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1..]. Rautateillä tehtävät louhintatyöt 

Rautatlelaitoksen piirissä joudutaan suorittamaan 

louhintatöltä toteutettaessa uusien ratojen raken-

tamista sekä vanhojen ratojen perusparannuksia 
joissa viimeksi mainituista on tässä mielessä eri-

tyisesti mainittava radanoikaisut. Edelleen on 

kalliota louhittava raidesepelin raaka-aineeksi se-

kä eräissä edellisiin verrattuna pienissä kohteissa, 

kuten rakennuksien pohjissa, ojituksissa yms. Lou-

hinnan yleisissä laatuvaatimuksissa kiinnitetään 

avolelkkauksissa päähuomio leikkauksen seinämlen 

tasaisuuteen ja turvallisuuteen sekä pohjien ta-

saisuuteen ja puhtauteen routivista aineksista. 

Rautatietunneleiden louhintoj en yleisvaatimukset 

ovat yleisesti ottaen samat kuia avoleikkauksissa, 

mutta tunnelilouhjnta asettaa kuitenkin omat eri-

tyisvaatimuksensa esim kattoholvin ehdottomaan 

turvallisuuteen nähden. Mitä sitten raidesepelin 

valmistukseen tulee, on siinä tärkeimpänä lopul-

lisen tuotteen kriteeriona aineksen iskun- ja ku-

lutuksenkestävyys sekä rakeisuus raekoon ynnä 

raemuodon osalta. Sepelikallioiden ennakkotutkin- 

ta on ehdottoman tärkeä ja välttämätön toimenpi-

de, koska läheskään kaikki kivilajimme eivät 

kelpaa raidesepelin valmistuksecn. 

1.2 Pyömäärät 

Maamme rataverkolla vuosittain toteutettavien 

kallionlouhintojen määrä vaihtelee varsin laa-

joissa rajoissa. Niimpä vuosina 1966 - 1970 on 

I, 1 
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varsinaista rataleikkausten louhintaa toteutettu 

vuosittain 160 000 m) ktd - 670 000 m) ktd. Suuri 

vaihtelu johtuu kunakin vuonna tekeillä olleiden 

projektien laadusta ja luonteesta, ts siitä, missä 

määrin kallioleikkauksia on sisältynyt vuosityö-

ohjelmien puitteissa suoritettuihin rautatiera-

kennus- ja ratojen perusparannustöihin. Raidese-

pelin käyttö vuosittain on toinen lukuarvo, joka 

omalta osaltaan kuvaa louhintojen volyymia. Näinä 

luvut ovat vv. 1966 - 1970 vaihdelleet rajoissa 
50 000 m) ltd - 780 000 m) ltd raidesepeliä vuo-
sittain. Siitä, missä määrin louhinnat on toteu-

tettu yksityisiä urakoitsijolta käyttäen ja toi-

saalta omana työnä, ei ole aivan tarkkaa tilastoa 

laadittu. Kuitenkin on todettava, että raidesepelin 

valmistus on lähes sataprosenttlsesti teetetty yk-

sityisillä 	urakoitsijoilla. Leikkausten ja tun- 

neleiden louhinnoista on niistäkln suurin osa tee-

tetty urakoitsi joilla. 

1.) Tulevaisuus 

Kallionlouhinnan määrää rataverkolla lähitulevina 

vuosina arvioitaessa on aluksi todettava, että 

työn määrä on vähenemässä. Sepelöintiä tullaan jat-

kamaan sekä perussepelöintinä tätänykyä sorapääl-

lystelsillä rataosuuksilla että täydennyssepe-

löintinä sähköistyksen tms seikkojen takia perus-

parannettavilla radoilla, mutta vuotuinen määrä 

ei tule yltämään läheskään huippuvuoslen tasolle, 

jolloin raidesepeliä pantiin raiteeseen jopa lä-

hes 1 000 000 m) ltd. Sepelöinti aiheuttaa raaka- 

aineen hankinnassa louhintaa, mutta myös on mainit-

tava, että tärkeäksi on tullut myös sepelin os-

to kaivosyhtiöiltä. Uudet rataprojektit, joista 

vuodenvaihteessa 1970/71 ovat käynnissä Tampereen-
Parkanon ja Jämsänkosken - Jyväskylän rautatiera- 

kennukset sekä Sköldvikln, Vuonoksen Ja Puhokaen te- 



ollisuusraiteiden rakentaminen, sisältävät myös 

louhintatöitä, eniten niistä kuten tunnettua Jäm-

sänkosken rata. Aloittamattomia uusia ratahank-

keita ovat Martinlaakson paikallisrata Helsirigis-

sä, Rautuvaaran teollisuusraide Kolarissa sekä 

Uudenkaupungin - Kiukaisten rata. Nämä, ynnä eri 

puolilla rataverkkoa suoritettavat harvalukuiset 

tarkkaan harkitut oikaisusuunnitelmat sisältävät 

myös kallionlouhintaa, mutta sen kokonaismäärä on 

ilmeisessä laskussa. 

2 L0UHINTATYT TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSESSA 

2.1 Määrät ja tulevaisuuden ennuste 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen osuus maamme vuosit-

taisista kallion ja louhikon leikkaustöistä on 

noin 20 %. Tvl:n louhintojen määrä kohosi voi-

makkaasti 1960-luvun alkupuoliskolla ja oli kor-

keimmillaan vuonna 1966, noin 2,3 milj. m 3  klc. 
Vuosikymmenen lopussa tapahtui myös laskua tien- 

rakennustöihin käytet;yjen määrärahojen suhteen 

ja sen seurauksena lki myös louhintatöiden mää-

rät. Vuonna 1970  louhintamäärä jäänee noin 1,5 milj. 
m)•ktd. 

Kuvan 1 ennusteen mukaan louhintojen määrä kasva-

nee vuoteen 1980 noin 2,5 milj. n3 ktd tienra-
kennusmäärärahojen suhteessa. 

Jos teitä rakennetaan tulevaisuudessa liikennetar-

peen mukaan, ne sijoittuvat pääosiltaan eteläisim-

pään osaan Suomea, joten ainakin Salpausselän ete-

läpuolella maastosta johtuen 	kalliotöiden 

osuus on suurempi kuin keskimäärin muualla maassa. 

Suuret liikennemäärät edellyttävät tasaukseltaan 

ja linjaukseltaan korkealuokkaisia teitä, joten 

linjalla olevia kallioleikkauksia ei voida välttää. 
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2.2 Louhintakustannukset 

2. 21 Kokonaiskustannukset 

Vuonna 1969 toteutunciden suorite- ja kustannustie-
tojen perusteella käytettiin tienrakennusmäärära-

hoista noin 5,0 % eli noin 19,7 milj.markkaa kalli-
on louhintaan. Lukuun sisältyvät kuormauskustannuk-. 
set (n 1,50 mk/m3 ktr), mutta eivät kuljetuskustan-
nukset. Taulukossa 1 on eritelty kustannusjakautu-
ma eri kustannuslajejile. 

Taulukko 1; Kustannusaluelttainen jakauma vuonna 1 969 

Kustannus- Piirit 	Kustan- Massat % 
alue 	 nus 

milj.mk milj. 
rn3 ktr 

1 
	

U, T, H, Ky 	12,2 	1 ,177 
	

62 
II 
	

M, K, K-S, V 
	

5,1 
	0,387 	26 

III 
	

P-K, K-P, 0, Kn, L 	2,4 	0,200 	12 

	

19,7 
	

1,764 
-----L--------L. - 

Hankekohtaisesti 	osuus voi 
vaihdella paljonkin tien luokasta ja maasto-olosuh-
teista riippuen. Samoin maan eteläisinimissä osissa 
on pulaa eristys- ja jakavankerroksen hiekka- ja 

soramateriaalista joten näitä joudutaan yhä enene-

vissä määrin korvaamaan kalliomaterjaaljila. 

2.22 Yksikkökustannukset 

Louhintatöjden yksikkökustanukset vuodelta 1 969 on 
esitetty taulukossa 2 
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Taulukko 2: Louhintatyön yksikkökustannukset 

Alue Massojen suh- Massat Vaihtelualue 
teessa paino- 
tettu keskiarvo 
mk/m3 ktr milj.m) ktr mk/m3 ktr 

1 9,10 1,177 7,50 - 10,70 
II 9,60 0,387 8,00 - 12,00 
III 9,85 0,200 8,00 - 12,00 

Koko maa 9,30 1,761 

Taulukossa 2 yksikkökustannuksista on huomioitava 

seuraavaa: 

- sisältävät kuormauskustannukset noin 1,50  mk/m3 ktr 
- eivät sisällä kokonalsurakoita 

- eivät sisällä kuljetuskustannuksia 

- työkohteiden yksikkökustannuksista on hylätty 25 % 
suurimmista ja 10 % pienimmistä 

2.3 Kallion käyttötarkoitukset 

Kallion käyttö jakautuu kahteen päätarkoitukseen. 
Ensiksi tarvitaan tielinjan tai lalvaväylän vaati-
ma "aukko", toiseksi louhosta tarvitaan sellaise-
naan pengermateriaaliksi ja edelleen jalostettuna 
murskeena ja sepelinä. 

Kalliosta saatavaa louhetta käytetään: 

- louheena tiepenkereisiin 

- louheena maapatojen tukipenkereisiin 

- murskattuna tien päällysrakennekerroksjjn (jakava-, 

kantavakerros ja päällysteet) 

- verhouksiin maa- ja vesirakeririustöjssä 

Tielinjoilta louhitusta kalliosta murskattiin vuonna 

1969 noin 5k0 000 m3 ltd, mikä vastaa lähes 20 
louhitusta määrästä 
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2. Louhintatöiclen toteuttamismuodot 

Tvl:n louhintatöistä pääosa teetetään urakoitsi-

joilla, vain noin kolmasosa tehdään omana työnä 

(taulukko 3) 

Taulukko 3: Kallionlouhintatöiden jakautuminen 

vuonna 1969 

Työmuoto 	Tmfl.i.m3 ktr 

Kokonaisurakat 	O,5 	26 
Osaurakat 	0,80 	45 
Omat työt 	0,50 	29 

1,75 

1/6 
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II SUOMEN KALLIOPERA LOUHINNAN KANNALTA 

1. 	KALLION KOOSTUMUS JA RAKENNE 

Maamme kallioperä on muodostunut pääasiassa kiteisistä kivila-

jeista, etenkin graniiteista ja gnelsseistä. Näiden muodosta-

ma peruskallio on yli 1 600 milj, vuotta vanha. Nuorempia ki-

vilajeja, esimerkiksi Satakunnan hiekkakivi, on hyvin vähän. 

Noin /k kivilajeistamme on kiteytynyt syvällä maankuoressa. 
Aikojen kuluessa nämä eri mineraalien muodostamat kivilajit 

ovat sitten paljastuneet päällä olevan kallion rapauduttua ja 

rapautuneen aineksen kulkeuduttua muualle. Vaikka kalliope-

rämme onkin pääasiassa granhitteja ja gneissejä, ei se kui-

tenkaan merkitse sitä, että kallioperämme olisi louhittavuu-

deltaan läheskään tasalaatuista ainesta; Vaihtelut voivat 01- 

la joko pieniä tai suuria. Jotta ymmärtälsimme louhittavuus-

eroja, on tunnettava kallioperäri eriastelset koosturnus- ja r-

kennepiirteet, jotka tässä yhteydessä. on jaettu mineraali-, 

kivilaji- ja kallio-ominaisuuksiin. 

1. 1 Mineraaliorninaisuudet 

1.11 Iviineraalin määritelrn 

Mineraali on jokainen luonnossa esiintyvi ja luonnonilmiöiden 

tuloksena olomuotonsa saanut alkuaine tai kemiallinen yhdis 

te. Olomuodoltaan mineraalit ovat yleensä kiteisiä, harvoin 

nestemäisamorfisia. NestemäisamorfislSSa mineraaleissa kaikki 

ominaisuudet ovat joka suuntiin samanlaiset, kun taas kiteI-

sissä aineissa on eri suuntiin erilaisia ominaisuuksia. 

