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1 JOHDANTO 

Eri tieteenalojenalojen julkaisuissa on yleistynyt 80-luvulta lähtien teknologia, jota 

kutsutaan usein hyperspektrikuvantamiseksi. Yksinkertaistaen menetelmässä pyritään 

luomaan tutkittavasta kohteesta digitaalinen kuva, jossa jokaisen kuvapikselin sisältämää 

informaatiota tutkitaan jatkuvana spektrinä koko havainnoidulta, usein infrapunasäte i lyn 

aallonpituusalueelta. Yhdysvaltojen ilmailu- ja avaruushallintovirasto NASA ja osa 

tutkijoista suosivat tieteellisempien termien ’spektrikuvantaminen’ tai 

’kuvantamisspektroskopia’ käyttämistä (esim. Clark 1999; Polder & Gowen 2020), mutta 

tässä tutkielmassa puhutaan tarkoituksellisesti hyperspektrikuvantamisesta, koska termi 

on yleisesti käytössä geotieteiden julkaisuissa ja malminetsinnässä. 

Hyperspektrikuvantamisen hyödyntäminen malminetsinnässä on moninaista. Teknologia 

mahdollistaa nopean ja suhteellisen edullisen lisäinformaation keräämisen kohteesta 

näytettä vaurioittamatta. Mineraalien tunnistaminen automaattisesti ja jopa 

mineraalikemian tutkiminen onnistuvat menetelmän avulla. Eri mittakaavo issa 

käsinäytteistä satelliittikuvantamiseen tehty hyperspektrikuvantamistutk imus 

mahdollistaa malminetsinnässä aiempaa laajemman työkaluvaliko iman 

esiintymäkohteiden tutkimiseen. Menetelmä on ollut viimeisten 40 vuoden aikana 

jatkuvan laitekehityksen kohteena ja esimerkiksi kairasydäntutkimukseen tehtyjä 

laitteistoja on tarjolla nykyään useita ja niiden käyttö yleistyy maailmanlaajuisesti (esim. 

Goetz ym. 1983; Hunt ym. 1977; Kruse ym. 1993; Meyer ym. 2022; SGU 2020; Siesler 

ym. 2002).  

Tässä kirjallisuustutkielmassa selvitetään hyperspektrikuvantamisen soveltamistapoja 

metallimalmien etsinnässä teoreettisten ja käytännön esimerkkien avulla. Lisäksi työssä 

esitetään selvitys muuttumismineralogian kartoittamisesta hyödyntäen Mawson Oy:n 

keräämää hyperspektriaineistoa Rajapalojen kulta-kobolttimineralisaatiosta.
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2 TEOREETTINEN TAUSTA 

2.1 Sähkömagneettinen säteily 

Klassisessa fysiikassa sähkömagneettinen säteily on aaltoliikettä, joka etenee tyhjiössä 

valonnopeudella vaatimatta erityistä väliainetta. Sähkömagneettista säteilyä kuvataan 

yleisillä aaltoliikkeen käsitteillä, kuten aallonpituudella, taajuudella sekä amplitudil la, 

minkä lisäksi säteilyn etenemistä ja vuorovaikuttamista toisistaan eri väliaineiden läpi 

kuvataan perinteisten aaltoliikkeen yhtälöiden avulla. Toisaalta kvanttimekaniikassa 

sähkömagneettinen säteily koostuu yksittäisistä energiahiukkasista, fotoneista, joiden 

sisältämä energiamäärä on suhteellinen säteilyn taajuuteen, ja jotka vuorovaikuttavat 

aineen kanssa kvanttimekaniikan yhtälöiden mukaisesti. Tätä sähkömagneettisen säteilyn 

kaksoisluonnetta kutsutaan aalto-hiukkasdualismiksi (Skoog ym. 2016). 

2.1.1 Sähkömagneettisen säteilyn spektri 

Kaikki sähkömagneettisen aaltoliikkeen luokat voidaan esittää sähkömagneett isen 

säteilyn spektrin avulla (Kuva 1). Eri sähkömagneettisen säteilyn luokat eroavat toisistaan 

vain aallonpituutensa ja energiasisältönsä puolesta lyhytaaltoisten gammasäteiden ollessa 

kaikkein suurienergisimpiä ja pitkäaaltoisten radioaaltojen ollessa pienienergis intä 

säteilyä. Näkyvä valo asettuu spektrissä kapealle kaistalle noin 400–800 nm alueelle. 

Yhteyttä säteilyn aallonpituuden ja energian välillä kuvataan yhtälöllä (Young ym. 2011): 

 𝐸 = ℎ𝑓 =
ℎ𝑐

𝜆
    (Kaava 1)  

missä E on säteilyn energia [J], 

 c = valonnopeus tyhjiössä = 2.998 * 108 [m/s], 

 λ on säteilyn aallonpituus [m] = 
1

𝑓
, 

 f on säteilyn taajuus [1/s] ja 

 h = Plancin vakio = 6.626 * 10-34 [Js] 
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Kuva 1. Sähkömagneettisen säteilyn spektri (Wikimedia Commons). 

2.1.2 Sähkömagneettisen säteilyn siroaminen 

Siroaminen on yleisnimitys näkyvän valon ja muun sähkömagneettisen säteilyn 

etenemissuunnan muutoksille. Fysiikassa siroamisella tarkoitetaan usein rajatummin 

tiettyjä hajaantumisilmiöitä kuten taivaan sinisen värin aiheuttavaa Rayleing’n sirontaa, 

mitkä säteilylle aiheutuvat sen hiukkasluonteen mukaisesta vuorovaikutuksessa atomien 

ja molekyylien kanssa (Skoog ym. 2016).  

