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1 TAUSTA 
 

Vehkalammen ympäristö kiinnosti jo 1970-luvulla, jolloin GTK teki geofysiikan 
maastomittauksia (magneettinen, Slingram ja gravimetrinen) Pielaveden Säviältä aina Tervon 
Talluskylään saakka. Tällöin tutkimuksen kohteena olivat mm. Talluskylän-Luvelahden Ni-Cu 
– viitteet (Ekdahl 1976). Vesannon 1:100 000 kallioperäkartta-alueelle (Pääjärvi 1985, 1991) 
sijoittuu sekä gabrointruusioihin liittyviä Ni-Cu- että vulkaniitteihin liittyviä Zn-Cu –aiheita 
(Ekdahl 1976). Ensimmäiset viitteet mahdollisesta malmiutumasta Tervon Vehkalammen 
alueen vulkaanisten kivien alueelta löytyivät GTK:n Pielaveden ympäristön 
malminetsintätutkimuksiin liittyvän paljastumakartoituksen yhteydessä kesällä 1981(Nikander 
1994). 

Geologisesti Vehkalammen alue kuuluu paleoproterotsooiseen svekofennidien itäosan 
magmaattiseen Vihanti-Pyhäsalmi vyöhykkeen kaariympäristöön. Vehkalammen malmi on 
osa Pyhäsalmi -ryhmän Lummekangas -muodostumaa, jonka tyyppialue on noin 5 km2:n 
laajuinen lounaaseen avautuva poimurakenne Vehkalammen eteläpuolella. Lummekangas -
muodostuma koostuu felsisistä, intermediäärisistä ja mafisista vulkaanisista kerrostumista 
sekä niiden muuttuneista metamorfoituneista vastineista (granaatti-, kordieriitti-, sillimaniitti-,  
antofylliitti- ja kummingtoniitti -kivet). Vehkalammen Zn-Cu –malmiutuman isäntäkivinä ovat 
lähinnä muuttuneet mafiset vulkaniitit (Nikander 1994). Lummekangas -muodostuma rajoittuu 
pohjoiseen päin Vihanti -ryhmän Ritinen -muodostuman grauvakka-kiillegneissialueeseen ja 
lounaispuolelta Venetpalo -seurueen tonaliittiseen gneissiin, joka todennäköisesti on 
subvulkaaninen osa Lummekankaan felsisestä muodostumasta (Nikander ja Ruotsalainen 
2009). Muilta ilmansuunniltaan vulkaniittimuodostuma rajoittuu Keski-Suomen granitoidi –
kompleksin granodioriittisiin ja tonaliittisiin intrusiivikiivin (Suomen kallioperä-DigiKP). 
Lummekangas muodostuman metamorfoosiaste vastaa lähes granuliittifasiesta (Pääjärvi 
1991). 

Vehkalammen malmiutunut vyöhyke koostuu useasta kompaktista magneettikiisu-
rikkikiisukerroksesta, joiden paksuus vaihtelee 0.1 m:stä 2.5 m:iin. Malmiutuneiden kerrosten 
välissä on kloriittiutuneita antofylliitti-kordieriittikiviä. Magneetti- ja kuparikiisu piroteraitaiset ja 
magnetiittipitoiset pegmatiittijuonet luonnehtivat malmiutunutta vyöhykettä (Nikander 1994). 
Vehkalammen malmiutuman ympärillä oleva muuttuneiden kivien vyöhyke on paksuudeltaan 
muutamia kymmeniä metrejä ja pituutta muuttumisvyöhykkeellä on yli 1 km (Suomen 
kallioperä – DigiKP). Parhaiten alueesta tunnetaan poimurakenteen koillisosa, joka on 
merkitty kuvassa 1 olevalle geologiselle kartalle Sulfidimalmina (kuva 1). 
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2 MITTAUKSET 
 

Vehkalammen alueella tehtiin geofysikaalisia maastomittauksia tarkoituksena tuottaa uutta geologista 

tietoa sekä testata GTK-FrEM -menetelmää. Menetelmä on maanpintaversio alunperin 

reikämittaukseen rakennetusta mittalaitteistosta (Jokinen et al. 2011). 

 

 
Kuva 1. Vehkalammen geologinen kartta. 