1.12 Kemiallinen luonne 

Jotkut mineraalit esiintyvät luonnossa kemiallisina alkuainei-

na kuten grafiitti (c). Useimmat mineraalit ovat kuitenkin ke-
miallisia yhdisteltä, esim. kvartsi (s102 ). Mineraalien kemi 

allisina rakenneosina esiintyvät tavallisimmin kandeksan alku 

ainetta: happi, p11, aluminium, rauta, kaislum, natrium, k:L 

um, ja magnesium. 
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i.15 Kovuus 

Mineraaalin kovuuden mittana käytetään taulukossa 1. 

esitettyä, kovuudeltaan erilaisten mineraalien muodos-

tamaa asteikkoa. 

Taulukko 1: Mineraalien kovuusasteikko 

Nineraali Kovuus Kovuuden vertaus 

talkki 1 kynsi uurtaa helposti 

kipsi 2 kynsi naarmuttaa 

kalkkisälpä 5 veitsi uurtaa helposti 

fluorisälpä veitsi naarmuttaa 

apatiitti 5 veitsi naarmuttaa heikosti 

maasälpä 6 mineraali naarmuttaalasia 

kvartsi 7 mineraali naarmuttaa lasia ja 
maasälpää 

topaasi 8 mineraali naarmuttaa kvartsia 

korundi 9 mineraali naarmuttaa helposti 
kvartsia ja heikosti topaasia 

timantti 10 mineraalin kidesärmä leikkaa 
lasia 

Mineraalin kovuus on hyvä, muttei aina täysin yksise-

litteinen tuntomerkki, koska eräillä mineraaleilla ko-

vuus on erilainen eri kidesuunnissa. 

1.14 Hauraus ja sitkeys sekä lohkeavuus 

Useat kovat mineraalit ovat hauralta, minkä vuoksi ne 

murtuvat helpommin iskun vaikutuksesta kuin monet peh-

meämmät mineraalit. Mineraalin sitkeys ilmenee mm 

taipuisuutena. Esimerkiksi kiillesuomuja voidaan huo-

mattavasti taivuttaa ennenkuin ne murtuvat. 

Kiteisillä aineilla on yleensä yksi tai useampia loh-

kosuuntia, joiden ansiosta särettäessä muodostuu ta-

saisia peilikirkkaita pintoja. Jollei tällaisia sel- 
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ylä lohkosuuntia ole, muodostuu kupuraisia murtopin-

toja. Tällainen ominaisuus on esimerkiksi kvartsllla. 

1.15 Muoto 

Joskus mineraalit esiintyvät selvän kidemuodon omaavi-

na kitein, joskus joko rakeina, sälöinä, kuituina 

tai suomuina riippuen mineraalin kldeomlnajsuuksista. 

1.16 Väri 

Mineraaleja on sekä värllljsj.ä. että värittömiä. 

Edelliset ovatjoko omavärisiä, jolloin aine on itses-

sään väril].inen, tai vierasvärisiä, jolloin väri joh-

tuu mineraalissa vähäisessä määrässä esiintyvästä 

vieraasta värillisestä aineesta. Useissa mineraaleis-

sa väri lisäksi vaihtelee eri kidesuunnjssa. Näistä 

tekijöistä johtuen väri on yleensä epäluotettava, 

mutta joissakin tapauksissa käyttökelpoinen tuntomerk-

ki. Monilla ainellia väri on erilainen suurissa kappa-

leissa kuin niistä tehdyissä jauheissa. Jauheen väri 

saadaan käytännössä parhaiten esille siten, että mi-

neraalikappaleella vedetään viiru himmeälle posliini- 
levylle. 

Värlin läheisesti liittyvä ominaisuus on kiilto. Mi-

neraalilla on joko metallinen tai epämetallinen kiil-

to. Koska epämetallinen kulta vaihtelee laadultaan, 

käytetään esimerkiksi kuvauksia lasikiilto ja rasva- 
kl11 t o. 

1.17 Multa mineraaliominalsuuksia 

Edellä käsiteltyjelYlisäksl on useita muita mineraali-

ominaisuuksia, joilla eräissä tapauksissa on huomatta-

vakin merkitys, mutta jotka tässä yhteydessä eivät 

ole oleellisla. Tällaisia ominaisuuksia ovat mm omi-
naispaino, liukenevuus, magneettjsuus, sähkönjohtoky-
ky ja radioaktilvisuus. 
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1.2 Tärkeimmät kivimineraalit 

Maapallolla tunnetaan vähän yli tuhat mineraalia, jois-

ta vain 30 esiintyy yleisinä aineksina kivissä. Tässä 

yhteydessä kuvataan vain ne tavallisimmat mineraalit, 

joiden muodostamien kivien kanssa rak.: uaiari iou-

hintatöissä joudutaan usein tekemisiin 

1.21 Kvartsi 

Kvartsin kovuus on 7 ja särettäessä se lohkeilee 

säännöttömän muotolsiksi sirpaleiksi. Kivilajin ai-

neksena kvartsi on useimmiten epäsäännöllisinä rakel-

na ja lohkaistun kiven pinnalla kvartsirakeella on 

kupurainen murtopinta. Kvartsi on itsessään väritön, 

mutta vieraat aineet antavat sille harrnaan, punerta-

van, ruskeati jopa Lähes mustan värin, 

1.22 rv  säipä 

Maasälvät muodostavat oman mineraaiiryhmänsä. Yleisiin-
min puhutaan kalimaasälvästä ja piagiokiaasista. 

Maasälvän kovuus on 6. Maasälvällä on kaksi hyvää Loh-

kosuuntaa, jotka ovat kohtisuorassa tai lähes kohti- 

suorassa toisiaan vastaan. Kivilajeissa maasälpä 

esiintyy rakeina tai sälöina, joilla on joskus sel-
vät kidemuodon piirteet. Lohkaistun kiven pinnalla ha-

vaitaan useimmiten peilikirkkaita tasopintoja. Suo-

men kivilajeissa maasälvät esiintyvät värillisinä; 

kalimaasälpä on punertavaa tai harmaat 	uI 	okiau- 
si 

Kiilteltä on useita eri isjeja. Yieisinur 

koviitti eli ns vaalea kiille ja blotlit,ti eli 
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ja 3 välillä. Kiilteillä on yksi erittäin hyvä lohko- 
suunta, jonka ansiosta niistä lrtoaa helposti kalvo-

malsen ohuita suomuja. Suomut ovat kimmoisen taipui-
sia. Kiilteet esiintyvät kivilajeissa yleensä pieninä 

suomuina, mutta karkearakeisissa kivissä myös pak- 

suma levyinä. Maskoviitti on läpinäkyvä, joko väri-

tön tai vähän kellertävä. Biotiltti on paksuina le-

vyinä mustaa, mutta ohuina suomuina yleensä ruskeaa, 

läpinäkyvää. Kiilteillä on lasimainen kiilto. 

1.24 Sarvivälke 

Sarvivälke kuuluu amflbolimineraalien ryhmään. Sen 
kovuus on 5,5 - 6 ja sillä on kaksi selvää lohko- 
suuntaa, jotka muodostavat 124° :n kulman keskenään. 
Luonnon kivissä sarvivälke harvoin esiintyy kide-

muodossaan. Joskus ovat prismapinnat näkyvissä, mut-

ta kiteen päät ovat huonosti muodostuneet. Sarviväl-

ke on must.aa tai tummanvihreätä ja sen viiru on 

heikko, tummanvihreä tai harmaa. Tasaisilla lohko-

pinnoilla saadaan esiin välkkyvä sarveiskiilto. 

1.25 Pyrokseeni. 

Pyroksenit muodostavat oman mineraaliryhmänsä, jon-

ka jäsenet poikkeavat kokomukseltaan toisistaan. 
Jotkut pyrokseenit esiintyvät monissa eri kivilajeis-
sa. Pyrokseenin kovuus on 5,5 - 6 ja niillä on kandes-
ta kolmeen lohkosuuntaa, jotka ovat usein epäselviä. 

Rautaköyhätpyrokseenjt ovat väriltään vaaleita, kun 

taas runsaasti rautaa sisältävät ovat tuinmla, joko 
ruskeita, vihreitä tai mustia. Pyrokseeneilla on 
lasikiilto. 

1.26 Oliviini 

Oliviinia esiintyy vähän piihappoa s1sältävisä ki- 

vilajeissa. Sen kovuus on 7 ja sillä ei ole selviä 
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lohkosuuntia, minkä vuoksi rakeet murtuvat epätasaises-

ti. Väriltään oliviini on vihreätä tai ruskeaa ja se on 

rasvakiiltoinen. Usein oliviini on osittain muuttunut 

serpentiiniksi. 

1.27 Kloriitti ja serpentiini 

Kloriitti on kiillemäinen mineraali, jolla on yksi erit-

täin hyvä lohkosuunta. Kloriitin suomut eivät ole kim-

moisia kuten klilteellä. Kloriitin kovuus on 2 - 2.5 ja 

ja väri on tavallisesti vihreä. Monissa kivilajeissa 
kloriitti on muiden rautamagnesiuinmineraalien muuttu-

mistuloksena. 

Serpentiini esiintyy suomuisina tai kuituisina massoina. 

Serpentiinin kovuus on 2,5 - ),5. Sen väri on vihreä ja 
kiilto vahamainen. Serpentiini on useimmiten oliviinin 

muut tumis tulos. 

1.28 Kaoliini 

Kaoliinin kovuus on 1. Se esiintyy kiillemäisinä suo- 

muina, jotka ovat kuitenkin vain mikroskoopilla havait-

tavissa. Kaoliini on valkoista ja sillä on saven haju. 

Kaoliini on kesteana piastista. Kaollini syntyy maasäl-

pien ja muiden alumiinipitoistan mineraalien rapautu-

mistuloksena. Sitä tavataan kallioiden ryhjevyöhykkeissä. 

1.29 Kalkkisälpä ja dolomiitti 

Kalkkisälpä ja dolomiitti ovat kalkkikivimineraaleja, 

jotka kolmen hyvän lohkosuurinan ansiosta lohkeavat si-

leäpintaisiksi, vinokulmaisiksi kappaleiksi. Kalkkisäl-

vän kokoomus on 	ja dolomiitin )5. Molemmat ovat hau- 
raita ja liukenevat esim suolahappoon. Rakeet ovat 

yleensä läpikuultavia. 
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1.3 Kivilajiominaisuudet 

1.31 Kivilajin määritelmä 

Rakenteeltaan ja mineraalikoostumukseltaan jokseenkin 

tasalaatuista kiveä sanotaan kivilajiksi. Kivilajit 

poikkeavat toisistaan mm sellaisten ominaisuuksien ku-

ten mineraalikoostumuksen, raekoon ja rakeiden suun-

tautuneisuuden puolesta. 

1.32 Mineraalikoosturnus 

Pelkästään vaaleiden mineraalien, lähinnä kvartsin 

ja maasälväri muodostamat kivilajit ovat yleensä ko-

via, mutta samalla hauraita. Jos näiden kovien mine- 
raalien välissä on sopivasti pehmeitä, mutta sitkei-
tä mineraaleja kuten kiillettä, on kivilaji tällöin 

edellistä lujempaa. Tummien mineraalien muodostamat 

kivilajit ovat keskimäärin sitkeämpiä ja niiden kes-
tävyys lämmönvaihteluja vastaan on myös suurempi 
kuin tavallisten vaaleiden mineraalien muodostamien 

kivien. 

