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1 JOHDANTO 
Geologian tutkimuskeskus suoritti syksyllä 2007 3D-testimittauksen Seinäjoen Sikakankaan kul-
takohteella. Kohteella mitattiin 4 samansuuntaista linjaa 50 metrin linjavälillä, 5 metrin minimie-
lektrodivälillä ABEMin Terrameter SAS 4000 monielektrodivastusluotauslaitteistolla, jossa on 
mukana myös IP-mittaus (Indusoitu Polarisaatio). Testin tarkoituksena oli testata vuoden 2005 
lopulla GTK:lle hankittua ABEMin laitteistoa IP-mittauksen 3D-tulkinnassa. Vertailun vuoksi 
raportissa käsitellään myös jo vuonna 1995 mitattua aineistoa Hirvilavanmaan kultakohteelta.  

IP-menetelmä on ollut jo vuosia yksi päätutkimusmenetelmä kultakohteilla. IP:tä käytetään kul-
tatutkimuksissa, koska menetelmä toimii erityisesti pirotteisten malmien kohdalla. Tavallisesti 
tutkimuksissa käytetään menetelmiä, joilla mittaus on nopeaa, mutta syvyysulottuvuus kärsii re-
soluutiota kasvatettaessa merkittävästi. Tämä johtuu siitä, että mittauksessa käytettyjen elektro-
dien määrä on pieni. Monielektrodivastusluotausta testattiin kultakohteella, koska yleinen pyr-
kimys on saada tietoa syvemmältä ja tarkemmin. Monielektrodivastusluotaus mahdollistaa tä-
män, koska yhdellä linjalla on enemmän elektrodeja käytettävissä ja näin saadaan pienempi-
resoluutioista aineistoa sekä suurempi syvyysulottuvuus, jota rajoittaa kuitenkin 5 metriin rajoi-
tettu minielektrodiväli. Yhdellä kaapelien vedolla saadaan siis maksimissaan 400 metrin pituinen 
linja, jolla syvyysulottuvuus riippuu luonnollisesti käytetystä elektrodikonfiguraatiosta. Tutki-
musta halutaan kehittää 3D-suuntaan ja 3D-inversio 2D-tuloksille mahdollistaa sen.  

Geologian tutkimuskeskuksella on ollut 2-ulotteinen inversiotulkintaohjelma Res2DInv käytös-
sään jo vajaat 10 vuotta. Monielektrodivastusluotausmenetelmälle 3D-tulkintaohjelma (EarthI-
mager 3D) on ollut käytössä jo vuodesta 2004 lähtien. Kyseiseen EarthImager 3D-ohjelmaan on 
IP-optio ollut tulossa jo pidemmän aikaa, mutta vielä vuonna 2007 sitä ei ollut saatavilla. Koska 
3D-testi oli tarkoitus kuitenkin saada tehtyä vuonna 2007 päätettiin Res2DInv-ohjelman lisenssi 
päivittää toimimaan myös Res3DInv-ohjelmassa, jossa IP-inversio on ollut saatavilla jo muuta-
man vuoden ajan.  

3D-tulkintaa testattiin syksyllä 2007 mitatulla Sikakankaan aineistolla sekä aiemmin Hirvila-
vanmaalla 1995 Phoenix IP V-5 –laitteistolla mitatulla IP-aineistolla. Raportissa käsitellään 
myös synteettistä aineistoa. 
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2 MENETELMÄKUVAUS 
Raportissa käsitellään kahden eri kohteen mittauksia: Sikakangas ja Hirvilavanmaa. Sikakan-
kaalla mittaukset suoritettiin ABEMin Terrameter SAS 4000 –laitteistolla kun taas Hirvilavan-
maan mittaukset tehtiin Phoenixin IP V-5 –laitteistolla.  

IP-mittauksessa mitataan jännitteen vaimenemisaikaa siitä kun lähetetty virta katkaistaan. 
ABEMin ja Phoenixin laitteet mittaavat aika-alueen suuretta, jota kutsutaan varautuvuudeksi 
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 ja t  ovat intervallin alku ja loppuaika, ja Vmissä V(t) on vaimeneva jännite, ti i+1 0 on jännite, joka 
mitattiin ennen virran katkaisua. Varautuvuus laitteella mitataan msec yksikössä. Mittauksen pe-
riaatekuva on kuvassa 2. Vaihtoehtoisesti, varautuvuus voidaan esittää myös muodossa mV/V: 
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Lisätietoa IP:n teoriasta löytyy mm. teoksista Sharma (1997), Parasnis (1979) ja Peltoniemi 
(1988). Mittalaite mittaa samalla myös näennäisen ominaisvastuksen. Ominaisvastusmittaus ta-
pahtuu siis samalla elektrodikonfiguraatiolla kuin IP:n mittauskin. Teoriaa on esitetty mm. 
Sharman (1997), Parasniksen (1979) ja Peltoniemen (1988) julkaisuissa. 