Diffraktio on interferenssiin pohjautuva ilmiö, missä sähkömagneettinen säteilyn suunta 

muuttuu, tai taittuu, kun säteily kohtaa kapean aukon tai esteen. Jokainen häviävän pieni 

aukon osa toimii uuden säteilyaallon lähtöpisteenä mistä seuraa sarja 

interferenssiminimejä ja -maksimeja valon etenemissuunnassa. Diffraktio havaitaan 

kaikentyyppisellä aaltoliikkeellä ja se on voimakkaimmillaan, kun aallonpituus on samaa 

suuruusluokkaa aukon koon kanssa (Skoog ym. 2016; Young ym. 2011). 

Taipumisella tarkoitetaan puolestaan ilmiötä, jossa kahden tiheyksiltään poikkeavan 

läpinäkyvän väliaineen rajapinnan yli kulkiessaan säteily muuttaa jyrkästi suuntaansa. 

Suunnan muutos aiheutuu säteilyn etenemisnopeuden muutoksesta siten, että optisesti 

harvemmasta aineesta tiheämpään kulkiessa säteilyn etenemisnopeus pienenee ja säteily 
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taipuu kohti rajapinnasta kohtisuoraan piirrettyä tasoa. Taipumisen voimakkuus riippuu 

paitsi väliaineiden tiheyserosta tai taitekertoimista myös saapuvan säteilyn 

aallonpituudesta (Skoog ym. 2016).  

Taipuminen ei juuri koskaan ole täydellistä, vaan osa säteilystä myös heijastuu 

rajapinnasta. Yksinkertaistetusti geometrisesti kuvattuna säteilyn saapuessa tasaiselle 

rajapinnalle sen tulokulma α pinnan normaaliin nähden on identtinen heijastuvan säteilyn 

lähtökulman β kanssa. Heijastumisen merkittävimpiä arkisia seuraamuksia on esineiden 

ja muiden kohteiden näkeminen sillä eri lähteistä peräisin oleva näkyvä valo päätyy 

ihmissilmän havainnoitavaksi ensisijaisesti heijastumisen kautta (Young ym. 2011).  

2.1.3 Emissio ja absorptio 

Säteilyn vuorovaikutus aineen kanssa aiheuttaa paitsi säteilyn etenemissunnan 

muuttumista myös energian välittymistä. Säteilyn ja aineen vuorovaikutuksessa energiaa 

siirtyy pysyvästi joko emissiona aineesta säteilyksi tai absorptiona säteilystä aineeseen. 

Hiukkasfysiikan perusolettamuksiin kuuluu hiukkasten energiatasojen kvantittuminen 

mistä seuraa, että atomit ja molekyylit voivat esiintyä vain tietyillä energiatasoilla ja täten 

absorboida tai emittoida vain tarkasti tietynenergisiä fotoneita eli kvanttiteorian mukais ia 

sähkömagneettisen säteilyn hiukkasia. Absorptiossa nämä fotonit virittävät atomin tai 

molekyylin korkeammalle energiatasolle, kun taas emissiossa atomi tai molekyyli 

luovuttaa energiaa fotoneina ja palautuu kohti energian perustasoaan (Young ym. 2011). 

Spektroskopian kannalta tärkein säteilyn ja aineen välinen energian välittymistapa liittyy 

joko atomien elektronikuorten virittymiseen tai molekyylien sidosten kiertymisiin ja 

värähtelyihin, joista aiheutuvat kullekin aineelle tai materiaalille ominaiset absorptio- ja 

emissiospektrit. Spektrin voi tässä yhteydessä määritellä kuvaajana, joka esittää 

emittoidun tai absorboidun säteilyn intensiteetin aallonpituuden (tai taajuuden) funktiona 

(Skoog ym. 2016; Kuva 2) 

 



7 

 

 

Kuva 2. Nestemäisen veden absorptiospektri (mukaillen Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Absorption_spectrum_of_liquid_water.p

ng). 

2.2 Spektrikuvantaminen 

Spektroskopia on yleisnimitys tieteelle, joka tutkii säteilyn ja aineen välistä 

vuorovaikutusta. Nykyisin termiin sisältyy lisäksi myös hiukkasten ja aineen välinen 

vuorovaikutus. Spektroskopian tutkimuskohde on tyypillisesti aineesta mittaamalla 

kerätty spektri (Skoog ym. 2016). Kuvantamisella puolestaan yleisesti tarkoitetaan kuvan 

luomista kohteesta jollekin tietovälineelle tai alustalle, esimerkiksi piirroksena tai 

tietokonegrafiikkana. Tieteellisessä kontekstissa kuvantamisen tarkoitus on esittää jotain 

kohteen mitattavaa ominaisuutta tutkimustarkoituksessa, erotuksena taiteellisesta 

kuvantamisesta (Geladi & Grahn 1996). 