1.33 Raekoko 

Kivilajit jaetaan raekooltaan tavallisesti kolmeen ryh-

mään: 

- hienorakeiset, rakeiden halkaisija alle 1 nirrr) 

- keskirakeiset (rakeiden halkaisija 1 - 5 mm) 
- karkearakeiset (rakeiden halkaisija yli 5 mm) 

Samoin kuin maalajeista puhutaan myös tasa- ja seka-

rakeisista kivilajeista. Porfyyriseksi sanotaan kiveä, 

jossa on perusmassan muodostavia rakeita karkeampia 

yksittäisiä rakelta. 

Kiveä koossapitävistä voimista on merkittävin kohee-

sio. Mitä enemmän mineraalirakeiden välillä on kos-

ketuspintaa sitä suurempi on koheesio. Näin ollen 
hienorakeinen kivi on karkearakeista lujempaa. 
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1.34  Raemuoto 

Pyöreistä rakeista muodostunut kivilaji on yleensä 
helkompaa kuin kulmlkkaista,epäsäännöllisen muotoi-
sista rakeista muodostunut kivi. Sopivasti erlmuo-
toisia rakeita, sälöja ja suomuja sisältävä kivial-
nes kestää mekaanista rasitusta paremmin kuin tasa- 
muotoisista rakeista muodostunut aines. 

1.35 Rakeiden suuntautuneisuus 

Jos kivilajissa pitkulaisen raemuodon omaavat mi-
neraalit ovat järjestyneet yhdensuuntaisiksi, on ki-
vilajin lujuus pituusakselin suunnassa oleellisesti 
pienempi kuin sitä vastaankohtisuorassa suunnassa. 

1.36 Rapautumisaste 

Kiven rapautuessa mineraalirakeiden väliset liitokset 
helkkenevät, koska rapautuininen alkaa r'skelden ulko-
pinnoilta. Alttius rapautumisel].e riippuu kivilajin 
mineraalikoostujiuksesta ja raekoosta. Esimerkiksi 
pääasiassa kvartsin muodostama kivilaji, kvartsiitti 
on erittäin kestävä kemiallista rapautuxnlsta vastaan. 
Karkearakelset kivet ovat hienorakelsia alttiimpia 
fysikaaliselle rapauturniselle. 

1.4 Yleisimmät kivilajit 

Kivilajit ovat sytityneet suuruudeltaan vaihtelevien 
geologisten prosessien tuloksena. Kivilajit voidaan 
syntytapansa mukaan luokitella neljään, taulukossa 
2 esitettyyn luokkaan. Magmakivet jaetaan lisäksi 
syvä- ja pintakiviin. Pintakiviä on Suomessa hyvin 
vähän. 	 - 
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Taulukko 2: Kivilajien pääluokat 

Pääluokka iGeologinen prosessi 	T Rakenne - 

Sula kiviaines eli magma 

kiteytynyt hitaasti maan- 

kuoressa eri syvyyksillä 

vallitsevissa lämpötila- 

ja paine1osuhteissa. 

Sula kiviaines tunkeutu-

nut maanpinnalle ja jäh-

mettynyt nopeasti 

Vesi, tuuli ja jää ovat 

kuljettaneet irtonaiset 

ainekset uuteen paikkaan, 

jossa on tapahtunut is-

kostumineri 

Lähinnä sedimenttikivet, 

mutta myös muut kivet 

ovat joutuneet maankuo-

ren suuriin liikuntoihin, 

jolloin ruhjoutuneet, 

ainakin 	osittain sula- 

neet ja senjälkeen uu-

delleen kiteytyneet 

Magmakivet 

syväkivet 

pintakivet 

Sedimentti-

kivet 

Kiteiset 

liuskeet 

Kiteinen. Hie-

no- keski- tai 

karkearekeinen. 

Täysin tai 

melkein suunta-

ukseton 

Tiivis. Nandol-

lisesti osittain 

kiteytymätön. 

Yleensä suuntauk-

se t on 

Kerroksellinen. 

Rakeiden välillä 

iskosainetta 

Nineraalirakeet 

yhdensuuntaistu-

neet 

= = == = -_=====-_ =1= = = = = = = = = = 	= = = = = = = = = == = = -====-- = = = = = = = = = 

Pääluokat voidaan jakaa edelleen kivilajiluokkiin. 

Esimerkiksi magmakiviin kuuluvat graniitti-, dioriitti-, 

gabro- ja peridotiittiluokat. Rajat eri luokkien vä-

lillä eivät ole jyrkkiä, vaan asteettain vaihettuvia. 
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1.41 Syväkivet 

1.411 Graniitit 

Graniiteissa on vaaleina pääaineksina kvartsia ja 

maasälpää, joskus myös vaaleata kiillettä. Tummana 

pääaineksena on biotiittia ja/tai sarvivälkettä. 

Graniitin väri riippuu lähinnä maasälvän väristä, 

jolloin graniitti on yleensä punertavaa tai harmaata. 

Graniitit ovat enimmäkseen tasarakeisia. Monin pai-

koin esiintyy myös porfyyrisia lajeja. Mm tyypil-

lisin rapakivigraniitti on tällainen. Raekooltaan 

graniitit ovat hieno-, keski- ja karkearakeisia. 

Pegmatiitti on erittäin karkearakeinen kivlmuunnos, 

jolla on yleisimmin graniitin kokoomus (graniitti-

pegmatiitti). Graniltin tiheys on 2,6 - 2,7. 

1.412 Dioriitit 

Vaaleana pääaineksena on plagioklaasimaasälpä. Ka-

limaasälpää ja kvartsia on yleensä vähän tai ei ol-

lenkaan. KalimaasälpäpitoiseSta dioriitista käyte-

tään nimitystä granodioriitti, koska se on gra-

niitin ja dioriitin välimuoto. Kvartsipitoisesta dl-

oriitista käytetään puolestaan nimitystä kvartsi-

dioriitti. Turnmina pääaineksina 	diorliteissa ovat 

sarvivälke, biotiitti tai pyrokseenL Raekooltaan 

dioriitit ovat graniittien kaltaisia. Maasälvän väri 

on valkoinen tai harmaa ja kun lisäksi turnmia mi-

neraaleja on verrattain runsaasti, on dioriitti 

säännöllisesti harmaata. Dioriittien tiheys on 2,65 - 
2.85. 

1.413 Gabrot 

Gabroihln kuuluu useita mineraalikokoomukseltaan valh-

televia, mutta kemialliselta kokoomukseltaan lähes 
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samanlaisia kIviä. Vaaleana alneksena on yksinomaan 

piagiokiaasimaasälpä. Tummiria mineraalelna ovat ta-
vallisesti pyrok..i, sarvivälke tai oliviini. 

Varsinainen gabro on keski- tai karkearakeista. Turn- 

mat ainekset täyttävät paksujen levyjen kaltaisten 
aasälpärakeiden välipaikkoja. 	D1abaaa1-niminen ki- 
vilaji eroaa varsinaisesta gabrosta siinä, että se 

sisä.ltää ohuen liistakkeen muotoisia maasälpäkiteitä, 

jotka kiven pinnalla näkyvät suorakalteen muotoisina 
kapeina viiruina. Diabaasi vol olla hieno-, keski- 

tai karlcearakelsta. Rakenteestaan johtuen diabaasi 

on erittäin lujaa kiveä. Gabroluokan kivilajien ti-
heys on 2,85 - 3,2. 

1.414 Peridotiitit 

Peridotiitit ovat muodostuneet yksinomaan tummista 
mineraaleista. Peridotiittieri tummat ainekset ovat 

vaaleampia kuin muiden syväkivien. Yleisin mineraali 
on oliviini ja sen muuttumistulos erentilni. Jos-
kus on päämineraa].ina.aarvlvälke tai pyrokaeni. Pe-
ridotiltin tiheys on 3 - 3,5. 

1.42 Sedimenttikivet 

1.421 Kongomeraatti, hiekkakivi ja savikivi 

Kyseiset kivilajit ovat muodostuneet soran, hiekan 

ja saven kovettuessa iskosaineen avulla yhtenäl-
seksi k..lvlmassaksl. Tällöin kiveen on jäänyt jäljel-

le em sedimenttien kerrosrakenteet kuten eräille 
saville ominainen kerrallisuus. Näiden kivilajien 

lujuus riippuu oleellisesti niiden iästä. Vanhemmat 

muodostumat ovat ehtineet iskostua paremmin. Lujuus 
riippuu myös iskosaineen laadusta. 
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1.k3 ]Citeiset liuskeet 

1.1131 Gneissit 

Gneisseihin luetaan kaikki liuskeiset kivilajit, jois-' 
sa vaaleina pääaineksina on kvartsia ja maaälpa.. 

Tummina aineksina on biotilttia ja sarvivälkettä. 

Gneiasien mineraalikokoomus on usein samanlainen kuin 
granhiteilla. Gneissien liuskeisuus on joskus hyvin 

voimakas, joskus vain heikosti näkyvissä. Hyvin usein 
gnelssit ovat juovalsia siten, että tumrnat ja toisaa].-

ta vaaleat ainekset muodostavat omia kerroksiaan. 

Gneissilajeja ovat mm granhittignelssi, khlllegneissi, 

sarvivälkegneiss1, eptiitti Jarenuliitti. 

1.432 Kiilleliuskeet ja fyllhitit 

Kiilleliuskeen ja fyl].hitin pääaineksina ovat kiilie 

ja kvartsi. Rakenteeltaan nämä kivhlajit ovat vaimak-
kaasti liuskeisla. Fylliitti on hienosiomuista ja 
kihllelluske keski- tai karkeasuomuista. Nämä kivila-
jit lohkeilevat erittäin helposti liuskeisuuden suuri-

taan. 

1.433 Kvartsiitit 

Kvartsiltilla on sama kemiallinen kokoomus kuin hiek-
kakivellä, josta se on muodostunut. Kvartsiltiasa ei 

voida erottaa yksittäisiä kvartsirakeita ja iskosal-

ne on muodostunut yhtä kovaksi kuin alkuperinenkin 

aines. Kvartsiitissa on usein jäljellä hiekan kerrok-

sel].isuus. Kvartshitti on väriltään valkoista, har-

saata tai punertavaa. 

1. 43* Amfboliitit 

Amftbolhitit ovat piagiokiaasi- ja sarvivälkepitoisla 

liuskeita, jotka ovat useimmiten muodostuneet gabro- 
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luokan kivilajeista. Amfiboliittien liuskeisuus ja 

raekoko vaihtelevat suuresti. Jotkut amfjbolljtjt ovat 

siten syväkivien kaltaisia, jotkut erittäin selviä 

liuskelta. 

1.11.35 Kitelset kalkkikivet 

Kiteiset kalkkikivet ovat joko kalkkisälpäkiviä tai 

dolomiittjklvjä. Karbonaattimineraaljen ohella on 

usein myös vähän silikaatteja. Kalkkikiven mineraa-

lit ovat yleensä selvinä kiteinä. Raesuuruudeltaan 

kalkkikivi on hieno-, keski- tai karkearakeista ja 

puhtaana se on suuntauksetonta. Lisäaineksina olevat 

sälölset tai suomuiset mineraalit tekevät sen lius-
keiseksi. 

1.5 Kallioperän alueellinen jako 

Kuvassa 1 on esitetty Suomenkallioperänlouhittavuu-

den mukainen aluejako. Se antaa pääpiirteittäisen 

käsityksen kivilajijakaantumasta ja louhittavuusomi-

naisuuksista eri alueilla, jotka ovat seuraavat: 

1. Itä-Suomen ja Lapi.n granhittigneissialueet. Näillä 
ovat kivilajit jokseenkin heikosti suuntautuneita 

ja louhintakohteina yhtä edullisia kuin syväki-

vet. Lapin gnelssi, granuliltti, on usein pinta-

osastaan rapautunutta 

2. Ns svekofennlalalnen liuskejakso. Voimakkaasti 

poimuttunut, fylliitti- ja kalkkikivirikas alue. 

Fylliittejä, kiilleliuskeita ja kiillegneissejä 

on yhteensä 80 , amfiboliitteja 13 	ja leptiit- 
tejä6%. 