2.1 Sikakangas 
Sikakankaan mittaukset suoritettiin ABEM  Terrameter SAS 4000 –laitteistolla, joka on 4-
kanavainen monielektrodivastusluotauslaitteisto. Laitteen suurin minimielektrodiväli on GTK:n 
kaapeleilla 5 m, joten maksimilinjapituus yhdellä levityksellä on 400 metriä. Mittaukissa on käy-
tettävissä 81 elektrodia. Laitteella on mahdollisuus mitata ominaisvastuksen lisäksi myös IP (In-
dusoitu Polarisaatio) tai omapotentiaali (SP). ABEM:in laitteella mitattaessa käytettiin monigra-
dienttimenetelmää (ks. Kuva 1), joka on pooli-dipoli- ja Schlumberger-järjestelmän eräänlainen 
yhdistelmä. Järjestelmässä syötetään virtaa maahan kahden ulomman elektrodin avulla ja neljällä 
elektrodiparilla mitataan syntynyttä potentiaalieroa virtaelektrodien välissä. Kuvasta 1 näemme, 
että potentiaalielektrodit eivät mittauksessa sijaitse symmetrisesti virtaelektrodien keskellä. Ku-
van s-kerroin viittaa mittauksen potentiaalilukemien maksimimäärään yhdellä virran syötöllä. 
Monielektrodigradienttimittauksessa suurta määrää virtaelektrodiyhdistelmiä käytetään elektro-
dilevityksen läpikäymiseen usealla eri a:n ja s:n etäisyyksien arvoilla. Laitteella mitattaessa saa-
daan 4 lukemaa kerrallaan (4-kanavaa), mutta laite käy läpi mittauksen tehdyn ohjelman mukai-
sesti, jolloin mitattaessa käytetään kaikki 81 elektrodia.  

Laitteella mitattaessa tasavirtapulssien pituudeksi voidaan määrittää maksimissaan 8 s, jonka si-
sään mahtuu maksimissaan 10 aikaikkunaa. Syötetyn virran suuruuden säätö on laitteessa auto-
maattinen, mutta virta voidaan määrittää myös manuaalisesti. Virran suuruus voidaan valita vä-
liltä 1-1000 mA. Mitattaessa syöttöjännite on maksimissaan 400 V.  
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Kuva 1. Monigradienttijärjestelmä. 

2.2 Hirvilavanmaa 
Hirvilavanmaan tulokset mitattiin Phoenix IP multipurpose V-5 –vastaanottimella vuonna 1995. 
Kyseinen laitteisto oli varsinaisesti Spektri IP –laitteisto, mutta sillä pystyttiin mittaamaan myös 
aika-alueessa. Myös tämän laitteiston tulosten yksikkö on msec. Laite on 7-kanavainen. Laite 
mittaa siis 7 dipoliparia kerrallaan eli n=1-7. Kyseinen laite ei ole enää käytössä GTK:ssa. Hirvi-
lavanmaan mittauskohteen mittauksissa käytettiin dipoli-dipoli –mittauskonfiguraatiota (ks. Ku-
va 2). Dipolin elektrodivälinä mittauksissa käytettiin a=20 m.  

 

 
Kuva 2. Dipoli-dipoli -mittausjärjestelmän periaate. 
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3 MALLINNUS 
Aineistolle tehtiin 3D-inversio Res3DInv-ohjelmalla (Loke & Barker, 1996). Tulokset on visu-
alisoitu vokseleina Geosoft Oasis Montaj –ohjelmalla. Vertailun vuoksi samojen linjojen 2D-
tulkinnat on visualisoitu vokseleiksi interpoloimalla. Ero on merkittävä, 3D-tulkinnassa tuloksil-
la on selkeästi yhteyttä toisiin linjoihin, kun taas 2D-tuloksissa esiintyy jyrkkiä rajapintoja eri 
linjojen välillä. Tästä voidaan päätellä, että 3D-inversiotulkinta toimii myös linjamuotoiselle ai-
neistolle ja että 2D- ja 3D-tulkinoilla on eroa. 