Mittaukset toteutettiin kahdessa vaiheessa. Vaiheessa 1 testattiin menetelmän toimivuutta 
parhaiten tunnetussa poimun harjaosassa. Vaiheessa 2 testattiin menetelmän toimivuutta 
malmiutuneen vyöhykkeen jatkeella tarkoituksena tuottaa samalla myös uutta tietoa. 
Mittausalueet, mittauksissa käytetyt lähettimet sekä alueelle tehdyt kairanreiät on esitetty 
kuvassa 2. 

Vaiheessa 1 levitettiin lähetinsilmukka tutkittavan alueen sivulle poimurakenteen sisään. 
Neliskulmaisen lähettimen sivun pituus oli 300 m. Mittauksessa käytettiin viittä samaan 
aikaan lähetettävää mittaustaajuutta, jotka olivat 8929, 3189, 992, 330 ja 116 Hz. 
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Vastaanotinta liikutettiin tutkimusalueella viidellä linjamaisella kävelyreitillä niin, että kahden 
tunnin mittauksella saatiin hankittua riittävä mittausaineisto. Kulkureitin paikannus tehtiin 
mittalaitteen sisäisellä GPS-vastaanottimella. Tulosten vertailu aikaisempaan Slingram-
mittaukseen käsitellään raportissa myöhemmin.  
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Kuva 2. Detalji Slingram-mittaus poimun harjalla, kairanreiät (keltaiset ympyrät), GTK-FrEM -
lähettimet (vaihe 1 punainen, vaihe 2 sininen) sekä vaiheen 2 mittauspisteet (punaiset 
ympyrät). 
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Vaiheessa 2 tehtiin kattavampi mittaus, jossa oli tarkoitus selvittää menetelmän 
syvyysulottuvuutta. Ajatuksena oli kartoittaa tunnetun johteen syväjatketta erityisesti, jos se 
kaartuisi loivempaan asentoon johdevyöhykkeen toiselle sivulle tai jos johde jatkuisi 
eteenpäin kohti lounasta samalla syvemmälle painuen. Mittauksessa käytetty lähetinsilmukka 
sijaitsi kohdealueen kaakkoispuolella. Lähettimellä tuotettiin 41:n mittaustaajuuden sarja 
taajuuskaistalla 116 - 9921 Hz. Rajataajuudet ovat lähes samat kuin viiden taajuuden 
mittauksessa, mutta useammalla taajuudella saadaan parempi syvyysresoluutio. 
Mittauspisteissä vastaanotin asetettiin jalustalle 5 minuutin ajaksi. Mittauksen aikana 
maastoon merkittiin seuraavan mittauspisteen paikka, jonne laite siirrettiin, kun mittaus oli 
tehty. Alueella mitattiin 48 mittauspistettä kolmessa kahden tunnin jaksossa. 

3 MITTAUSTULOKSET 
 

Poimun harjaosassa mitatut johdeanomaliat GTK-FrEM ja Slingram-mittauksissa ovat 
keskenään vertailukelpoisia. Tulokset on esitetty päällekkäin kuvassa 3. Siinä 
mittaustaajuudella 3189 Hz mitatut GTK-FrEM -anomaliat syntyvät Slingram-mittauksen 
anomalioiden kanssa samoihin paikkoihin. Kohdealueella on johtavan malmiutuman 
pintapuhkeama, joka aiheuttaa pienipiirteistä anomaliavaihtelua. 
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Kuva 3. GTK-FrEM -mittauspisteet (mustat pisteet) ja johdeanomaliat (totaali 
reaalikomponentti, f=3189 Hz) sekä Slingram sama-arvokäyrät (kelaväli 20 m, f=3600 Hz). 
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Muilla mittaustaajuuksilla GTK-FrEM -menetelmän johdeanomaliat syntyvät hieman toisiin 
kohtiin kuin 3189 Hz taajuudella. Korkeimmalla taajuudella (8929 Hz) tulevat esiin aivan 
maanpinnan läheisimmät johteet. Matalammilla taajuuksilla pintakerroksen johteita ei nähdä, 
mutta niillä saadaan näkyviin johteita, joiden yläpinta on hieman syvemmällä. Myöskään 
matalampien taajuuksien anomaliat eivät synny kovin syvällä, sillä anomaliat ovat 
jyrkkäreunaisia. Syvällä olevien johteiden anomaliat olisivat loivapiirteisempiä. Kuvassa 4 on 
esitetty kuvasarja, jossa mittaustulos on saatu kolmella eri taajuudella antaen tietoa kolmelta 
eri syvyydeltä. 