Digitaalinen kuva koostuu pikseleistä eli harmaasävyn tai intensiteetin arvoista, joilla on 

tunnettu pistekoordinaatti kuvassa. Yksittäisiä pikseleitä voidaan kuvata 

kokonaisluvuilla, esimerkiksi asteikolla 28, jolloin arvo 0 vastaisi tumminta mustaa ja 

arvo 255 puhtainta valkoista. Tavallisissa värikuvissa (RGB-kuva) pikseleiden 

harmaansävyasteikko on korvattu kolmella erillisellä (punainen, vihreä ja sininen) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Absorption_spectrum_of_liquid_water.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Absorption_spectrum_of_liquid_water.png
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kerroksella tai aallonpituuskaistalla, joiden keskinäisiä suhteita muuttamalla pystytään 

muodostamaan kaikki värit (Geladi & Grahn 1996; Geladi ym. 2007). Mikäli yksittäis i in 

pikseleihin sisältyy dataa useammalta aallonpituuskaistalta, voidaan puhua 

moniulotteisesta kuvasta (engl. multivariate image) ja edelleen spektrikuvantamisesta tai 

hyperspektrikuvantamisesta, jos yksittäisiä aallonpituuskaistoja on käytössä 

huomattavasti enemmän (esimerkiksi yli 100 kappaletta). Kirjallisuudessa hyväksytty 

aallonpituuskaistojen määrä on epäselvä, mutta periaatteessa spektrikuvantamisessa 

jokainen yksittäinen pikseli pystytään esittämään lähes jatkuvana spektrinä (kts. Kuva 2). 

Hyperspektrikuvantamisessa käytetään erityisesti geologisessa tutkimuksessa vain 

näkyvän valon ja infrapuna-alueen aallonpituuksia (Goetz & Curtiss 1996). 

Hyperspektrikuvantamiseen käytettävä laitteisto on teknillisiltä ominaisuuksiltaan 

monimutkaista ja raakadatan prosessoinnista saisi kirjoitettua laajemmankin tekstin.  

Tämä työ ei ole riittävä kuvaamaan tarkemmin hyperspektriteknologian laitteistoon tai 

datan käsittelyyn liittyviä kysymyksiä, mutta teknisistä laiteominaisuuksista on kirjoitettu 

ainakin Siesler ym. (2002) sekä Bhargava & Levin (2005), ja datan käsittelystä Chang 

(2003) ja Grahn & Geladi (2007) toimesta. Clark (1999) listaa kuitenkin muutamia yleis iä 

spektrometrien ominaisuuksia, jotka on hyvä mainita tässä yhteydessä: 

1. Aallonpituusalueen havaintokyky (engl. Spectral range) kuvaa 

aallonpituusaluetta, jonka sisällä vastaanotin pystyy havainnoimaan saapuvaa 

sähkömagneettista säteilyä. Aallonpituusalueisiin liittyvä termistö julkaisuissa on 

kirjavaa ja tieteenalakohtaista (Taulukko 1), joten tässä tutkielmassa vältetään 

käyttämästä monitulkintaisia lyhenteitä, kuten SWIR tai NIR, ilman suoraa 

viittausta tarkoitettuun aallonpituusalueeseen.  

2. Aallonpituuskaistojen leveys (engl. Spectral bandwidth) kertoo jokaisen 

spektrometrin yksittäinen kanavan tai kaistan leveyden. Esimerkiksi 25 nm 

kaistanleveys jakaisi 400–1400 nm kokonaiskaistan 40 kanavalle, mutta hukkaisi 

huomattavan osan yksityiskohtia verrattuna laitteistoon, joka pystyy 

korkeampaan erottelukykyyn. 

3. Signaalin ja häiriön suhde. Tarvittava häiriöiden sietokyky ja tunnist imen 

herkkyys riippuvat havainnoitavan spektrijäljen (engl. Spectral signature) 
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voimakkuudesta. Joidenkin heikkojen signaalien havaitsemiseen tarvitaan 

kertaluokkaa herkempi laitteisto. 

Taulukko 1. Eri käytössä olevia infrapunasäteilyn nimeämisluokkia. Taulukossa 

luokat ISO-standardista (International Organization for Standardization; ISO 

20473:2007), kansainvälisen valaistuskomission (International Commission on 

Illumination, CIE; CIE S 017/E:2020) suositus sekä yksityisen yrityksen (Specim, 

https://www.specim.fi/products/) käyttämä jaottelu. 

 Luokitus Aallonpituusalue 

ISO 
20473:2007 

Near-infrared (NIR) 
Mid-Infrared (MIR) 
Far-Infrared (FIR) 

0.78 – 3 µm 

3 – 50 µm 

50 – 1000 µm 

CIE S 
017/E:2020 

IR-A 

IR-B 

IR-C 

0.7 – 1.4 µm 

1.4 – 3.0 µm 

3.0 – 1000 µm 

Specim Visible + near infrared light (VisNIR) 
Near-infrared (NIR)  

Short-wavelength infrared (SWIR) 
Mid-wavelength infrared (MWIR) 
Long-wavelength infrared (LWIR) 

0.4 – 1.0 µm 

0.9 – 1.7 µm 

1.0 – 2.5 µm 

2.7 – 5.3 µm 

8 – 12.4 µm 

 

2.3 Mineraalien spektroskooppiset ominaisuudet 

Mineraalit ovat luonnossa esiintyviä kiderakenteisia kemiallisia yhdisteitä, joilla on 

tunnettu kemiallinen koostumus (Grotzinger & Jordan 2014). Mineraalit absorboivat 

fotoneita usean eri prosessin kautta, mikä mahdollistaa kemiallisen informaa tion 

keräämisen mineraaleista heijastuneesta, sironneesta ja emittoidusta säteilystä (Clark 

1999).  