3.1 Synteettiset mallit 
Synteettisenä testimallina käytettiin yksinkertaista finiittidifferenssimallia, jonka suora ratkaisu 
mallinnettiin Res3DMOD-ohjelmalla (Loke, 2004). Kyseisestä ohjelmasta puuttuu monigra-
dienttimenetelmän ratkaisu, joten ratkaisumalli voitiin testata yleisemmillä elektrodikonfiguraa-
tioilla. Ohessa on esitetty dipoli-dipoli –menetelmällä saatuja laskentatuloksia yksinkertaisille 
malleille. Ohjelmalla on mahdollisuus tuottaa myös muilla perinteisillä elektrodikonfiguraatioilla 
saatuja synteettisiä mittaustuloksia. Eri menetelmien laajempi vertailu ansaitsisi kuitenkin oman 
raporttinsa. Kaikkien mallien laskennassa elektrodiverkon koko on 11 x 11 elektrodia. Laskettu-
jen mallien ominaisuudet ja dimensiot on esitetty taulukossa 1. Tulokset on tallennettu vain y-
suuntaan (itä-länsisuunta). Laskettuun tulokseen on lisätty kohinaa 1 %, jonka jälkeen se on tul-
kittu Res3DInv-inversio-ohjelmalla. Synteettisille malleille ainoa yksikkövaihtoehto on mV/V. 

Res3DInv-ohjelman mallinnustulokset on muokattu vokseleiksi Geosoft Oasis Montaj-
ohjelmassa. Nämä mallinnustulokset esitetään tässä kappaleessa sekä IP:lle että ominaisvastuk-
selle. Väriskaalat vaihtelevat hieman eri malleille, koska samaa ei voitu informatiikan puuttumi-
sen vuoksi käyttää kaikissa kuvissa. Kunkin mallin yhteydessä kerrotaan milloinkin käytössä 
oleva skaala. Kuvissa esitettyjen kappaleiden koko (leveys x pituus x syvyys) on seuraava: 5 m 
elektrodivälillä 50 x 50 x 15 m3, 10 m elektrodivälillä 100 x 100 x 27,5 m3, 20 m elektrodivälil-
lä 200 x 200 x 55 m3 ja 40 m elektrodivälillä 400 x 400 x 110 m. Kuvien kappaleissa lisäksi in-
terpoloinnin solukoosta riippuva lisä kuhunkin mittaan. Kaikissa IP-väriskaaloissa punainen on 
suuri arvo ja sininen pieni. Kaikissa ominaisvastusskaaloissa puolestaan punainen tarkoittaa 
suurta arvoa eli huonosti johtavaa ja sininen pientä ominaisvastusta eli hyvin johtavaa. 
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Taulukko 1.   Lasketut synteettiset mallit. 
ρ1 (tausta) ρ2  (kohde) Mallin yläpin-

nan syvyys (m) 
ip1 

(mV/V) 
ip2 

(mV/V)  (Ωm)  (Ωm) Malli Dimensiot (l x p x k) 
Malli 1 30x30x5 m 30 5000 500 1 30 
Malli 2 30x30x5 m 5 5000 500 1 30 
Malli 3 30x30x10 m 5 5000 500 1 30 
Malli 4 30x30x10 m 5 5000 500 1 30 
Malli 5 60x60x10 m 30 5000 500 1 30 
Malli 6 60x60x20 m 25 5000 500 1 30 
Malli 7 60x60x20 m 5 5000 500 1 30 
Malli 8 60x60x20 m 5 10000 500 10 30 
Malli 9 60x60x20 m 5 10000 50 1 10 
Malli 10 60x60x20 m 5 5000 50 30 1 
Malli 11 60x60x10 m 5 5000 500 1 30 
Malli 12 60x60x5 m 5 5000 500 1 30 

Kaatuva rakenne 
10x30x5 Malli 13 5-35 5000 500 1 30 

3.1.1 Malli 1 
Ensimmäisen mallin parametrit ovat taulukossa 1. Esimerkin vuoksi oheinen malli on myös esi-
tetty kuvassa 3.  Mallilaskennassa käytettiin elektrodivälejä 5 ja 10 metriä dipoli-
dipolimittaukselle. Kuvassa 4 ovat IP ja ominaisvastustulokset 5 metrin elektrodivälillä saadulle 
vokselimallille ja kuvassa 5 ovat IP ja ominaisvastustulokset 10 metrin elektrodivälillä saadulle 
vokselimallille.  

 
Kuva 3. Malli 1. Yksi pieni kappale, jonka koko 30 x 30 x 5 metriä. Ominaisvastus 500 Ωm ja IP 
30 mV/V. Taustan arvot 5000 Ωm ja 1 mV/V. Tiedot löytyvät myös taulukosta 1. 
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Kuva 4. Malli 1, e-väli 5 m. IP-skaala 0,5-
1,5 mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 
Ωm. 

Kuva 5. Malli 1, e-väli 10 m. IP-skaala 0,5-
1,5 mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 
Ωm.
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3.1.2 Malli 2 
Mallin 2 parametrit on esitetty taulukossa 1. Mallilaskennassa käytettiin elektrodivälejä 5 ja 10 
metriä dipoli-dipolimittaukselle. Kuvassa 6 ovat IP ja ominaisvastustulokset 5 metrin elektrodi-
välillä saadulle vokselimallille ja kuvassa 7 ovat IP ja ominaisvastustulokset 10 metrin elektrodi-
välillä saadulle vokselimallille.