3. Ns karjalainen liuskejakso. Liuskeinen, kvartsiit-

ti- ja mustaliuskerikas alue. Kiilleliuskeita ja 

mustaliuskeita on yhteensä 45 %, kvartsiitteja 26 % 
ja amfiboliitteja 25 . 
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4. Syväkivialueet, Etel.- ja Keski-Suomessa syväkivi-
alueilla on yhteensä graniittia 38 %, dioriittia' 
56 %, gabroa ja peridotiittia 6 %, mutta Itä- ja 
Pohjois-Suomen syväkivialuejila granhittia 7) %, 
diorhittia 24 %, gabroa ja peridothittia vain 3 

5. Rapakivialueet. Louhittavuus hyvä, mutta karkea-

rakeisissa kallioissa usein esiintyvät rapautu-

neet vyöhykkeet ja avorakoilu saattavat aiheuttaa 
pahoja tukemis- tai tiivistämispulmia. 

6. Sedimenttikivialueet. Kokemäenjokjsu 	hiekkakivi 
ja Oulujoklsuun savikivi ovat monessa mielessä 
hankalia louhinrian kohteita. 

7. Nuorieri liuskeiden alue. Vähäinen alue käsivarren 
Lapissa. 
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Kuva 1. Suomen kivilajien louhittavuuden mukainen aluejako 
(Aurola). 
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1.6 Kallio-ominaisuudet 
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1.61 Kivilajikoostumus 

Edellisessä kappaleessa 	esitetystä kallioperämme 

aluejaosta voidaan todeta, miten 	'syväkivialu- 

eilla 	kivilajivaihtelu on yleensä vähäistä. Enem- 

mistön muodostavat granhitit poikkeavat toisis-

taan lähinnä raekoon suhteen. Sen sijaan liuske- 

alueilla, varsinkin niiden polkklsuwitaan mentä-

essä, kivilajivaihtelu voi olla hyvinkin tiheätä. 

Siten alueesta riippuen jokin kalliokohouma voi 

olla kokonaisuudessaan samaa kivilajia, mutta toi-

nen, yhtä suuri muodostuma saattaa sisältää usei-

ta eri kivilajeja. Näin ollen louhittavuusominai-

suudetkin voivat saman kallion eri osissa olla lä-

hes samanlaiset tai varsin vaihtelevat. 

1.62 Kivilajien kontaktit 

Paikoin kivilajit vajhettuvat kallioperässä ilman 

jyrkkää rajaa tolsiksi, paikoin kivilajeilla on 

jyrkkä raja, ns kontaktivyöhyke. Viimemainittu saat-

taa muodostaa kallion helkkousvyöhykkeen, jossa 

kallio on rikkoutunut pieniksi palasiksi ja rapau- 
tunut. 

1.6 Liuskelsuus 

Kiteisten liuskeiden syntyvaiheessa alkuperäinen ki-

vi muuttuu sekä mekaanisesti ruhjoutumalla ja ii-

tistymällä että kemiallisesti uudelleen kiteyty-

mällä. Jos mekaaninen muutos on vallitseva, muodos-

tuuns ruhjeliuskeisuutta. Jos taas uudelleen ki-

teytymlsellä on huomattava osuus prosessissa, syn-

tyy ns kiteytymisliuskeisuutta. Liuskelsuus on 

tasomainen rakennepiirre, mutta liusketasot ovat 

usein talpuneet poimutturnisen yhteydessä. Liuskel-

suus on voimakasta varsinkin runsaasti klillettä si-
sältävissä kivilajeissa. 
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Liuskeisissa kivilajeissa teknilliset ominaisuudet 

vaihtelevat eri suunnissa, esim puristuslujuus on 

huomattavasti suurempi liuskeisuutta vastaan koh-

tisuorassa suunnassa kuin liuskeisuuden suunnassa. 

Kallion louhittavuuteen, ja muihin rakennettavuuso-

minaisuuksiin hyvin muodostuneella liuskeisuudella 

on ratkaiseva vaikutus. (Kuva 2) 

i.6k Rakoilu 

Kalliossa olevan jännityksen ylittäessä kestävyyden 

syntyy kallioon rako. Raot voivat olla joko niin 

pieniä, että ne ovat silmin vaikeasti havaittavissa 

tai avoimia, selvästi nähtäviä, enemmän tai vähem-

män pitkälle ja syvälle ulottuvia. Raot voivat olla 

yksittäisiä, mutta tavallisesti ne muodostavat sys-

teemin, jossa yhdensuuntaiset raot esiintyvät enem-

män tai vähemmän säännöllisin välein. Tällaista 

systeemiä nimitetään rakoiluksi, joka kaltevuu-

desta riippuen voi olla pysty- (90°-80°),  vino- 
(800_200) tai vaakarakollua (alle 200).  (Kuva 2) 

Syväkivillä on tavallisesti kolme toisiaan vastaan 

kohtisuoraa tai lähes kohtisuoraa rakosuuntaa. 

Sedimenttikivillä on kerroksellisuuden mukainen ra-

koilu muita rakosuuntia huomattavasti paremmin ke-

hittynyt. Kiteisillä liuskeilla on puolestaan lius-

keisuuden suuntainen päärakoilu. 

1.65 Siirros 

Joskus suuret kalliolohkot ovat saattaneet liikkua 

toistensa suhteen pitkin rakopintaa. Tällöin on syn-

tynyt siirros. Siirrosraon läheisyydessä on tapah-

tunut mekaanista rikkoutumista ja myös usein kemi-

allisia muutoksia. Viime mainitusta Johtuen siir-

roaraon eröttamat pinnat ovat usein liukkaita ns 

haarniskapintoja. Murtunut kallio on voinut iskostua 

ja kiteytyä uudelleen, jolloin on syntynyt breksia-
nimistä kivilajia. 
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Kuva 2. KallIon pysty- ja vinorakoilu sekä liuskeisuus. 

Voimakkain pystyrakoilu on liuskeisuuden suun-

nassa. 
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Kuva 3. Ruhjevyöhyke graniiltikailiossa. Aines suurim-

maksi osaksi savimineraalipitoista ja lapiolla 

kaivettavaa. Reunustava kallio lujaa kiviai-

nesta, mutta tiheästi rakoillutta. 



11/19 

1.66 Ruhje 

Jos kalliolohkot ovat liikkuneet useita kertoja tois-

tensa suhteen, on erisuuntaisten rakojen myötävai-

kutuksella kallio ruhjoutunut. Tällöin on syntynyt 

ruhjevyöhyke, joka on hyvin usein voimakkaasti ra-

pautunutta, savimineraaleja sisältävää massaa. (Kuva )) 

Tällaisen aineksen iskostuessa muodostuu my1oniittia, 

mikrobreksiaa.. 

2 LOUHITTAVtJUDEN RIIPPUMINEN GEOLOGISISTA 

ONINA ISUUKS ISTA 

Kallion louhittavuutta arvioitaessa on ensisijaisesti 

otettava huomioon sen porattavuus, 	irrotettavuuS 

ja louhinnan jälkeen kalliotilaa rajoittavien kallio- 

massojen pysyvyys. 

2.1 Porattavuus 

Porattavuuteen vaikuttaa eniten kivilajin mineraali-

koostumus ja raekoko. Koska normaalisti poran tun-

keutuminen kallioon tapahtuu iskujen avulla, edis-

tävät hauraat mineraalit porausnopeutta, kun taas 

sitkeillä, varsinkin kimmoisilla mineraaleilla (esim 

kiille) on hidastava vaikutus. Raekoosta porattavuus 

riippuu siten, että mitä karkearakeisempaa kivi-laji 

on sitä nopeammin pora uppoaa. Porien kuluminen 

vaihtelee suuresti eri kivilajeissa. Kovat mineraa-

lit kuluttavat terää, jolloin esim kvartsia ja maa-

sälpää runsaasti sisältäviä kiviä porattaessa te-

roitusväli muodostuu lyhyeksi. Kovien, mutta haurai-

den mineraalien aiheuttama kulutus keskittyy suurim-

malta osaltaan terän harjaan. Sen sijaan sitkeiden, 

varsinkin kuituisten mineraalieri muodostama kivijau-

he jää helpommin kuluttamaan poratankoja ja vaike-

uttamaan poran pyöri-mistä, jolloin tangot väsyvät. 
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Porattavuuteen vaikuttavat edeilä mainittujen mineraa-

11- ja kivilajiominaisuuksien lisäksi kallio-ominai-

suudet. Poraussuunnan lelkatessa pienessä kulmassa 

päärakoilua, pyrkivät raot ohjaamaan poraa, jolloin 

se voi jäädä kiinni. Rikkonaisissa kallioissa voi-

daan porakokoa suurentamalla päästä parempiin p0-

raustehon nousuihin kuin ehyissä kallioissa. 

Liuskeisuuden suunnassa porausnopeus on suurempi 
kuin sitä vastaan kohtisuorassa. Tähän vaikuttaa 

varsinkin suomuisten mineraallen lohkeamistaipu- 
mus. Selmer - Olsenin mukaan riippuvuus on seuraava: 

V. 

= 0,62 B 1 	 , jossa 
v max 

= porausnopeus kohtisuoraan liuskei-

suutta vastaan 

B 11  = porausnopeus liuskeisuuden suunnassa 

v 	= Seisminen nopeus liuskeisuutta vas- min 
taan kohtisuorassa suunnassa 

V 	Seisminen nopeus liuskelsuuden suun- max 
nassa 

Poran tunkeutuminen kallioon riippuu suuressa määrin 

myös porauskalustosta. Sen vuoksi jonkin kivilajin 

porattavuus on määritettävä vakiopaineella syötetyn, 

vakiokokoisen poran avulla. Taulukossa 3 on 3k mm:ri 
kovametalliporaa käyttämällä saatuja arvoja, joista 

mm havaitaan miten mineraalikokoomus 	vaikuttaa 

porattavuut een. 
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Taulukko 3: Kivilajien porattavuus (Kauranne) 

ii;ii;•i-------- 

tunkeutumls- teroitus- 	kestoikä 
nopeus 	väli 
cm/min 	porametr1ä porametriä 

pegmatiltti 45 10 150 
rapakivi 50 10 160 
pun.graniltti 45 15 160 
harm. graniitti. 45 15 160 
dioriltti 45 10 150 
gabro 30 25 250 
gran.gnelssl 40 10 150 
kiillegneissl 55 10 130 
kvartsiittj 25 6 60 
amfiboliittj 35 9 85 
diabaasj. 28 8 175 
fylliltti 40 10 130 
leptiitti 35 8 100 
kalkkjkivj 65 35 450 

Mitään virallista porattavuusjuokitusta ei Suomessa 

vielä ole olemassa, K.äytöss on ollut taulukossa 4 

esitetty tunkeutumisnopeuteen perustuva luokitus. 

Taulukko 4: Porattavuusluokitus tunkeutumlsnopeuden 
avulla ( 0 34 mm:n kovametalljpor.a) 

P orat tavuus luokka 

erittäin kova kivi 

kova kivi 

keskinkertainen kivi 

pehmeä kivi 

Tunkeutuinlsnopeus 

alle 	35 cm/min 
35 .... 45 -"-
45 .... 60 -"-
yli 60 

= = == == -====-- == = = == == = = = = = = == == = = == == = === == 
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2.2 Irrotettavuus 

Kallion irrotettavuus tai suppeampi käsite räjäytet-

tävyys tulisi määrittää siten, että se olisi mandol-

lisimman suuressa määrin riippumaton siitä, kuinka 

iso tila louhitaan. Irrotettavuus on pyritty ilmoit-

tamaan vain kuutiometrin suuruisen kivilajikappa-
leen 	Irrottamiseen ja rikkomiseen tarvittavan rä- 

jähdysainernäärän avulla. Muitakin menetelmiä on käy -

tetty, mutta yhtenäistä määrittelytapaa ei ole vielä 
olemassa. 