Olennainen osa mineraalien tunnistamisessa hyperspektrimenetelmällä on mineraa lien 

koostumuksesta ja kiderakenteesta aiheutuvat spektrijäljet eli tiettyä kapeaa 

aallonpituusaluetta vastaavat absorptiokuopat tai -kaistat mitatussa mineraa lin 

heijastusspektrissä. Yksi tai useampi spektrijälki havainnoidulla aallonpituusaluee l la 
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muodostaa mineraalin tunnusomaisen spektrin, joita on kerätty laajoiksi 

spektrikirjastoiksi esimerkiksi Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen (USGS) 

toimesta (Kokaly ym. 2017a). Kidekenttäteoriaa ja muita mineraalien absorptio-

ominaisuuksia käsitellään laajasti Roger (1993) toimesta, mutta tiivistetys t i 

hyperspektrikuvantamisen kannalta tärkeimpiä absorptioprosesseja ovat atomien 

elektronikuoren virittyminen sekä saapuvan säteilyn energian sitoutuminen tiettyjen 

molekyylisidosten värähtelyihin ja venymisiin. Tärkeä on myös tiedostaa mineraale ista 

havaittavien spektrijälkien sijoittuvan pääsääntöisesti sähkömagneettisen säteilyn 

näkyvän valon ja infrapunasäteilyn aallonpituusalueelle. Lisäksi menetelmä havaitsee 

vain mineraalinäytteen pinnasta saadun signaalin, koska käytetty säteily ei juuri uppoudu 

näytteeseen (Chang 2003).  

2.3.1 Molekyylisidosten värähtely ja venyminen 

Molekyylien väliset ja mineraalien kiderakenteiden sidokset värähtelevät ja venyvät 

jousen tavoin, missä värähtelyn taajuus riippuu etenkin kunkin sidoksen voimakkuudesta 

sekä molekyylien hiukkasten massoista. Molekyyleillä on 3𝑁− 6 (missä N on 

molekyylin atomien lukumäärä) perusvärähtelytaajuutta sekä useita harmonis ia 

(yli)värähtelytaajuuksia, jotka ovat yhden perusvärähtelytaajuuden kerrannaisia tai 

yhdistelmiä useasta perustaajuudesta (Clark 1999). Kaikkien geologisesti merkittävien 

materiaalien perusvärähtelytaajuudet asettuvat alueelle, jossa keskipitkän- ja 

pitkätaajuisen (yli 3 µm, kts. Taulukko 1) infrapunasäteilyn energia aiheuttaa näiden 

sidosten virittymistä. Ne piirteet, jotka havaitaan näytteestä mitatun spektrin lyhyemmän 

aallonpituuden alueella ovat seurausta harmonisista värähtelytaajuuksista (Hunt 1977). 

On huomattava, että kaikki molekyylien sidokset eivät ole infrapuna-aktiivisia eli eivät 

pysty absorboimaan tulevaa infrapunasäteilyä. Kuitenkin useat erityisesti OH-, CO3- ja 

H2O- molekyylejä sisältävät mineraalit aiheuttavat voimakkaan infrapunavasteen, mikä 

näkyy tunnusomaisina absorptiokaistoina näiden mineraalien heijastusspektreissä (Clark 

1999). 
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2.3.2 Elektroniprosessit  

Kidekenttäefekti näkyy mineraaleilla, jotka sisältävät siirtymäalkuaineita ja erityises t i 

rautaa (Fe). Eristettyinä atomeina kaikkien siirtymäalkuaineiden d-orbitaalien 

energiatasot ovat yhteneviä, mutta eri yhdisteissä kuten mineraaleissa orbitaalien 

energiatasot jakautuvat kidekenttäteorian mukaisesti. Käytännössä yhdiste issä 

siirtymäalkuaineiden uloimmat elektronit pystyvät virittymään korkeammalle 

energiatasolle absorboimalla sopivan energisen fotonin. Koska mahdolliset elektronien 

energiatasot määräytyvät mm. alkuaineen hapetusluvun, koordinaation ja sijainnin 

kiderakenteessa suhteen pystytään kidekenttäefektiin perustuvia absorptiopiirte itä 

hyödyntämään mineraalien tunnistamisessa heijastusspektreistä (Burns 1993). Kuvassa 

3a oliviinin heijastusspektri ja voimakas lähellä 1 µm nähtävä Fe2+ johtuva 

kidekenttäabsorptio.  

Varauksensiirto-reaktiossa absorboitu fotoni aiheuttaa elektronin siirtymisen yhdeltä 

atomilta tai molekyyliltä toiselle. Tästä aiheutuu heijastusspektriin yleensä hyvin 

voimakas laaja spektrijälki, joka esiintyy spektrissä ultraviolettisäteilystä näkyvän valon 

puolelle asti. Kuvassa 3b on esitetty hematiitin heijastusspektri, jossa varauksensiirro sta 

aiheutuva spektrijälki näkyy selvästi. Sama piirre selittää hematiitin ja muiden 

rautaoksidien punertava värin (Clark 1999).  

Sinooperilla (HgS) ja alkuaine rikillä (S) esiintyy myös heijastusspektrissä voimakas 

absorptiopiirre ultraviolettisäteilyn ja näkyvän valon kohdalla (Kuva 3c). Toisin kuin 

hematiitilla tämä piirre voidaan selittää johdevyön ja valenssivyön käsitteiden avulla. 