  

  

Kuva 6. Malli 2, e-väli 5 m. IP-skaala 0-3 
mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 Ωm.

Kuva 7. Malli 2 e-väli 10 m. IP-skaala 0-3 
mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 Ωm.
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3.1.3 Malli 3 
Mallin 3 parametrit on esitetty taulukossa 1. Mallilaskennassa käytettiin elektrodivälejä 5 ja 10 
metriä dipoli-dipolimittaukselle. Kuvassa 8 ovat IP ja ominaisvastustulokset 5 metrin elektrodi-
välillä saadulle vokselimallille ja kuvassa 9 ovat IP ja ominaisvastustulokset 10 metrin elektrodi-
välillä saadulle vokselimallille. 

 

  

  

Kuva 8.   Malli 3 e-väli 5 m. IP-skaala 0-10 
mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 Ωm.

Kuva 9. Malli 3, e-väli 10 m. IP-skaala 0-10 
mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 Ωm.
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3.1.4 Malli 4 
Mallin 4 parametrit on esitetty taulukossa 1. Mallilaskennassa käytettiin elektrodivälejä 5 ja 10 
metriä dipoli-dipolimittaukselle. Kuvassa 10 ovat IP ja ominaisvastustulokset 5 metrin elektrodi-
välillä saadulle vokselimallille ja kuvassa 11 ovat IP ja ominaisvastustulokset 10 metrin elektro-
divälillä saadulle vokselimallille.  

 
 

  

  

Kuva 10. Malli 4 e-väli 5 m. IP-skaala 0,5-
1,5 mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 
Ωm.

Kuva 11. Malli 4, e-väli 10 m. IP-skaala 0,5-
1,5 mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 
Ωm.    
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3.1.5 Malli 5 
Mallin 5 parametrit on esitetty taulukossa 1. Mallilaskennassa käytettiin elektrodivälejä 5 ja 10 
metriä dipoli-dipolimittaukselle. Kuvassa 12 ovat IP ja ominaisvastustulokset 5 metrin elektrodi-
välillä saadulle vokselimallille ja kuvassa 13 ovat IP ja ominaisvastustulokset 10 metrin elektro-
divälillä saadulle vokselimallille.  

  

  

Kuva 12. Malli 5 e-väli 5 m. IP-skaala 0,5-
1,5 mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 
Ωm.

Kuva 13. Malli 5 e-väli 10 m. IP-skaala 0-3 
mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 Ωm.
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3.1.6 Malli 6 
Mallin 6 parametrit on esitetty taulukossa 1. Mallilaskennassa käytettiin elektrodivälejä 5 ja 10 
metriä dipoli-dipolimittaukselle. Kuvassa 14 ovat IP ja ominaisvastustulokset 5 metrin elektrodi-
välillä saadulle vokselimallille ja kuvassa 15 ovat IP ja ominaisvastustulokset 10 metrin elektro-
divälillä saadulle vokselimallille.  

  

  
Kuva 15. Malli 6 e-väli 10 m. IP-skaala 0-3 
mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 Ωm. 

Kuva 14. Malli 6, e-väli 5 m. IP-skaala 0,5-
1,5 mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 
Ωm.
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3.1.7 Malli 7 
Mallin 7 parametrit on esitetty taulukossa 1. Mallilaskennassa käytettiin elektrodivälejä 5 ja 10 
metriä dipoli-dipolimittaukselle. Kuvassa 16 ovat IP ja ominaisvastustulokset 5 metrin elektrodi-
välillä saadulle vokselimallille ja kuvassa 17 ovat IP ja ominaisvastustulokset 10 metrin elektro-
divälillä saadulle vokselimallille.  

  

  

Kuva 16.  Malli 7, e-väli 5 m. IP-skaala 0-3 
mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 Ωm.

Kuva 17.   Malli 7 e-väli 10 m. IP-skaala 0-
10 mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 
Ωm.
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3.1.8 Malli 8 
Mallin 8 parametrit on esitetty taulukossa 1. Mallilaskennassa käytettiin elektrodivälejä 5 ja 10 
metriä dipoli-dipolimittaukselle. Kuvassa18 ovat IP ja ominaisvastustulokset 5 metrin elektrodi-
välillä saadulle vokselimallille ja kuvassa 19 ovat IP ja ominaisvastustulokset 10 metrin elektro-
divälillä saadulle vokselimallille. 

 

  

  

Kuva 18. Malli 8, e-väli 5 m. IP-skaala 0-10 
mV/V, ominaisvastusskaala 1000-10000 
Ωm.