  

 

Kuva 4. Johteista syntyvät totaalianomaliat kolmella eri mittaustaajuudella (vasemmalta 
8929, 992 ja 116 Hz) Vehkalammen muodostumassa olevan poimun harjaosassa. Kuvissa 
on 100 m:n ruudukko. 

Johdeanomaliat ovat pieniä, jyrkkäreunaisia ja ne muuttuvat taajuuden muuttuessa (kuva 4). 
Tuloksen perusteella johderakenne on pirstaloitunut, mutta muodostaa pystyasentoisen 
kokonaisuuden. Anomalioiden dB/dt kenttävoimakkuus tunnetaan ja sen yksikkö on [nT/s]. 
Kuvassa 4 tuloksilla ei kuitenkaan esitetä anomalia-asteikkoa vaan jokaisessa kuvassa 
voimakkain anomalia on kuvattu punaisella ja heikoin anomalia sinisellä värillä.  

Edellä kuvatut johdeanomaliat on laskettu vähentämällä mittaustuloksesta alueelle sopivan 
kaksikerrosmallin teoreettinen tulos ja laskemalla jäännöskentän kolme kohtisuoraa 
reaalikomponenttia yhteen. Myöhemmissä mittauksissa (vaihe 2) anomaliat on laskettu 
summaamalla vain vaakasuuntaiset reaalikomponentit  taajuuksittain. Mittaustuloksia pyrittiin 
myös redusoimaan hallitusti lähetinvirralla ja mittaustaajuudella niin, että eri taajuuksille 
syntyvät anomaliat olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia toistensa kanssa. Redusointi ei 
ollut riittävä toimenpide, joten seuraavissa kuvissa kaikkien mittaustaajuuksien anomaliat on 
skaalattu kullakin taajuudella mitatun minimin ja maksimin väliin (0-1). Käsittelytapa korostaa 
sekä pystyjä rakenteita että syvältä tulevia matalien taajuuksien anomalioita. 
Anomaliakartoilla oleellista ei ole anomalian voimakkuus, vaan niiden sijainti. 
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Kuva 5. Horisontaalianomalioiden 3D-jakauma Vehkalammen poimurakenteen eteläpäässä 
(vaihe2) sekä kairanreiät R397 ja R398. Katselukulma on 30O ylhäältä suuntaan 13O. 3D-
mallin syvyysasteikko 0 – 200 m kuvaa taajuusvaihtelua 9921 - 116 Hz. Kuvassa on myös 
ohutlevymalli. 

Korkeiden taajuuksien mittaustulokset toivat esiin kapean johdevyöhykkeen, joka oli havaittu 
jo aikaisemmissa mittauksissa (Nikander 1994). Rakenteiden kaadetta ja jatkuvuutta pyrittiin 
selvittämään tarkastelemalla aineistoa 3D-horisontaalianomaliakartan avulla. Kuvassa 5 
oleva 3D-anomaliajakauma havainnollistaa, että korkeilla taajuuksilla mitattu johdevyöhyke 
jatkuu alaspäin varsin pystyasentoisena. Matalien taajuuksien anomaliat ovat korkeiden 
taajuuksien anomalioiden alapuolella. Oletuksena on, että rakenteen loiva kaade siirtäisi 
syvemmälle kuvattuja anomalioita kaateen suuntaan. 

Alkuperäiselle mittausaineistolle tehtiin ohutlevymallinnusta käyttäen Amira/CSiro:n Leroi 
ohjelmaa. Mallinnuksessa käytettiin hyväksi kaikkia mittauspisteitä ja viittä mittaustaajuutta. 
Tulkintana syntynyt ohutlevy on 30 m syvyydellä, sen azimuutti on 20 astetta ja se jatkuu 
pitkälle mittausalueen ulkopuolelle. Johde kaatuu itäpuolelle 75 asteen kulmassa siten, että 
reikä R397 lävistää mallilevyn noin 70 m syvyydellä. Tulkittu johdelevy sekä reiät R397 ja 
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R398 on esitetty kuvassa 6. Pystyleikkauksen väripintana on horisontaalianomalia ja 
maanpinnalle on kuvattu Slingram-kartta. 

