 -119 3461964 7334318 -124 3461464 7334274 -124 

3461629 7334622 -358 3461569 7335567 -660 3461306 7335496 -628 

3462015 7334849 -358 3461786 7335636 -660 3462524 7335653 -628 

3462242 7334461 -119 3462181 7334387 -124 3462681 7334431 -124 
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7 LIITTEET: 

1-3. Kuvat 1, 4 ja 5 A3 kokoisina. 

 

http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/15_2017.pdf
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Liite 1. Kuva 1 A3 koossa. 

 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS  2 
 
  20.12.2017 
 
 
 
 

 
 

Liite 2. Kuva 4 A3 koossa. 
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Liite 3. Kuva 5 A3 koossa 

 