Kuva 19. Malli 8, e-väli 10 m. IP-skaala 0-10 
mV/V, ominaisvastusskaala 1000-10000 
Ωm.
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3.1.9 Malli 9 
Mallin 9 parametrit on esitetty taulukossa 1. Mallilaskennassa käytettiin elektrodivälejä 5 ja 10 
metriä dipoli-dipolimittaukselle. Kuvassa 20 ovat IP ja ominaisvastustulokset 5 metrin elektrodi-
välillä saadulle vokselimallille ja kuvassa 21 ovat IP ja ominaisvastustulokset 10 metrin elektro-
divälillä saadulle vokselimallille.  

  

  

Kuva 20. Malli 9, e-väli 5 m. IP-skaala 0,5-
1,5 mV/V, ominaisvastusskaala 1000-10000 
Ωm.

Kuva 21. Malli 9, e-väli 10 m. IP-skaala 0-3 
mV/V, ominaisvastusskaala 1000-10000 
Ωm.
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3.1.10 Malli 10 
Mallin 10 parametrit on esitetty taulukossa 1. Mallilaskennassa käytettiin elektrodivälejä 5 ja 10 
metriä dipoli-dipolimittaukselle. Kuvassa 22 ovat IP ja ominaisvastustulokset 5 metrin elektrodi-
välillä saadulle vokselimallille ja kuvassa 23 ovat IP ja ominaisvastustulokset 10 metrin elektro-
divälillä saadulle vokselimallille.  

  

  

Kuva 22. Malli 10, e-väli 5 m. IP-skaala 0-50 
mV/V, ominaisvastusskaala 1000-10000 
Ωm.

Kuva 23. Malli 10, e-väli 10 m. IP-skaala 0-
50 mV/V, ominaisvastusskaala 1000-10000 
Ωm.
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3.1.11 Malli 11 
Mallin 11 parametrit on esitetty taulukossa 1. Mallilaskennassa käytettiin elektrodivälejä 5 ja 10 
metriä dipoli-dipolimittaukselle. Kuvassa 24 ovat IP ja ominaisvastustulokset 5 metrin elektrodi-
välillä saadulle vokselimallille ja kuvassa 25 ovat IP ja ominaisvastustulokset 10 metrin elektro-
divälillä saadulle vokselimallille. 

 

  

  

Kuva 24. Malli 11, e-väli 5 m. IP-skaala 0-10 
mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 Ωm.

Kuva 25. Malli 11, e-väli 10 m. IP-skaala 0-
10 mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 
Ωm.
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3.1.12 Malli 12 
Mallin 12 parametrit on esitetty taulukossa 1. Mallilaskennassa käytettiin elektrodivälejä 5 ja 10 
metriä dipoli-dipolimittaukselle. Kuvassa 26 ovat IP ja ominaisvastustulokset 5 metrin elektrodi-
välillä saadulle vokselimallille ja kuvassa 27 ovat IP ja ominaisvastustulokset 10 metrin elektro-
divälillä saadulle vokselimallille.  

  

  

Kuva 26. Malli 12, e-väli 5 m. IP-skaala 0-10 
mV/V, ominaisvastusskaala 4500–6000 Ωm.

Kuva 27. Malli 12, e-väli 10 m. IP-skaala 0-
10 mV/V, ominaisvastusskaala 4500–6000 
Ωm.
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3.1.13 Malli 13 
Mallin 13 parametrit on esitetty taulukossa 1. Malli 13 jäljittelee pinnasta syvemmälle painuvaa 
kerrosmaista kaatuvaa rakennetta. Mallilaskennassa käytettiin elektrodivälejä 5 ja 10 metriä di-
poli-dipolimittaukselle. Kuvassa 28 ovat IP ja ominaisvastustulokset 5 metrin elektrodivälillä 
saadulle vokselimallille, kuvassa 29 ovat IP ja ominaisvastustulokset 10 metrin elektrodivälillä 
saadulle vokselimallille, kuvassa 30 ovat IP ja ominaisvastustulokset 20 metrin elektrodivälillä 
saadulle vokselimallille ja kuvassa 31 ovat IP ja ominaisvastustulokset 40 metrin elektrodivälillä 
saadulle vokselimallille. Kuvassa 32 lisäksi esitetty mallin 13 IP-tulosten vertailu 3 mV/V tasa-
arvopinnalle. Kuvasta nähdään, että mitä parempi mittauksen syvyysulottuvuus on sitä heikom-
paa tietoa anomaliakohteen sijainnista voidaan saada.  Toisaalta tämä viittaa siihen, että mikäli 
käytössä on mittauslaitteisto, jolla saadaan tiheämpiresoluutioista aineistoa läheltä pintaa,mutta 
päästään silti kohtuulliseen hyvään syvyysulottuvuuteen, niin kohteen muodosta ja sijainnista 
voidaan tehdä jo kohtuullisen tarkkoja päätelmiä.  