Tiheästi rakoillut kallio irtoaa luonnollisesti parem-

min kuin ehjä kallio. Toisaalta rikkonaisessa kalli-

ossa energiaa menee enemmän hukkaan ulkopuoliseen 

kalliotilaan ja louhekokoa voidaan vähemmän säädellä 
kuin ehyessä kalliossa. 

Louhinnan etenemissuuntaan nähden poikittainen ra-

kohu ja liuskeisuus helpottavat kiven irtoamista, 

koska vetolujuus on tällöin kaadon suuntaan pienempi. 

2.3 Pysyvyys 

Louhintajälki ja louhittua tilaa rajoittavien seinä-

mä- tai holvimassojen pysyvyys riippuvat lähinnä 
kallion 	rakoilusta, 	liuskeisuudesta ja rapautu- 

neisuudesta. Raot voivat olla verrattain kiinteitä, 

jolloin kalliolohkojen välinen kitka on suuri. 

Avoimia 	ja varsinkin rapautuneen massan täyttämiä 
rakoja pitkin kallio irtoaa helposti ja siten syn-

tyy ryöstymiä. Paitsi rakojen laadulla, on louhinta- 

jälkeen ja pysyvyyteen ratkaiseva vaikutus sillä, 

missä kulmassa louhittavan tilan seinämät tai katto 

leikkaavat liuskeisuutta ja rakoilua. Jos louhimalla 

aikaansaatu seinämä leikkaa liuskeisuuden tai pää-

rakohlusuunnan vähintään 450 :n kulmassa, päästään 

yleensä hyvään louhintajälkeen ja seinämän pysyvyys 

on hyvä. Jos taas leikkauskulma on pienempi kuin 
45 °  muodostuu yleensä helposti ryöstymiä ja louhin- 
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tajäljestä tule epätasainen. Jos lisäksi 1eikkaus-

luiskan kaltevuus on suurempi ku in päärakoilun tai 

liuskeisuuden, on leikkausluiskan pysyvyys huono ja 

ryöstymät suuria. Louhintajäljen muodostumista ja 

kallion pysyvyyttä eri tapauksissa on esitetty ku- 

vissa 4, 5 ja 6 

). 	
KALLIOPERTUTKIN1UkSET 

Lukuisat epäonnistuneet lopputulokset louhintakoh-

teissa paljastavat, ettei kallion ominaisuuksiin 

ole kiinnitetty riittävästi huomiota suunnittelu- 

tai rakentamisvaiheessa. Useimmiten tähän on ollut 

syynä tutkimusten puuttuminen kokonaisuudessaan tai 

niiden vajaavaisuus. Puuttuminen johtunee siitä, et-

tei ole tajuttu tutkimusten merkitystä tai tutkimus-

kustannuksia on pidetty liian suurina, mikä puoles-

laan osoittaa, ettei tunneta halpojen tutkimusmene-

telmien käyttökelpoisuutta. 

). 
1 Tutkimusmenetelmät 

).11 Karttojen ja ilmakuvien hyväksikäyttö 

Karttojen ja ilmakuvien käyttöä louhintakohteeri tut-

kimiseen ja louhintatöiden suunnitteluun on totuttu 

pitämään vain alustavana menetelmänä. Kuitenkin on 

huomattava, että yhdessä erilaisilta kartoilta ja 

ilmakuvilta saatava tieto voi olla sellaisenaan riit-

tävä tai sen lisäksi tarvitaan vain vähäisiä lisä-

tutkimuksia. Peruskartoilta saadaan käsitys maaston 

topografiasta, minkä perusteella voidaan tehdä pää-

telmiä kallioperän mandollisten heikkousvyöhykkei-

den sijainnista ja pintavesien pääsystä. louhittavaan 

tilaan. Maaperäkartoista (1:100 000) voidaan saada 

käsitys maapeitteen laadusta ja osittain myös paksuu-

desta, millä seikoilla on myös merkitystä vesiolosuh-

teita arvioitaessa. Kallioperäkartoista (1:100 000) 
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Kuva 4. Vaakarakoilun (), kohtisuoraan ieikksavan pys- 

tyrakoilun (3) ja pienessä kuimassa. leikkaavan 

vinotiuskeisuuden (0) vaikutus louhintajäikeen 

ja seinärnien pysyvyyteet. 
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Kuva 5.  Suurten kailiomassojen sortumavaara maatäytteisiä 
rakoja pitkin. Poikkileikkauspiirros kohtisuoraan 
kuvassa näkyvää kailioseinämää vastaan. Seinämän 
korkeus noin 20 m. 



11/26 

.\ 

1' 

L_ J 

T 

1 
1 

Kuva 6. 2ieressä kulmassa (n. 15 ° ) tunrielilinjan leikkaa-
van ruhjevyöhykkeen ja sen suuntaisen pystyrakoi-
lun vaikutus ryöstitilojen syntymiseen sekä sei-
nien ja hoivin pysyvyyteen. Poikkileikkauspiir-
ros kuvassa näkyvän väliaikaisen, puisen suojara-
kennelman kohdalta. 
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on saatavissa kivilajit ja mandollisen liuskeisuu-
den suunta ja kaltevuus eli kulku ja kaade. Geolo-
gisten karttojen pieni mittakaava asettaa luonnol-
lisesti omat rajotuksensa. Ilmakuvista voidaan tehdä 
päätelmiä paitsi kalliota pelttävän maakerroksen 
laadusta ja paksuudesta myös vesiolosuhteista ja 
kallioperän laadusta. Varsinkin suurista heikkous-
vyöhykkeistä, mutta joskus myös kallion rakoilusta 
saa ilmakuvista paremman käsityksen kuin maastotar-
kastelulla. Näin on asianlaita varsinkin silloin, 
kun kalliopaljasturnia on vähän. Ilmakuvista voidaan 
lähinnä rakoiluominaisuuksiin perustuen tehdä pää-
telmiä kivilajeista. 

Karttojen ja ilmakuvien tarkastelua voidaan käyttää 
muiden kalliinpien tutkimusten suunnitteluun ja mi-
kä merkittävää, myös talviaikana. 

3. 12 Silmämääräinen maastotutkimus 

Kallioperätutkimuksia tehtäessä silmärnääräinen tutki-
mus on yleensä tarpeellinen, mutta se on myös mo-
nissa tapauksissa täysin riittävä. Silmärnääräisen 
tutkimuksen onnisturniseksi on välttämätöntä, että 
tutkittavalla alueella on riittävästi kalliopaljas-
tumia, joista havainnot voidaan tehdä. Silmäinääräi-
sen maastotutkimuksen avulla voidaan kalliimmat tut-
kimukset minimoida ja valita niille tarkoituksenmu-
kaiset kohteet. 

3.13 Luotaus 

Geofysikallisista tutkimusmenetelmistä on käyttökel-
poisin seisminen luotaus. Useissa tapauksissa sen 
avulla saadaan maapeitteen paksuus määriteltyä 
riittävällä tarkkuudella. Lisäksi voidaan tärähdys-
aallon nopeuden perusteella tehdä päätelmiä kalli-
on 1aadusta Lähinnä ruhjevyöhykkeistä ja kallion 
keskirnääräisestä r'apautuneisuudesta. 
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3.lk Paino-, lyönti- ja heijarikairaus 

Nämä kairausmenetelmät sopivat lähinnä maaperän laa-

dun tutkimiseen. Maapeitteen paksuuden selvittänii-

seen ne yleensä soveltuvat huonosti, koska niillä ei 

voida läpäistä lohkareita. Tulöksia voidaan kui-

tenkin käyttää hyväksi kallionpinnan sijaintia ar-

vioitaessa ja kalliokairauksia suunniteltaessa. 

).15 Kalliokairaus 

Enintään kuuden metrin syvyydessä olevan kallion- 

pinnan määrittämiseen on usein käytetty traktori-

kompressoriin yhdistettyä kallioporakonetta. 

Kairauksen suorittamiseksi em paksumpien rnaakerros-

ten läpi ja poraaminen syvemmälle kallioon vaatii 

raskaämmat laitteet, joita on sekä tavalliseen, 

isoon traktoriin asennettuja että erillisiä vau-

nuporakoneita. Tällaisilla kairoilla pystytään tut-

kimaan kallion kairausvastusta, jolloin poran tun-

keutumisnopeus on riippuvainen kallion luJuusomi-

naisuuksista. Porauksessa syntyvää kivijauhetta voi-

daan käyttää kivilajin arvioimiseen. 

Timanttikairaus on tunnetuin syväkairausmenetelmä. 

Siinä pyörivä teräputki leikkaa kalliosta irti 

kivitankoa, josta voidaan todeta kivilajit ja pää-

tellä rakoiluominaisuuksia (Kuva 7 ). Timanttikaira-

uksen yhteydessä voidaan suorittaa myös vesimenekki-

mittauksia rakojen avonaisuuden määrittämiseksi. 

Samoin voidaan tehdä havaintoja kairausvastuksesta. 

.i6 Koeporaus ja koeräjäytys 

Mikäli tulevaisuudessa ryhdytään käyttämään tarkkaa 

louhittavuusluokitusta, tulevat koeporaukset ja to-

dennäköisesti myös koeräjäytykset yleistymään. 



11/29 

Kuva 7. Timanttikairauksella saatu näyte. Näytteenotto-

syvyys 4,4 - 19,4 m. Kuvan ylä- ja alaosassa nä-

kyvissä rikkonaista kiveä. 
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Tutkimusvaiheessa ei koeräjäytyksiä kuitenkaan 

kannata pienissä louhintakohteissa suorittaa ja 

tunnelin teon ollessa kyseessä harvoin voidaan 

koeporaukset ja -räjäytykset suorittaa todellisuut-

ta vastaavissa olosuhteissa. 

3.2 Tutkimustulosten hyväksikäyttö 

Kallioperätutkimuksista laadittujen selostusten tu-

lee olla sellaisessa muodossa, että suunnittelija 

ja myöhäisemmässä vaiheessa louhija pystyy saamaan 

niistä irti oleellisimmat tiedot. Kuitenkin tämän 

perusedellytyksen lisäksi on käytännössä havaittu 

tarpeelliseksi jatkuva eri osapuolten välinen in-

formaatio, jotta päästäisiin parhaimpaan toteutet-

tavissa olevaan ratkaisuun. Onhan selvää, että 

hyvin harvoin tutkimusselostus sisältää kaiken tut-

kimuksissa saadun tiedon. 

3.21 Suunnittelussa tarvittavat tiedot 

Kallio asettaa rajoituksensa mm luiskakaltevuuk-

sien, 	jännevälieri, nuolikorkeuksien ja pilaripak- 

suuksien suhteen. Tämän vuoksi on suunnitteluvai-

heessa otettava huomioon kaikki kallion ominai-

suudet, joilla on merkitystä kalliotilan onnistu-

miselle, Tällöin on oltava tiedossa ainakin seu-

raavat seikat: 

1. Ruhje- ja siirrosvyöhykkeet sekä heikot kivila-

jikontaktit ja niiden merkitys 

2. Pääirakosuunnat, rakotiheys ja rakojen laatu se-

kä niiden merkitys 

3. Liuskeisuus ja kivilajikoostumus sekä niiden 

merkitys 

. Vesisuhteet ja niiden merkitys 
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3.22 Louhinnassa tarvittavat tiedot 

Louhinnan oxmlstumiseksi, sekä teknillisesti, että 
taloudellisesti, on tutkimusselostuksessa pyrittävä 

antamaan seuraavat tiedot: 

1. Erikokolsista tiloista louhittavat kalliomas-

sat 

2. Kallion porattavuus 

3. Kallion irrotettavuuS 

14. Mandollisuudet louhia suunnitelman mukainen kai-

uotila ja sen työnaikainen lujitustarve 

5. Louheen murskattavuuS 

6. Vesisuhteet 

7. Mandolliset tärinävalkutukset 

Louhintaa suoritettaessa joudutaan tavallisesti 
kokeilemaan eri menetelmiä hyvään lopputulokseen 
pääsemiseksi. Niinikään varsinkin asutuskeskuksissa 

tulevat kysymykseen tärinämittaukset, jotta louhin-

ta voitaisiin suorittaa vahinkoa tuottamatta ja 
mandollisimman taloudellisesti. 