Erityisesti puolijohteissa atomien uloimmat elektronit voivat siirtyä alemman 

energiatason valenssivyöltä vapaiksi johdevyön elektroneiksi. Tämä siirtymä vaati 

energiaa, joka sinooperilla ja rikillä vastaa näkyvän valon alueella olevien fotonien 

energiaa aiheuttaen havaitun spektrijäljen (Hunt 1977).  

Myös muita harvinaisempia elektronien virittymiseen liittyviä mineraa lien 

absorptiomekanismejä on olemassa, kuten värikeskukset, ja niitä on kuvattu laajasti 

Roger (1993) toimesta. Yleisesti ottaen elektronien virittymisestä johtuvat spektrijäljet 

ovat laaja-alaisempia yksittäisiä tai kaksoiskaistoja, kun taas molekyylisidosten 

värähtelyyn absorboituva säteily aiheuttaa lukuisia teräviä ja toistuvia spektrijälkiä. 
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Kuva 3. A. Oliviinin heijastusspektri, jossa on merkittynä punaisella nuolella 

kidekenttäefektistä aiheutuva Fe2+ absorptio; B. Hematiitin heijastusspektri. 

Sininen nuoli näyttää varauksensiirtoreaktion voimakkaan näkyvän valon puolelle  

ulottuvan absorptiopiirteen; C. Sinooperin heijastusspektri. Jyrkkä 

absorptiogradientti (vihreä nuoli) aiheutuu elektronien virittymisestä valenssivyöltä 

johdevyölle. Kuvaajat mukaillen USGS:n spektritietokannasta (Kokaly ym. 2017b). 

2.4 Malminetsintä 

Koska työ käsittelee hyperspektriteknologian malminetsintäsovellutuksia, on olennaista 

määritellä mitä malminetsinnällä tarkoitetaan. Malminetsintä on tutkimustyötä, jonka 

tarkoitus on löytää luonnosta taloudellisesti kannattavia mineraaliesiintymiä. 

Malminetsinnässä hyödynnetään laajasti geologisia, kemiallisia ja fysikaalis ia 

menetelmiä, kuten kallioperäkartoitusta, geokemiallista näytteenottoa sekä kallioperän 

geofysikaalisia, esimerkiksi magneettisia, mittauksia (Arndt & Ganino 2012). 

Malminetsinnässä yleisenä haasteena on esiintymien löytäminen maapeitteen alta tai 

syvältä kallioperästä.  Etsintätöissä on apuna erilaiset malminmuodostumisprosesse ihin 
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liittyvät kivilajiyksiköiden ja mineralogian muutokset, jotka pystytään havaitsemaan 

laajemmalta alueelta kuin varsinaiset mineraaliesiintymät ja joita hyödynnetään viitte inä 

mineralisaatioiden olemassaolosta. Pitkälle tutkittuja aiheita ovat esimerk iks i 

porfyyrimalmien tai vulkanogeenisten massiivisten sulfidimalmien (VMS) ympärille 

muodostuvat muuttumiskehät (Robb 2020). Hyperspektrikuvantamisella on mahdollista 

havaita malminmuodostukseen liittyviä isäntäkiven muuttumismineraaleja ja muita 

muutosprosesseja, jotka saattavat muuten olla vaikeasti silmällä havaittavissa. 
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3 HYPERSPEKTRIKUVANTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN 

MALMINETSINNÄSSÄ 

3.1 Kaukokartoitus 

Hyperspektrikuvantamisen käyttö kaukokartoituksessa myös geologian osalta ulottuu 

1970-luvulla kehitettyihin lentokoneeseen liitettäviin kuvantamisjärjestelmiin sekä 

NASA:n laukaiseman Landsat 1 -satelliitin ja sen sisältämään MSS 

monispektriskanneriin (engl. multispectral scanner) ja myöhemmin 1982 laukaistuun 

Landsat 4 -satelliittiin, johon oli asennettu kehittyneempi ”thematic mapper” (TM) 

monispektriskanneri. Vasta NASA:n 1980-luvulla esittelemän ”Aiborne Imaging 

Spectrometer” (AIS) laitteiston (Vane ym. 1984) ja sitäkin uudemman AVIRIS-laitteiston 

(NASA 2022) voidaan kuitenkin ajatella olevan todellisia kuvantamisspektroskopiaan eli 

hyperspetrikuvantamiseen tarkoitettuja mittalaitteita, koska ne kykenivät jo yli sadan 

yhtäaikaisen spektrikaistan mittaamiseen. Hyperspektrimenetelmän kaukokartoituksen 

alkuvaiheen kehitys on hyvin tiivistetty Goetz ym. (1983) ja Goetz ym. (1985) toimesta.  