  

  

Kuva 28. Malli 13, e-väli 5 m. IP-skaala 0-3 
mV/V, ominaisvastusskaala 4500–6000 Ωm.

Kuva 29. Malli 13, e-väli 10 m. IP-skaala 0-3 
mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 Ωm. 
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Kuva 30. Malli 13, e-väli 20 m. IP-skaala 0-3 
mV/V, ominaisvastusskaala 4500–6000 Ωm.

Kuva 31. Malli 13, e-väli 40 m. IP-skaala 0-3 
mV/V, ominaisvastusskaala 4500-6000 Ωm. 
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Kuva 32. Sama-arvopintavertailu mallin 13 IP-tuloksille.

3.2 Lyhyt synteettisten mallien tulosten tarkastelu 

Mitattaessa 11 x 11 elektrodiverkolla 5 metrin elektrodivälillä saadaan tuloksia vain läheltä pin-
taa. Kasvattamalla elektrodiväliä 10 metriin saadaan dipoli-dipoli –menetelmällä syvyysulottu-
vuutta tuplasti, mutta samalla menetetään pintatietoa. Jos verrataan kuvien 30 (a=20 m) ja 31 
(a=40 m) ominaisvastustulosta, voidaan todeta, että niiden tuloksessa ei nähdä selkeää eroa, kun 
taas IP-tuloksessa nähdään. Se tosin johtuu tn. osittain myös mallinnuksessa käytetystä ominais-
vastusarvosta.  

Yleisesti tuloksista saa sen vaikutelman, että 10 m elektrodivälillä saatiin myös lähellä pintaa 
olevista malleista paikka selville selkeämmin kuin 5 m elekrodivälillä lasketuista malleista. Toi-
saalta voidaan todeta, että varsin monessa inversiotuloksessa painottuu mittaussuunta. Tuloksis-
tahan otettiin mukaan vain y-suuntaiset linjamuotoiset inversiotulokset. Siitä voitaisiin päätellä, 
että pelkkä yhteen suuntaan mittaaminen painottaa tuloksia linjasuuntaisesti 3D-inversiossa. Toi-
saalta tämä on hyvin odotettavaakin, mutta erityisesti, jos linjaväli on paljon harvempi kuin 
elektrodiväli. 



   21  
 
 

20.12.200
7 

     

  

4 3D-TULKINTATULOKSET SIKAKANKAAN JA HIRVILAVANMAAN 
KOHTEILLE 

 

Aiemmin, jo vuonna 1995 mitattu Hirvilavanmaan kultaesiintymän tutkimuskohde sijaitsee Kes-
kilapin vihreäkivivyöhykkeen eteläisessä osassa. Vuonna 2007 käytiin mittaamassa uudemmalla 
laitteistolla Seinäjoen lähellä Sikakankaan kultakohteella (ks. Kuva 33).  

 

Kuva 33. Sikakankaan mittauslinjat.
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4.1 Hirvilavanmaa 
Hirvilavanmaan kohteen maasto oli kohtuullisen tasaista, koska se sijaitsi suolla. Tämän vuoksi 
3D-mallinnuksessa ei ole syytä ottaa topografiavaikutusta huomioon tulkinnassa. Hirvilavan-
maalla mitattiin 7 linjaa, joiden pituudet vaihtelivat välillä 180–500 metriä. Linjaväli kohteella 
oli 50 m. Mittauksissa elektrodijärjestelmä oli dipoli-dipoli, elektrodiväli a=20 m, n=1-7, pulssi-
aika 2 s ja aikaikkuna 690-1100 ms . 

Kuvissa 34 ja 35 on 3D-inversiotulkintatulos vokseleina esitettynä Hirvilavanmaan mittaustulok-
sille. Kuvassa 34 on IP-tulos ja kuvassa 35 ominaisvastustulos. Tulkinnasta kuvassa 34 voidaan 
selkeästi erottaa potentiaalisin kultavyöhyke punaisena näkyvällä alueella. Kuvan 35 perusteella 
johtavin vyöhyke sijaitsee lähellä korkean IP:n arvoja. Täysin samaan kohtaan ne eivät tämän 
tulkinnan perusteella kuitenkaan näytä sijoittuvan. Kuvassa 36 on esitetty IP-tulkinnan sama-
arvopinnat 4 ja 5 msec.  