14. SANASTOA 

breksia 	murtokappaleista väliaineen kiteyty- 

essä muodostunut kivilaji, jota 
muodostuu tavallisesti siirroksen yh-

teydessä 

haarniska- 	siirroksessa syntynyt sileä pinta 

pinta 

kaade 	liuskeisuuden, kerroksellisuuden, ra- 

koilun, rinteen, juonen, malmion tai 

kairausrelän kaltevuus vaakatasosta. 

Pinnan kaade mitataan kohtisuoraan sen 

kulkua vastaan 
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komu 	 kalliotilan seinissä, katossa ja poh- 

ja3s5 iysästi kiinni olev3 lohkare 

kulku 	 liusKeisuuden, kerrokseilisuuden ym 

kulku. Esim liuskeisuuden kulku on 
liuskeisuustason ja vaakatason leik-
kausvilvan suunta, joka ilmoitetaan 
pohjoisneuukemana esim 170 

liikakivi 	suunniteltujen mittojen ulkopuolelta 
Louhittu massu 

lohkeavuus 	orninaisus tul taipumus 1.hjes. tiet - 

tyyn suuntaan (lohkcopintaa pitkin) 

helpurmin kaJ.n LL5iUfI 5 UfltJOfl 

lohkaroitu- 	kalliotilaa reunustava, alkuperäis- 

misvyöhyke 	ten-, räjäytyksen aiheuttamien- ja 
kalliojännitysten lauetessa syntyriel-
den rikojen aus tosts 	udO tunut vyö 

h'ke 

lusta 	 tavallisesti kaivoskielessä tarkoit- 
taa kallion rakoa, joka on rapautu-
neen kalliouineksen tai maa-aineksen 
t äy t ämi 

lustasuunta 	kiviteollisuudessa käytetty rnäärltel- 
mä: kiven sisäinen taipumus lohjeta 
tiettyyn suuntaan. Ks lohkeavuus 

mylonlitti. 	läpikotaisin murskautuneen kallion uu- 

delleen kiteytyessä syntynyt hienora-
kelrn kivilaji, r'ikrohrek1a 

poimu 	 taive tai aalto liuskelsissa Tai 

kerroksllisissa kivilajeissa. Anti-
kliini on poimun harja ja synkliini. 
poimuri pohja 
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porattavuus 	porauksessa mitattu tunkeutumisno- 

peus, jolloin ilmoitetaan myös tie-

dot porakoneesta, terän halkaisi-

jasta, ilmanpaineesta ym vaikuttavis-

ta tekijöistä 

rako 	Murtuma, halkeama tai rikkouma kalli- 
ossa 

rakoilu 	ks kohta 1.6 1 , sivu 11/16 

rakotiheys 	rakojen lukumäärä pituusyksikköä 
kohti 

rapautuminen kivien ja mineraalien fysikaalinen ja 

kemiallinen heikkeneminen ja hajau-
tumlnen 

ruhjevyöhyke, ks kohta 1.66 sivu 11/19 
murrosvyöhyke 

rusnaus 	komujen käristaminen 

ryöste, 	kallion heikkoudesta johtuen sortu- 
ryöstömassa 	nut kivimassa 

ryöstymä, 	tila, josta ryöste on irronnut 
ryöstö tila 

räjäytettä- 	räjäytyksellä saatu kiven vastustus- 
vyys 	kykyä kuvaava arvo. Sillä tarkoite- 

taan mm suurimman edun, porareiän 

syvyyden sekä räjähdysainemäärän kes-

kinäistä suhdetta 

siirros 	ks kohta 1 .65, sivu 11/16 

tektoniset 	kallion rakennepiirteet mm liuskeisuus 

ominaisuudet poimutus, rakoilu, siirrokset, ruhjeet 

/IL 
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III LOUHINTAKALUSTO 

JOHDANTO 

Yleismaailmallinen teknillinen kehitys, mikä on tapahtu-

nut kaikilla aloilla, on havaittavissa myös louhintatek-

niikan eri sektoreilla. Kehitys lienee ollut voimak-

kainta porakoneiden ja porien kohdalla. Aina toisen maa-

Ilmansodan jälkeiseen aikaan saakka suoritettiin kalli-

onporaus rakennustyömailla valtaosaltaan käsityönä, joi-

loin lyintienergiafl käsin pyöritetylle maasepän terää-

mälle poralle antoi parin-kolmen miehen "päällelyöjä-

porukka". Tälläisen työryhmän työsaavutus oli yleensä 

muutama metri tunnissa. Kun neljäkymmentälUvUn lopussa 

rakennustyömaille ilmestyivät paineilmavasarat, oli ke-

hitys mennyt aimo askeleen eteenpäin. Tällöin puuttui 

porakoneista useimmiten vielä pyöritysmekanismi, mikä kor-

vattiin siten, että porari käänteli porakonetta ja sii-

nä kiinniolevaa poraa käsin. 

Merkittävän portaan kehityksessä muodosti pyöritysmeka-

nismin lisääminen vasaroihin ja kovametalliporien tulo 

markkinoille. Seuraava kalustoteknillinen kehitysvaihe 

saavutettiin, kun käyttön tulivat erilaiset syöttölait-

teet, vaunuporat ja jatkotankokalusto, mitkä kaikki 

ovat yhdessä mandollistaneet käytännössä kaiken korkuis-

ten riritausten porauksen. 

Tällä hetkellä tapahtuu oleellisin kehitys porauslait-

teiden automation kohdalla, mihin oleellisesti on vai-

kuttanut hydrauliikan voimakas eslintulo tekniikan kai-

killa aloilla, ja kiristynyt työvoimatilanne. 

Seuraavana 	kehitysvaiheena voidaan olettaa laser-sä- 

teen sovellutusta louhintateknhikkaan. Pitemmälle tu-

levaisuuteen on vaikea tehdä ennusteita alan kehitykses-

sä, mutta varmaa lienee, ottaen huomioon nykyisten mene- 
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telmien aiheuttama niin fyysinen kuin henkinenkin saaste, 

että nämä 	menetelmät tullaan korvaamaan urbanlsoi- 

tuvaan yhteiskuntaan paremmin sopivilla meluttomilla ja 

pölyttömillä laitteilla. 

1. 	PAINEILMA 

Poravasaranlyönti- ja pyöritysenergian merkittävin lähde 

on edelleen paineilma. Markkinoilla tosin on pienempiä 

kallioporakoneita, jotka toimivat sähköllä, mutta koska 

näiden osuus on käytännössä toistaiseksi ollut lähes mer-

kityksetön, on ne jätetty vaille huomiota tässä yhteydes-
sä. 

1.1 Kompressorit 

Paineilmalähteet voidaan ryhmitellä mm niiden tuottaman 

ilmamäärän, toimintaperiaatteen, energialähteen tai jon-

kin muun vastaavan perusteella. Kaikkia näitä perustei-

ta voidaan sozeltaa keskenään ts saatetaan puhua poit-

tomoottori- tai sähkökäyttölsestä, ruuvi- tai mäntäkompres-

sorista rajoittamattomilla limamäärillä. Puuttumatta tek-

nillisiin yksityiskohtiin on käsittelyperusteeksl täs-

sä yhteydessä työmaaolosuhteita ajatellen, valittu tuo-

tettu ilmamäär, jolloin ryhmittely muodostuu seuraavaksi: 

- traktorikompressorit 	
- 5 m/min 

- siirrettävät kompressorivaunut 	5 - 20 -"- 
- klinteät kompressoriasemat 	20 - 	-"- 

1.11 TraktorikoznpreSSOrlt 

Pienernmillä työrnailla, missä nimenomaan rintauksen kor-

keus on suhteellisen pieni, samoinkuin kunnailistek-

nillisissä töissä ja kanaalilouhinnassa on traktorikornp-

ressori vakiinnuttanut asemansa sekä helpon liikutel-

tavuutensa että ta1oudellisutensa ansiosta. Traktori-

kompressorien ilmestyessä markkinoille pysytteli poraus-

metrihinta lähes kymmenen vuotta nykyistä huomattavasti 
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korkeampana. Kaluston kehittymisestä johtuen yksikkökus-

tannus lähti hiljalleen laskemaan vakiintuen nykyiselle 

tasolleen, missä se on infiatorisesta taloudellisesta ke-

hityksestä huolimatta pysytellyt viimeiset viitisen vuot- 
ta. 

Traktorikompressorjkalusto on pääosaltaan yksityisten po-

rarien omistuksessa, mikä luonnollisesti on vaikutta-
massa edulliseen ykslkköhintaan. Yksityisestä omistuk-

sesta johtuen jäävät työnantajalta mm suoranalset 50-

siaalikustannukset pois, mikä nykyisen sosiaalisen ke-

hityksen vallitessa ei jää vaille merkitystä valtion 

työvirastojenkaan töissä. Kun vielä otetaan huomioon ny-

kyinen työvolmatilanrie, mikä tuskin ainakaan porarien 

kohdalla tulee myöhemminkään helpottumaan, lienevät 

traktorikompressorlen käytön edut tulleet valoitetuiksi. 

Traktorlkompressorjen tehoalue on varsin suppea. Normaa-

listi teho riittää yhdelle vasaralle mandollisesti syöt-

tölaitteineen. Työmailla on tosin näkynyt jonkin verran 
kanden vasarankin kompressoreja, mutta koska tämä aset-

taa huomattavia vaatimuksia peruskoneen moottoritehoon 

ja rakenteeseen nähden, eivät nämä suuremmat yksiköt ole 
päässeet yleistymään mainittavarnmjn. 

Taulukossa 1' ilmenevät yleisimpien markkinoilla olevien 
traktorlkompresaorlen teknilliset tiedot. 
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Taulukko 1: Traktoriin sovitettujen. kompressorien vertailutaulukko 

Kompressorl 
ja 
edustaja 

Tyyppi- 
merkintä 

Kierros 
luku 

r/mln 

Tuotettu 
ilmamäärä 

m3/min/7kp 

Tehon tar- 
ve ulosot-
toakselilla 
hv 

Paino 

kg 

Konediesel 
Hydor K-13 B 2 540/1750 1.1/1.5 10/14 300/350 

K-11 B 4 540/ 750 1.9/2.7 18/25 350/400 
K-13 B 4 540/ 750 2.2/3.0 10/28 400/450 
K-11 B 6 540/ 750 3.3/4.5 30/42 460/510 

Tallberg 
tlas Copco VT-160 H 540 4.5 37 540 

VT-115 H 530 3.2 27 530 

Io1man 
rrack-Air T-A 13 3.26 

T-A 17 4.8]. 
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1.12 Siirrettävä.t kompressorivaunut 

Poraustarpeen kasvun myötä ovat rakennustyörnailiemme 

tulleet myös siirrettävät kompressorivaunut, joilla on 

korvattu viizneksikuluneen vuosikymmenen aikana al-

emniin työmailla esiintyneet kinteät pienehköt sähkö-

käyttöiset asemat. Yleisesti ottaen on kompressorika-

luston kehitys ollut voimakkain juuri siirrettävien 

polttomoottorikäyttöisten ilma- tai öljyjäähdyttelsten 

kornpressorlen kohdalla. Kaluston tehoalue on laaja ja 

käyttövarmuus erittäin suuri. Lisäksi on kalusto hel-

posti siirrettävissä työmailla yleensä paikalla ole-

villa koneilla, ja useissa tapauksissa antaa kompresso-

ri itse tarvittavan siirtoenergian vetävälle poravau-

nulle. Traktorikompressorien kohdalla voitiin todeta 

markkinoilla olevien merkkien suhteellinen harvalukui-

suus verrattuna kompressorivaunuihin. Tämä kuvastaa 

osaitn. yleistä kehityssuuntaa. 