 

 

Kuva 6. Kairanreikien R398 ja R397 välisen linjan pystyleikkaus, jonka alaosassa on 
väripintana horisontaalianomalian jakautuminen. Tulkittu johdelevy, reiästä R397 havaittu 
grafiittilävistyksen sijainti sekä yläosan kuvassa vyöhykkeen Slingram reaalikomponentti.  

 

Mittaustuloksille tehtiin kerrosmallitulkinta käyttäen Sampo -menetelmälle tarkoitettua 
Saltandgrain kerrosmallitulkintaohjelmaa (Sipola 2011). Alkuperäiset GTK-FrEM -
mittaustulokset muunnettiin Sampo-formaattiin siten, että horisontaalikomponentit laskettiin 
yhteen ja asetettiin vastaamaan radiaalikomponenttia. Alueen keskellä olevan linjan 
tuloksista on esitetty profiiliesitys kuvassa 7. Kuvan oikeassa laidassa on tulkinta alueen 
itäreunalta, jossa malli on lähes homogeeninen 4500 ohmm:n kallio. Linja kulkee tunnetun 
3D-johderakenteen yli ja jatkuu sen länsipuolelle. Kapea linjalle poikittainen johderakenne 
näkyy kerrosmallitulkinnassa johdekerroksena, joka on sitä ylempänä mitä lähempänä sitä on 
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mitattu. Johteen kohdalla ja sen länsipuolella ei mittaustulosta voi kerrosmallilla enää 
onnistuneesti tulkita. 

 

Kuva 7. Yhden mittauslinjan Saltandgrain (Sipola 2011) kerrosmallitulkinnat. 

4 PÄÄTELMÄT 
 

Vehkalammen poimurakenteen harjaosassa tehty GTK-FrEM-mittaus havaitsi samat johteet 
kuin mitä aikaisemmin oli löydetty Slingram-mittauksissa. Mittaustaajuudella 3189 Hz mitatut 
GTK-FrEM -tulokset vastasivat aikaisempia taajuudella 3600 Hz mitattuja Slingram tuloksia. 
Uutta tietoa saatiin johtavien kerrosten pirstaloitumisesta, kun eri taajuuksilla mitattuja 
tuloksia verrattiin toisiinsa. 

Eteläisemmässä tarkastelukohteessa mittaustulosten perusteella johderakenne on 
pystyasentoinen. Aineistolle sovitettu ohutlevymalli vahvisti jo suoraan mittaustuloksista 
tehtyä päätelmää. Lisäksi kairanreiän R397 oleva grafiittilävistys on tulkitun johderakenteen 
kohdalla. Tästä voidaan päätellä, että mittauksissa havaittu johdeanomalia syntyy kapeasta 
lähes pystyasentoisesta grafiittikerroksesta. Kerroksen asennon muuttumisesta syvemmällä 
vaakasuuntaiseksi ei saatu vahvistusta, sillä ainakin 70 m syvyydelle jatkuva pystyasentoinen 
pintaosa näkyy tuloksissa voimakkaana ja häiritsee syvemmältä tulevien signaalien tulkintaa. 
Grafiittikerrokseen liittyvät mittausanomaliat melko todennäköisesti peittävät alleen myös 
mahdolliset magneettikiisu-rikkikiisukerroksiin liittyvät anomaliat. 

Menetelmäkehitykseen liittyen testimittaukset antoivat vahvistusta ja uskottavuutta GTK-
FrEM -menetelmälle. Kaikki tunnetut johteet tulivat mittauksissa hyvin esiin ja tuloksille 
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saatiin onnistuneita tulkintoja niin 3D-ohutlevymallinnuksessa kuin kerrosmallin-
inversiossakin. Jatkossa tulkinnassa keskitytään voxelipohjaiseen aitoon 3D-tulkintaan. GTK-
FrEM -menetelmän tulkintaan soveltuu Amiraohjelma Loki, jolla voidaan mallintaa myös 
ympäristöönsä nähden pienen johtavuuskontrastin omaavia muodostumia. Myös topografia 
voidaan ottaa huomioon, jolloin päästään todelliseen 3D-johtavuusmalliin tutkittavasta 
kohteesta. 
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