Jo varhaiset tutkimukset, jotka hyödynsivät lentäen tai satelliitista kerättyä 

spektrikuvantamisaineistoa, osoittivat hyperspektrikuvantamisen olevan tehokas työkalu 

malmiesiintymätutkimuksessa. Esimerkiksi Abrams ym. (1977) näyttivät Cupriten 

kaivosalueella Yhdysvaltojen Nevadassa esiintyvien muuttuneiden limoniittia sisältävie n 

kivilajiyksiköiden erottuvan selvästi kerätystä kaukokartoitusaineistossa. Yhdistämällä 

rautaoksidien 0.5–1.1 µm aallonpituusalueella näkyvän absorptiopiirteen ja alueen 

muuttuneille kiville tyypillisen mm. savimineraaleista, pyrofylliitistä ja aluniit ista 

johtuvan 2.15–2.25 µm alueen spektrijäljen he pystyivät kuvantamisen avulla erottamaan 

muuttuneet limoniittiset kivet luonnostaan rautaoksidia sisältävistä muuttumattomista 

kivistä. Samantapaisia tuloksia on saatu myös kupariporfyyrimalmeja sisältävältä alueelta 

Yhdysvaltojen Etelä-Arizonasta. Abrams ym. (1983) käyttivät monispektrilaitteistoa 

tunnistamaan muuttumisvyöhykkeistä aiheutuvat mineraalimuuttumiset porfyyrimalmien 

ympärillä. Analyysi erotti alueen kivilajiyksiköt sekä muuttuneet ja muuttumattomat 

kivet toisistaan kiitettävästi ja tarkemman maastotutkimuksen avulla kukin yksikkö 

voitiin vielä kuvata yksityiskohtaisemmin. Eri asteisesti hydrotermisesti muuttuneet kivet 
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erottuivat aineistossa toisistaan savimineraalien määrävaihtelun vuoksi (Abrams ym. 

1983).  

Kruse ym. (1993) hyödynsivät 128 kanavaista AVIRIS hyperspektrilaitteistoa 

tunnistaakseen eri kivilajiyksiköitä Kalifornian Kuolemanlaakson pohjoisosissa. 

Tutkimuksessa käytettiin myös kehittyneempiä datankäsittelymenetelmiä, joiden avulla 

mitatusta spektriaineistosta pystyttiin paitsi erottamaan kivilajiyksiköt visuaalises t i 

toisistaan myös määrittämään automaattisesti dominoiva mineraali sekä saamaan 

yksityiskohtaisempaa tietoa mineraalikoostumuksesta sekä mineraalien suhteellis ista 

osuuksista. Menetelmän kehittyminen sekä laitteiston että datankäsittelyn puolesta 

mahdollistivat dolomiitin erottamisen kalsiitista, götiitin ja hematiitin erottamisen 

toisistaan sekä serisiitin (hienorakeinen muskoviitti) erottamisen yleisistä 

savimineraaleista kuten montmorilloniitista.  

Viimeaikaisin menetelmäkehitys hyperspektrimenetelmän kaukokartoituskäytössä näkyy 

hyvin tuoreemmissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Laakso ym. (2015) tutkivat Kanadan 

arktisella alueella tunnetun VMS-esiintymän ympäristöä modernilla lentokoneeseen 

kytketyllä hyperspektrilaitteistolla ja vertasivat tuloksia maan pinnalta kannettava lla 

laitteella saatuihin kallion in-situ spektrimittauksiin. Aineiston käsittelyn jälkeen he 

onnistuivat poistamaan kalliopintoja peittävän sammaleen vaikutuksen tuloksista ja 

näkemään biotiitin/kloriitin kemian muutoksen VMS-esiintymän ympärillä sekä 

maanpinnalta että lentäen tehdyistä mittauksista.  

3.2 Kairasydäntutkimus 

Kairasydäntutkimus on suorin tapa tutkia mineraaliesiintymiä. Millään muulla 

menetelmällä ei pystytä saamaan in-situ tietoa maanpinnan alaisesta kallioperästä. 

Kairasydännäytteiden hyperspektritutkimus mahdollistaa kerätyn näytemateriaa l in 

jatkotutkimuksen antaen lisäinformaatiota, joka voi auttaa esimerk iks i 

mineraaliesiintymien laajuuden, mineraalikoostumuksen sekä hienovaraisten 

mineraalikemian muutosten ja hydrotermisen muuttumisen luonteen selvittämisessä 

(esim. Harraden ym. 2013; Munro ym. 2018; Wells ym. 2016). 2000-luvun aikana 

hyperspektritutkimus on kehittynyt tärkeäksi perusmenetelmäks i 
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kairasydäntutkimuksessa, mistä osoituksena on sekä Suomen Geologian 

tutkimuskeskuksen (GTK) että Ruotsin Geologian tutkimuskeskuksen (SGU) aloittamat 

laajat projektit hallinnoimiensa kairasydänarkistojen systemaattiseksi skannaamiseks i 

hyperspektrilaitteistoilla (GTK 2020; SGU 2020). 

3.3 Mineraalikemia 

Kuten ylempänä mineraalien spektroskooppisista ominaisuuksista puhuttaessa on 

mainittu, spektrikuvantamisessa mineraaleista mitattuun heijastusspektriin syntyy 

absorptiokuoppia infrapuna-aktiivisten molekyylisidosten värähtelyn vaikutuksesta. 

Epäpuhtaudet mineraalien rakenteessa ja systemaattiset mineraalikemian muutokset 

esimerkiksi isomorfisissa seossarjoissa aiheuttavat riittävän suuren muutoksen 

mineraalihilan sidosten ominaisuuksiin, että muutos on havaittavissa mineraa lien 

heijastusspektrissä. Jo aikaisemmat tutkimukset mutta erityisesti työ Clark ym. (1990) 

toimesta avasivat mahdollisuuden tarkemman mineraalien kemian tutkimiseen korkean 

resoluution hyperspektrilaitteistojen avulla. Alla on esitetty kaksi mineraaliesimerkk iä, 

joiden analysointia hyperspektrimenetelmällä on sovellettu malminetsintään. 