Taulukossa 2: on kalustoa koskevia teknillisiä arvoja. 

Kalusto on jaettu kolmeen ryhmään toimintaperiaatteen 

mukaan. 



Merkki/edustaja Kalli Koottoriteho Vapaa tuotettu 
ilmarnäärä 

Toirnintaperiaate Kiinteä 
painesäiliö 

Kokonais- 
paino 

Tehoarvo 

:5 > 
0 

hv/r/rnin m7/min/aty 
0 0 

nv kg hv/rn7 

Broom-Wade/Kone-Diesel WR 	85 74/2000 2.4/7.0 x 55 973 14.16 
60 kpl vuokrattuna WR 	125 57/1875 3.5/7.0 X 60 1.176 15.14 
käytössä yhteensä 170 WR 	160 56/2000 4 .5/7.0 66 1.282 12.44 
kompressoria WR 	210 62/1650 5.9/7.0 x 115 1.908 10.51 

WR 	250 83/2210 7.1/7.0 x 115 1.9)5 11.69 
Ma 	380 1)5/1650 10.7/7.0 x 280 3.404 12.61 
wc 	600 196/1800 17.0/7.0 x 503 4.153 11.5) 

Hollman/Machinery 1 RO 	15? 40.5/6180 4.2/7.7 x 1.257 9.64 
Tiekone RO 	17? 48.5/69r0  4.8/7.7 x 1.265 10.10 

RO 	25P 68.5/6750  7.0/7.7 x 1.540 9.78 
RO 	37? 95.0/3900 10.4/7.7 x 7.896 9.17 
ao 	)7HPX 10.4/12.0 x 
RO 	60? 153/3900 17.0/7.7 x 4.581 9.00 

Gardner-Denver/ SP 	250 x 
Witractor SP 	365 x 

SP 	600 x 
SP 	900 x 
SP 1200 x 

Atlas-Copco/ UT 	85Dd 25/1800 2.5/8.0 x 46 650 10.00 
Oy Julius Tallberg Ab VT 	3Dd 33/1750 3.5/8.75 x 83 1.075 9.43 

VT 	4Dd 45/1750 4.8/8.75 x 8) 1.075 9.77 
VT 	kFd 5 4/1750 4.8/8.75 x 89 1.140 11.25 
VT 	5Dd 66/1750 7.1/8.75 x 108 1.470 9.29 
VT 	5Fd 74/1750 7.1/8.75 x 125 1.5)5 10.42 
vr 	6Dd 9 4/1750 9.5/8.75 x 129 1.7)0 9.89 
VSS 125Dd 37/1750 5.1/8.75 x 8) 1.540 6.47 
VSS 1700d 4 5/1750  6.6/8.75 x 83 1.580 6.82 
VSS 25ODd 66/1750 9.5/8.75 x io8 2.250 6.94 
VSS ))5Dd 74/1750 12. 5/8.75 x 129 2.250  5.92 
PR 	)65Dd 115/1800 10.5/8.75 x 342 2.400 10.95 
Ff1 	)65Vad 143/1800 10.5/8.75 x 342 2.830  13.62 
Pö 	600Dd 190/1800 17.0/8.75 x 342 7.200 11.17 
Ff1 	700Dd 245/2100 O.0/8.50 x 342 3.050  12.25 
PT 	900Vad 245/2100 25.5/7.0 x 115 3.550 9.61 
PT 1200CP 335/2400 )4.0/T.O x 79 3.570 9.85 

Ingersoll-Rand/ DR- 	85 33/2100 2.4/7.0 x) •H 980 13.75 
flotator DR- 125 48/1800 3.5/7.0 x) ' 1330 13.72 

DII 	175 71/2100 5.0/7.0 x) 1580 14.20 
DII 	250 76/1800 7.2/7. 0  x 	-4 2100 10.72 
DII 	365 105/1800  10.3/7.0 x 	_-. 3770 10.20 
DII 	600 200/1800 17.0/7. 0  x 4240 11.75 
DxL 900 280/2100 25.5/7.0 11680 11.00 
DL 1200 380/1800 34.0/7.0 x 11.20 

Joy/Ekströmin RPS 175 72/2400 4.95/7.0 x 
Koneliike RPS 600 208/1800 17.0/7.0 x 4263 12.25 

RPS 900 280/1800 25.0/7.0 x 6241 11.20 
RPS1200 380/1800 34.0/7.0 x 6803 11.18 
av 100 57/2150 2.8/7. 0  x 820 19.00 
RPV i6Oc 78/ 4.5/7.0 x 960 17.70 

Polair/Tamrock 175PVD 112/ 5.0/7.0 x 1020 8.40 
25OPVD 55/ 7.1/7.0 x 11100 7.75 

17PD 137/ 19.0/7.0 x 4900 7.21 
______________________ ______________ 162/ 24.0/7. 0  1 	x ________ __________________ 4490 7.60 

5 
0 
0 
0 

0 
3 
0 
•1 
5 
5 
5 
0 
I-. 
5 

5 

5 

0 
0 

0 
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1.1 	Paine ia-ser.at 

Adelläkäsiteilyt kompressorityypit on tarkoitettu lähin-

nä pieniä ja keskisuurla työmalta varten, missä irrol-

tettavat massat tavallisimmin ovat hajallaan useimmis-

sa kohteisaa ja joissa irroltusaika on yleensä suh-

teellisen lyhyt. Työmaiden ollessa keskitettyjä, ja 

suurten massamäärlen ollessa kyseessä samalla kun työ-

maa on lisäksi pitkäaikainen, turvaudutaan yleensä kun-
teisiin palneiirna-asemiin. Kompressorlen energialihteenä 
on tällöin y3.eensä  sähkömoottori, joskin erikoistapauk-
aissa tulevat kyseeseen myös polttomoottorit. 

Kiinteät paineilma-asemat vaativat yleensä suuremmat pe-

rustamiskuetannukset, mitkä aiheutuvat mm muuntajista, 

kompressorihuoneista, paineilmasäiliöistä ja klinteäs-

tä putkistosta. Lisäksi on kompressorit sijoitettava 
tavallisesti betonialustoille. Suuremmista perustamis-

kustannuksista huolimatta on saavutettu hyöty ennen kaik-
kea käyttövarmuuden vuoksi sitä suuruusluokkaa, että ei 

ole ratkaisevaa vaikkei ilmaa jatkuvasti tarvita. 

Paineilma-asemat suunnitellaan yleensä siten, että tie-

tyn keskimääräisen ilmamäärän tuottavan kaluston lisäk-

si on varalla 1/5 - 1/2. kompressoritehoa, millä täyte-

tään huiput tai varmistetaan tuotto konerikkojen tai 

huollon aikana. Ääritapauksena, kun kyseessä onpuoli. re-

serviteho, muodostuu koipressoriasema kandesta komp-

ressorista, joista toinen on varalla. 

Klinteiden asemien suunnittelussa olisi syytä pyrkiä 

kaluston suhteen homogenisuuteen, ts tulisi käyttää 

samaa kalustotyyppiä yksiköiden määrästä riippumatta 

varaosahuollon nopeuttamiseksi. Toinen tärkeä seikka 
on varustaa asemat riittävän suurilla ilmanottosälel-

köillä kompressorien täyden tehon takaamiseksi. Valmis-

tajan antamista ohjearvoista ei tässäkään tapauksessa 
tule tinkiä. 

Taulukossa ) on esitetty markkinoillamme yleisimmin 

esiintyvät sähkökäyttöiset kompressorlt. 
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Taulukko 3: Ki1ntet sähkökyttö1set kompresor1t 

Merkkl/ 
edustaja 

Malli Mootto- 
riteho 

KW/r/ 

Vapaa 
tuotettu 
Ilmamää- 
rä 

m3/mln/ 

.rolmtn- 
;aperi- 
at 

J.äh- 
dytys 

Koko- 
nais- 
paino 

kg 

2eho- 
rvo 

lw/rn3 
:c 

: 

-I 

r1 

0 

P 
g 

.-4 ci , 

min aty 

Atias Copco/ DT 2 E 57/ 970 11.1/7.0 x 1.620 6.94 
Oy Julius DT 4 E 83/ 970 16.0/7.0 x x 1.920 7.80 
Tallberg Ab ET 5 E  127/ 730 24.2/7.0 x x 3.100 7.14 

ET 6 E 152/ 490 30.2/7. 0  x 5.000 6.84 
ER 5 E  
ER 6 E 

127/'730 25.0/7.0 x x 3.200 6.91 
149/ 490 30.8/7.0 x x 4.900 6.58 

ER 7 E 202/ 590 4 1.0/7.0 x x 5.200 6.69 
ER 8 300/ 500 63.0/7.0  x x 7.450 6.47 
ER 9 437/ 49 94.0/7.0  x x 12.150 6.32 
AR 4 KT 100/ 418 20./7.0 x x 3.350 6,69 
UR 4 835/2970 i58/7.0 x 11.000 7.19 
UR 6 1196/2970 232/7.0 x 15.000 7.00 
UR 8 2282/2970 455/7.0 x 22.000 6.81 
ZR 3 110/2950 18/7.0 x 2.000 8.31 
ZR 4 199/1470 35/7.0 x 3.200 7.72 
ZR 5 300/1470 56/7.0 x 4.900 7.29 

JOY/ RES 600 110/1800 17.0/7.0 x x 2.948 6.48 
Oy Ekströ- RES1200 220/1750 34/7.0 x x 4.082 6.48 
in Kone- WN 	112 63/ 585 11.5/7.0 x x 3.855 546 
liike Ab 88/:  16.5/7.0 x x 3.970 5.32 

100/ 535 19.7/7.0 x x 4.210 5.08 
122/ 585 24.2/7.0  x x 4.300 5.03 
158/ 735 30.6/7.0 x x 4.300 5.16 

Polair/ O E 15/ 2.0/7.0 x x 500 7.50 
ramrock 150 E 30/ 4 .2/7.0 x x 500 7.14 

750 E 170/ 21.0/7.0 x x 2.500 8.10 
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Taulukoiden perusteella ja tutkimalla piirroksen no 1 
arvoja voidaan päätellä: 

- vanha perustyyppi, kiinteä mäntäkompressori, antaa 

parhaan tehoarvon, ts käytetty energian suhde tuo-

tettuun Ilmamäärään nähden on pienin, suhdeluku - 5. 
- ruuvi-, lamelli- ja roottorikompressorit asettuvat 

suunnilleen samalle alueelle keskenään valmistajasta 

riippumatta. Nämä kompressorlt vaativat huomattavasti 
enemmän energiaa tuotettuun ilmamäärään nähden ver-
rattuna mäntäkompressorelhin. Suhdeluku 9 ..... 15 
eli kaksin jopa kolminkertainen. 

- pienemmät kompreseorit vaativat yleensä enemmän ener-
giaa tuotettuun Ilmamäärään nähden. Pieni kompressori 
saattaa vaatia jopa 85 hv tuottaakseen 5 m3/min/8 aty, 
kun taas suuri kompressorl tuottaa samalla hv-määräl-

lä lähes 17 m3/min/8 aty. 

- painon suhde tuotettuun ilrnamäärään nähden on yleensä 

sitä edullisempi, mitä suuremmasta yksiköstä on kyse. 
Yleisesti ottaen parhaan arvon tässäkin tapauksessa 
antaa mäntäkompressori. 

1.2 Paineilman siirto 

Tuotetun paineilman siirto porauskohteeseen on tekijä, 
joka valitettavan usein jää vaille riittävää huomiota. 
Siirrettävien kompressorien kohdalla, kun putkisto 

yleensä on lyhyt, riittää tavallisimmin mitoitusohjeek-
si valmistajan antama lähtöputki kompressorissa. 