 

Kuva 34. Hirvilavanmaa 3D-inversiotulos, IP. Väriskaala 1-8 msec. Punainen viittaa suureen ar-
voot ja sininen pieneen arvoon. Skaala lineaarinen. 
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Kuva 35. Hirvilavanmaan 3D-inversiotulos, ominaisvastus. Väriskaala 200–2000 Ωm. Sininen 
viittaa pieneen ominaisvastukseen eli korkeampaan johtavuuteen kun taas punainen suureen 
ominaisvastukseen eli huonompaan johtavuuteen. 

Kuva 36. Hirvilavanmaan 3D-inversiotulos, IP. Sama-arvopinnat 4 ja 5 msec. Sisempi vyöhyke 5 
msec. 
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4.2 Sikakangas 
 

Sikakankaalla mitattiin 4 linjaa, joista kolme oli pituudeltaan 500 metriä ja yksi 400 metriä. 

Minimielektrodiväli a Sikakankaalla oli a=5 m elektrodikonfiguraation ollessa monigradientti 
(multiple gradient, ABEM Instruments AB, 2007). Linjaväli mittauksessa oli 50 metriä (ks. Ku-
va 33). Pulssiaika oli 1,5 s ja neljä aikaikkunaa mittauksessa välillä 0,6-2100 ms. Kaikkien nel-
jän aikaikkunan tulokset on summattu. 

Kuvissa 37 ja 38 on 3D-inversiotulkintatulos vokseleina esitettynä Sikakankaan mittaustuloksil-
le. Kuvassa 37 on IP-tulos ja kuvassa 38 ominaisvastustulos. Tulkinnoissa on otettu huomioon 
maaston topografia. Lisäksi kuvassa 39 on esitetty vain suurimmat IP-arvot. Kuvissa 40 ja 41 on 
esitetty vertailun vuoksi 2D-tulkinnan 3D-interpoloinnit samalle aineistolle. Tuloksissa nähdään 
huomattava ero sillä 2D-aineiston 3D-interpoloinnissa on huomattavan paljon epäjatkuvuutta 
linjojen välillä. Kuvassa 43 on esitetty 2D-tulkintatuloksen IP-arvot samoihin arvoihin rajattuna 
kuin kuvassa 39.  

 

Kuva 37. Sikakankaan 3D-IP –inversiotulos. Väriskaala 0-30 msec. Punainen väri viittaa suureen 
IP-arvoon. 
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Kuva 38. Sikakankaan 3D-ominaisvastus –inversiotulos. Väriskaala 100–10000 Ωm. Punainen 
väri viittaa suureen ominaisvastusarvoon. 

Kuva 39. Sikakankaan 3D-IP –inversiotulos. Väriskaala 20-30 msec. 
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Kuva 40. Sikakankaan 2D-IP –inversiotulos vokseleiksi interpoloituna. Väriskaala 0-30 msec 
sama kuin kuvassa 37. Punainen väri viittaa suureen IP-arvoon.  

 

Kuva 41. Sikakankaan 2D-ominaisvastus –inversiotulos vokseleiksi interpoloituna. Väriskaala 
100-10000 Ωm. Skaala on sama kuin kuvassa 38. Punainen väri viittaa suureen ominaisvastuk-
seen.  
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Kuva 42. Sikakankaan 2D-IP – inversiotulos vokseleiksi interpoloituna. Väriskaala 20-30 msec

4.3 Huomioita 
Tulkitut korkeat IP-anomaliat näyttäisivät osuvan sekä Hirvilavanmaalla että Sikakankaalla juuri 
sinne, missä on havaittu korkeampia kultapitoisuuksia. Sikakankaan kohteella voidaan selkeästi 
huomata 3D-inversiotulkinnan hyödyt, sillä verrattaessa kuvissa 37–42 esitettyjä tuloksia voi-
daan niissä nähdä selkeät erot 3D-tulkinnan eduksi. Eri kohteiden tulokset eivät ole keskenään 
täysin vertailukelpoisia, koska mittausparametrin eroavat jonkin verran toisistaan.  

Sikakankaan kohteessa ominaisvastuksen korkeat arvot esiintymän pintaanpuhkeamisalueella 
johtuvat siitä, että kyseisessä kohdassa kallio oli aivan pinnassa.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tehdyn testauksen perusteella voidaan todeta, että IP-mittaustulosten 3D-inversiosta on selkeä 
hyöty tuloksia tulkittaessa. Ajallisesti 3D-inversio ei myöskään muutaman linjan tapauksessa ota 
huomattavan paljoa enempää lisäaikaa tulkintaan kuin 2D-inversio. Aineistolle kannattaisi siis 
tehdä 3D-tulkinta mikäli vain kriteerit tulkinnalle täyttyvät. Suositus olisi, että linjaväli ei olisi 
suurempi kuin kaksi kertaa elektrodiväli ja 3D-inversiossa linjoja tulisi mielellään olla ainakin 5 
kappaletta. Sikakankaan kohteella nämä kummatkaan kriteerit eivät täyttyneet, mutta tulokset 
olivat silti lupaavia. Myös Hirvilavanmaan 3D-inversiotulokset vaikuttavat onnistuneilta. 