3.3.1 Epidootti-klinotsoisiitti 

Roache ym. (2011) tutkivat Länsi-Australian Yilgarnin kratonialueen kultaesiintymiä ja 

niissä tavattavia epidootti-ryhmän mineraaleja, erityisesti epidootti-klinotsoisiit t i 

seossarjaa. He onnistuivat näyttämään mikroanalysaattorilla (EPMA) mitatun 

mineraalikemian vastaavan hyperspektrilaitteistolla havaittua epidootti-klinotsoisiit t i 

mineraalien absorptiokaistan voimakkuuden muutosta ja siirtymistä 1540–1565 nm 

alueella. Epidootilla absorptiokaistan huippu oli pääsääntöisesti <1553 nm ja 

klinotsoisiitilla lähempänä 1560 nm. Kuvassa 4 on esitetty tyypillinen epidootin 

heijastusspektri (Kokaly ym. 2017b), jossa kyseinen absorptiokaista on helposti 

havaittavissa. Koska Yilgarnin alueella kultaesiintymät ovat yhteydessä epidoottisten 

kivilajiyksiköiden vaihettumiseen klinotsoisiittisiin kivilajeihin, kirjoittajat näkevät 

hyperspektritutkimuksen olevan käyttökelpoinen työkalu esimerkiksi esiintymien 

nopeaan kartoittamiseen. 



17 

 

3.3.2 Vaaleat kiilteet 

Vaalean kiilteen tarkka määritelmä vaihtelee ja kirjallisuudessa sitä käytetään usein 

huolimattomasti. Nimeä saatetaan käyttää pelkästään synonyyminä muskoviit il le 

(American Heritage® Dictionary of the English Language; Mindat) tai laajemmin 

käsittämään muskoviitin, paragoniitin ja talkin (Britannica). On hyvä huomata, että 

Kansainvälinen mineraloginen yhdistys, IMA (International Mineralogical Association), 

ei tunnusta nimitystä lainkaan viralliseksi mineralogiseksi nimeksi kiilte iden 

luokituksessaan (Rieder ym. 1998). Hyperspektriaiheita käsittelevissä tutkimuks issa 

(esim. Arne ym. 2016; Harraden ym. 2013; Wang ym. 2017) termiä käytetään 

vaihtelevasti tarkoittamaan ainakin muskoviitin, illiitin, serisiitin, paragoniit in, 

celadoniitin ja phengiitin muodostamaa mineraalikokonaisuutta. Meyer ym. (2022) 

selittävät nimityskäytännön kehittyneen nykyisenkaltaiseksi seurauksena varhaisemp ien 

hyperspektrilaitteistojen kyvyttömyydestä erottaa näitä mineraaleja toisistaan. 

Vertaamalla ylempänä listattuja mineraalinimiä IMA:n viralliseen kiillemineraa l ien 

Kuva 4. Epidootista laboratoriossa mitattu heijasstusspektri, jossa on näkyvillä 

esimerkiksi voimakkaat spektrijäljet 1550 nm (1.55 µm) ja 2330 nm (2.33 µm) 

kohdilla. Kuvaaja mukaillen USGS:n spektritietokannasta (Kokaly ym. 2017b). 
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luokitteluun, vaalealla kiilteellä tarkoitetaan mineralogisesti lähinnä joukkoa 

verkkosilikaatteja, jotka ovat paragoniittia tai kuuluvat illiitti- tai phengiitti-sarjaan. 

Vaaleista kiilteistä mitatussa heijastusspektrissä on erittäin tunnusomainen spektrijälk i 

2200 nm kohdalla (Farmer 1974; Rossman 1984; Kuva 5). Jäljen sijainnin siirtyminen 1 

nm verran vastaa mineraalin hilassa oktaedrisesti koordinoituneen alumiinin (Aloct) 

määrän muuttumista ±1.06 % (Swayze ym. 2014). Vaaleiden kiilteiden mineraalikemian 

vaihtelu voidaan tulkita merkkinä hydrotermisen muuttumisen tyypistä ja 

voimakkuudesta tai hydrotermisen fluidin geokemiasta, minkä takia 2200 nm piirrettä 

pystytään hyödyntämään mineraaliesiintymien ympäristön kartoittamisessa ja 

malminetsinnän kohdistamisessa (Meyer ym. 2022). Esimerkiksi Wang ym. (2017) 

käyttivät kairasydännäytteistä kerättyä hyperspektridataa tutkiakseen kahta 

kultaesiintymää Länsi Australiassa. Kanonwna Belle:n esiintymässä vaaleiden kiilte iden 

2200 nm piirre siirtyi pidemmän aallonpituuden suuntaan mineralisaatiota lähestyessä, 

kun taas Sunrise Dam:in esiintymässä yhteys oli päinvastainen ja lähellä mineralisaat iota 

vaaleista kiilteistä mitattu 2200 nm spektrijälki oli lyhyemmällä aallonpituude lla. 

Havaitut poikkeavuudet pystyttiin selittämään mineralisoivan fluidin koostumuksen 

erilaisuudella. 
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Kuva 5. Muskoviitin laboratoriomitattu heijastusspektri. Tunnusomainen 2200 nm 

absorptiopiirre merkattu sinisellä raidalla. Kuvaaja mukaillen USGS:n 

spektritietokannasta (Kokaly ym. 2017b). 

3.4 Tapaustutkimus: Rajapalojen Au-Co-esiintymä 

Rajapalot on Mawson Oy:n Pohjois-Suomessa, Ylitorniolla, edistämä malminetsintä- ja 

kaivosprojekti, joka on keskittynyt projektialueella tunnettujen kullan (Au) ja koboltin 

(Co) esiintymien tutkimiseen (SRK Consulting 2022). Yhtiö teetti vuonna 2019 

hyperspektritutkimuksen valikoiduista kairasydännäytteistä, jotka oli porattu Raja- 

nimiseen mineraaliesiintymään. Suoritetussa tutkimuksessa Specim-yhtiön SisuROCK-

laitteistolla (Specim 2020) kuvattiin kokonaan tai osittain kolme kairareikää, PAL0092, 

PAL0093 ja PAL0097. Kuten aiemmassa kappaleessa on kuvattu, vaaleiden kiilte iden 

2200 nm alueella nähtävä absorptiokaista on herkkä mineraalikemian mittari. Rajan 
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mineraaliesiintymälle on tunnuksenomaista runsas biotiitin ja muskoviitin määrä, joten 

alla on kuvattu lyhyt tutkimus Rajan vaaleiden kiilteiden koostumuksesta.  

Kuvassa 6 on esitetty pistearvoina Rajan esiintymän parhaan kairareiän PAL0093 

heijastusspektrin 2200 nm- piirteen mittausarvot väliltä 205–330 m. Mittaustuloks ista 

nähdään jyrkkä vaaleiden kiilteiden aallonpituuden lyheneminen noin 2205 nanometristä 

alle 2200 nanometriin voimakkaimmin mineralisoituneen lävistyksen kohdalla. 

Mineraalikemiallisesti aallonpituuden lyhenemisen tulisi merkitä vaalean kiilteen 

oktaedrisesti koordinoituneen alumiinin (Aloct) lisääntymistä ja korvautumista muilla 

alkuaineilla (Swayze ym. 2014). Rajan esiintymästä teetetyistä ohuthiestä on otettu 

mineraalianalyysejä elektronimikroanalysaattorilla (Taipale 2018). Kuvassa 7 on esitetty 

kairareiän PAL0093 mineralisaatiosta sekä mineralisoitumattomista PAL0093 sekä 

viereisen PAL0097 tehtyjä muskoviitin alkuaineanalyysin tuloksia, joista näkyy 

mineralisaatiossa esiintyvien muskoviittien suhteellinen alumiinirikkaus. Saatu 

mittaustulos tukee vahvasti hyperspektriaineistosta mitattua aallonpituuden muutosta.  

Kuva 6. PAL0093 kairareiästä kerätystä hyperspektridatasta erotettu 2200 nm 

kaista. Punaisella 50 näytepisteen liikkuva keskiarvo. Keltaisella kaistalla merkattu 

kairareiän voimakkain mineralisaatio 245–265 m välillä. 
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Kuva 7. SiO2-Al2O3-kuvaaja Rajan malmiesiintymän muskoviitti-mineraalis ta 

elektronimikroanalysaattorilla (EPMA) mitatusta kemiallisesta datasta.  
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Kirjallisuudesta selviää hyperspetrimenetelmän vaiheittaisen kehittymisen erottamaan 

ensin vain muutamaa laajaa mittauskaistaa käyttämällä kivilajiyksiköitä toisistaan ilman 

kovin tarkkaa koostumustietoa, ja myöhemmän nopean laitteiston kehittymisen 

kattamaan laajemman aallonpituusalueen ja saavuttamaan huomattavasti tarkemman 

resoluution. Samanaikainen mineraalien spektritietokantojen kokoaminen,  

datankäsittelyn kehittyminen sekä tietokoneiden laskentatehon kasvaminen, 

mahdollistivat automaattisen mineraalien tunnistaminen mitatuista spektriaineisto ista 

ilman in-situ tietoa tutkimusalueesta (esim. Abrams ym. 1977; Abrams ym. 1983; Kruse 

ym. 1993). 2020-luvulla menetelmä on rutiininomaisesti käytössä malmigeologisessa 

tutkimuksessa sekä alueellisessa ja kohteellisessa malminetsinnässä, mistä esimerkkinä 

toimii kerättyjen mittaustulosten esittäminen malminetsintätuloksista kertovissa 

lehdistötiedotteissa (esim. Westward Gold 2021). 

Hyperspektrimenetelmän käyttö kaukokartoituksessa mahdollistaa merkityksellisen 

kallioperägeologisen ja malmigeologisen tiedon keräämisen poikkeuksellisen suurilta 

alueilta. Samalla kairasydämistä ja käsilaitteilla tehdyistä mittauksista pystytään 

tekemään johtopäätöksiä tutkitun esiintymän laajuuden sekä ominaispiirte iden 

selvittämiseksi. Rajapalojen Au-Co-esiintymän tapauksessa kerätty hyperspektriaine isto 

tukee mikroanalyysaattorilla tehtyjen muskoviitin pistemittaustuloksien havaintoja 

vahvistaen mineralisaation koostuvan alumiinirikkaammasta ja täten lyhyemmän 2200 

nm alueen spektrijäljen omaavasta muskoviitista. Tarkempi esiintymän 

hyperspektriaineiston tutkiminen olisi syytä toteuttaa kokonaan erillisenä tutkimustyönä. 
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