Monielektrodivastusluotausmenetelmän eduksi voitaisiin todeta, että sillä saadaan tarkempi-
resoluutioista mittausaineistoa läheltä pintaa kuin yleensä käytössä olevilla mittalaitteilla. Lisäksi 
menetelmällä päästään yhdellä linjan vedolla kohtuullisen syvälle resoluution siitä kärsimättä. 
Toisaalta menetelmä on mittausnopeudeltaan jonkin verran hitaampi kuin GTK:ssa perinteisesti 
käytössä oleva IP-laitteisto (IPR-12). Vielä parempaan syvyysulottuvuuteen ABEMin laitteilla 
päästäisiin tekemällä mittauksen jollain toiselle elektrodikonfiguraatiolla.  

Tehtyjen mittausten ja tulkintojen perusteella voidaan todeta, että 3D-IP –tulkinta on hyvä lisä 
2D-inversiotulkinnalle. Tulkinnalla voidaan päästä eroon mm. joistain 2D-tulkinnoista esiinty-
vistä 3D-efekteistä, koska myös viereisten linjojen antama tieto otetaan tulkinnassa huomioon. 
Rajoituksena tulkinnassa on se, että tulkittavien linjojen on oltava x- tai y-suunnassa ja koor-
dinaatit varsinaisessa tulkintamallissa eivät mene kovin loogisesti totuttujen suuntien mukaan. 
Koordinaatisto on vain 3D-tiedostoa tehtäessä päätettävä etukäteen, jotta lopullisesta tulkintatu-
loksesta voidaan taas päästä todellisiin koordinaatteihin, jos halutaan. 

 
 



   29  
 
 

20.12.200
7 

     

  

KIRJALLISUUSLUETTELO 
 

 
ABEM Instrument AB, 2007. Terrameter SAS 1000/4000 Instruction Manual. URL: 
http://www.abem.se/files/upload/Manual_Terrameter.pdf , [Available online: viitattu 
13.12.2007] 

Geotomo Software, 2005. Res3DInv ver. 2.15 manual: Rapid 3D Resistivity & IP Inversion 
using the least squares method. Geoelectrical Imaging 2D & 3D, Geotomo Software, Malaysia. 
URL: http://www.geoelectrical.com/. [Available online: viitattu 13.12.2007] 

Loke, M.H and Barker, R.D, 1996. Rapid least squares inversion of apparent resistivity 
pseudosections by a quasi-Newton method. Geophysical Prospecting Vol. 44, pp. 131-152. 

Loke, M.H., 2004. Tutorial: 2-D and 3-D electrical imaging surveys. URL: 
http://www.geoelectrical.com/. [Available online: viitattu 13.12.2007] 

Parasnis, D.S., 1979.  Prinsiples of Applied Geophysics. Chapman and Hall, London, third 
edition. 275 p. 

Peltoniemi, Markku, 1988. Maa- ja kallioperän geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. 
Otakustantamo, 411 p. 

Sharma, Prem, V., 1997. Environmental and engineering geophysics. Cambridge University 
Press, Cambridge. 475 p. 

 

 

http://www.geoelectrical.com/
http://www.geoelectrical.com/

	1 JOHDANTO 
	2 MENETELMÄKUVAUS 
	2.1 Sikakangas 
	2.2 Hirvilavanmaa 
	3 MALLINNUS 
	3.1 Synteettiset mallit 
	3.1.1 Malli 1 
	3.1.2 Malli 2 
	1.1.1  
	3.1.3 Malli 3 
	1.1.1  
	1.1.1  
	3.1.4 Malli 4 
	1.1.1  
	3.1.5 Malli 5 
	1.1.1  
	3.1.6 Malli 6 
	1.1.1  
	1.1.1  
	3.1.7 Malli 7 
	1.1.1  
	3.1.8 Malli 8 
	1.1.1  
	3.1.9 Malli 9 
	1.1.1  
	3.1.10 Malli 10 
	1.1.1  
	3.1.11 Malli 11 
	1.1.1  
	3.1.12 Malli 12 
	1.1.1  
	3.1.13 Malli 13 
	1.1.1  
	1.1.1  

	3.2 Lyhyt synteettisten mallien tulosten tarkastelu 

	4 3D-TULKINTATULOKSET SIKAKANKAAN JA HIRVILAVANMAAN KOHTEILLE 
	4.1 Hirvilavanmaa 
	4.2 Sikakangas 
	4.3 Huomioita 

	5 JOHTOPÄÄTÖKSET 