Suurempia kiinteitä paineilma-asemia suunniteltaessa 

tulee putkiston mitoitukseen kiinnittmitä suurinta 

huomiota myöhempien takaiskujen välttämiseksi. Putkia-

ton alimitoltus johtaa erittäin jyrkkään tehohäviöön 
itse porauskohteessa, sillä putkistossa tapahtunut pal-
nehäviö vaikuttaa poraustehoon nellössä seuraavan yhtä-
lön mukaan: 
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pt 2  - Pr 
xlOO 

1D- 

Pr2  
1 - - ) x 100 

pt 2  

missä 

H = tehohväiö % 

Pt teoreettinen paine aty 

Pr— todellinen paine aty 

Yhtälö perustuu Atias Copcon koetuloksiin. 

Esim. 1. 

Pt 	8.0 aty 

Pr 60 aty 

H 	(1--) x 

64 

Esim. 2. 

Pt 	8.0 aty 
Pr -E 7•5 aty 

56.25 
H XE(1- 	 -)xlOO=12,1% 

64.0 

Tehohäviöiden arviolmiseksi on piirroksessa 2 annettu 

valmiiksi laskettuna käyrästö yleisimrnille käyttöpai-

neille. Käyrästöstä Ilmenee: mitä suurempi on teo-

reettinen paine, sitä suurempi on pientäkin painehävi- 

vaaava ehoh&viö porauskohteessa. 

Painehävi johtuu pääasiassa seuraavista seikoista: 

- sopimaton putkikoko 

- liian pitkä putkisto verrattuna halkaisijaan 

- muotokappaleet putkistossa 

- vuodot liltokslssa 

- lämpötila 
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Putkiston oikea mitoitus voidaan suorittaa Atias Copcon 

nomogrammia käyttäen. Tällöin on erityisesti kiinnitet- 

tävä huomiota muotokappaleideri aiheuttamaan teoreetti-

sen pituuden lisäykseen. Redusointi suoritetaan tauluk-

ko 4 avulla. 

Putkiston väärästä minituksesta aineutuva tehohäviö 

kp/cm kun putkiston pituus on 100 m ja alkupaine 

7 kpl/cm2 ilmenee seuraavasta taulukosta. Arvot 

BROOMWADE LTDN mukaan. 

m3/min 1/2" 3/4" 1" 1 	1/4' 1 	1,' 2" 2 1/" 3" 3 1" 4" 5" 

0,25 0,09 0,02 

0,5 0,42 0,09 0,03 0,006 0,004 

1,0 1,64 0,37  0,11 0,024 0,010 

1,5 0,88 0,23 0,045 0,015 0,006 

2,0 1,28 0,35 0,075 0,030 0,010 0,004 

2,5 1,98 0,54  0,118 0,050 0,015 0,006 
3,0 0,72 0,17  0,072  0,021 0,007 

4,0 1,31 0,30  0,13  0,032  0,012 0,004 

5,0 0,47 0,21 0,051 0,020 0,006 

6,0 0,68 0,30 0,078 0,031  0,009 0,004 

8,0 1,09 0,53 0,14 0,058 0,017 0,008 0,004 

10,0 0,85 0,23 0,089 0,028 0,012 0,006 

15,0 2,15 0,49 0,20 0,061 0,029 0,014 

20,0 0,89 0,35  0,11 0,049 0,025 

5,0 1,41 0,54 0,17 0,079 0,039 

0 2,05 0,77  0,24 0,12 0,057 

1,03 0,33  0,16 0,080 

1,37 0,43 0,21 0,11 

1,71 0,55 0,26 0,13 
0,04 

50,0 2,05 0,67 0,32  0,17 

55,0 0,82 0,38 0,20 

0,05] 

60,0 1,0 0,45 0,23 

o.o6c 
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Taulukko 4: Muotokappaleiden redusointi taulukko 

Varuste 	{ Ekvlvalenttl putken pituus m 

Istukkaventtiili 
Virtaviivaventt. 

Luistiventtilli 

Putkikäyrä, suo-
rak. 

Putkikäyrä, ulko- 
kulma pyöristetty 

Putkikäyrä r d 

Putkikäyrä R - 2d 

Let kul ii t in, 
T-kapp. 

Supiatuskappale 

Sisähalkaisija mm 

25 40 50 80 100 125 150 

6 10 15 25 30 50 60 
3 5 7 10 15 20 25 

0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 2,5 
1,5 2,5 3,5 5 7 10 15 

1 2 2,5 4 6 7,5  10 

0,3 0,5 0,6 1 1,5 2 2,5 
0,15 0,25 0,3 0,5 0,8 1 1,5 

2 3 4 7 10 15 20 
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Teoriassa antaa parhaan tuloksen hitsausliltoksin teh- 

ty paineilmaputki. Rakennustyömailla. on kuitenkin va-

kiintunut käyttöön pikallitinputkisto, minkä etuna 

kiinteääri hitsattuun putkeen nähden on helppo asennet-

tavuus, toistuva käyttömandollisuus sekä monikäyttöl-

syys. ?tka1iitinputk1ston varjopuolena on, olkoonpa 

se asennettu kuinka huolellisesti tahansa, aina pie-
ni vuoto liitoksissa. Kun jo Ø 1 mm reikä putkistossa 
aiheuttaa teoriassa 0,05 m3/min vuodon, päädytään esim. 
500 m pitkässä putkistossa, missä liltoksia on n. 100, 

edellyttäen joka liitoksessa olevan mainitun suuruisen 

vuodon 0,5 m3/min kokonaisvuotoon eli lähes 13 % te-
hohäviöri. 

Reikä 	Vuoto 	Tarv. lisäteho 

Ø 1 mm 0,05 m3/min 	0,33 hv 

	

2,5 " 	0,35 	' 	2,3 

	

" 	0,87 	" 	 5,8 

Putkistossa tapahtuva paineenalennus, mikä johtuu lä- 

hinnä virtausvastuksesta voidaan määrätä seuraavan yh-
tälön mukaan: 

b xW 2 
- —xLP 

RTD 

Missä 

= paineen alennus 

P 	paine aty 

R kaasuvakio, ilma = 29.3 

T = absoluuttinen lämpötila °K 
D - putken sisähalkaisija 

L putken redusointipituus 
W 	ilman nopeus putkistossa m/sek. 

m3/min 	10.000 

- 60p 	Acm2  

A = putken poikkileikkausala 

G ilmamäärä kg 1 = 1,3 x m3/min 60 

b = vastuskerroin, taulukko 5 
Kertolmet taulukkossa 5 on annettu hitsatu].le putkelle, 
plkaliitinputken vastaavat arvot - 50 % suuremmat. 
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aulukko 5 Vastuskertolmen b arvo ilmamäärälle G 

G 
====-===== 

b G 
-== ==- ==== 

G b G b 
==-========--====-== 

G 
= 

b 

10 2,03 65 1,5)4 400 1,18 2500 0,90 15000  0,69 

15 1,92 100 1,45 650 1,10 4000 0,84 25000 0,6)4 
25 1,78 150  1,36 1000 1,0) 6500 0,78 40000 0,60 
40 1,66 250 1,26 1500 0,97  10000  0,7)  65000 0,56 

100000 0,52 

Esimerkki: 

Poraus suoritetaan kohteessa, missä tarvittavan putkiston 

redusoitu pituus on 1 600 m. Porauskaluston ilman koko-

naistarve on 24 m)/mir/7kp/cm2. Kysytään 

- paineen alennus putkistossa lämpötilan ollessa 
a) + 20°C 	29) °K 
b) - 20°C 25) °K 

- vaadittava putkikoko 
Paineen alennus 

P = 8 aty 

R = 29,) 

T = 29) °K 

D 125 mm, A = 12) cm2 
L1600m 

24 	10 000 
W = 	x 	= 4,06 m/sek. 

60x8 	123 

G = 1,) x 24 x 60 = 1 872 

b = 0,97 x 1,5 = 1,46 

Kun arvot sijoitetaan yhtälöön, saadaan 

1,46 x 4,062 
. 	 x 1 600 x 8 = 0,287 

29,) x  29)  x 125 

Paineen alennus on n. 0,3 kp/cm2 
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Jos lämpötila on -20 °C ( = 253°K ) on vastaava arvo 

0,331 kp/cm2 ja tehohäviöt n 10 	luokkaa. Esimer- 

kistä huomataan, ettei lämpötilasta aiheutuva te-

hohäviö ole mainittavan suuri, vain n 1 %-yksikön 

suuruinen, vaikka paineen alennus onkin 15 , kun 
lämpötilaero on 40 °C. 

Putkiston lopullinen mitoitus esimerkkitapauksessa 

tapahtuu piiroksen no 3 avulla sijoittamalla tun-

netut lärnpöarvot mitoitusnomogrammiin. 

- Laskettu painehäviö 	= 0,3 aty 

- Työpaine 	= 8,0 aty 

- Ilmamäärä 	= 24 m3/min/7 kp/cm2 

- Putkiston redusoitu pituus 1 600 m 

Vaadittu putkikoko on esimerkkitapauksessa n 5 

Putkistoa täydentävinä osina mainittakoon vielä vä-

lisäiliöt, vedenerottimet sekä jakelu- ja voltelu-

aineet, joihin ei tässä yhteydessä liene syytä 

paneutua enemmälti. 



,O/J77<'/570N 8V7V/5 (in) 

4 	1 14a• 40 £% 	4 	 -- 

4o 

4C 

1D  

3' 

ml i si 
.. 	, 	 8 	 ( SIDA 

4QJJI'/L//PPLJ7'KLG 7i7N 
NR "4eas 4I:d5 / / 	 __________________ 

/1Z78lPUS 	 DATUM 1/27 

________ 	 SIGN. V7 

R/7Z'I7JVl2'  cily 
, 	 , 

Iz1/ 

dp5 0d8, r4yr 
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2. KALLIOPORAKONEET 

Kallioporakoneet voidaan jakaa kokonsa, käyttötarkoituk-

sensa ja käyttötavan perusteella kolmeen ryhmään, olipa 

kyseessä avolouhinta tai tunneliporaus. 

- käsikoneet 

- kevyet poravaunut 

- raskaat vaunuporat 

2.1 Käsikoneet 

KäSikoneilla ymmärretään yleensä porakoneita, joita yk-

si mies käsittelee normaalisti ilman syöttölaitteita 

nimenomaan pystyreikien porauksessa. Useimmiten nämä sa-

mat koneet voidaan varustaa syöttölaitteilla niin pys-

ty- kuin vaakaporaustakin varten. Käytännössä kuitenkin 

näkee harvoin syöttölaitteita pystyreikäporauksessa 

siitäkin huolimatta, että nämä laitteet vähentävät 

huomattavasti porariin kohdistuvaa fyysistä rasitusta. 

Toisaalta ei poraustuloksissa ole nähtävissä mainitta-

vaa eroa syöttölaitteen eduksi kuten eräät kenttäko-

keet ovat osoittaneet. On näet niin, että syöttölait-

teiden asennus vie saman ajan, mikä voitetaan porausno-

peudessa. Lisäksi eräät syöttälaitteet vaativat apurei-

kien porauksen, mikä osaltaan vaikuttaa työtä hanka-

loittavasti. Edelleen vaativat kaikki syöttölaitteet 

ylimääräistä paineilmaa. Pystyreikäporauksessa vaihte-

lee käsikoneiden työsaavutus 80 - 120 m/8h. 

Taulukosta 6 ja 7 ilmenevät eräiden käsikoneiden ja 
syöttölaitteiden teknilliset arvot. 

2.2 Vaunuporakoneet 

Rinnan käsikoneiden kaflssa, kun rintauksen korkeus kas-

vaa, käytetään kevyitä vaunuporakoneita, joissa poraus-

tehneen muodostaa joko omin voimin kulkeva tai joissa-

kin tapauksissa hinattava alusta. Edelläkäsiteltyihin 
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käsikoneislin verraten on vaunukoneiden valikoima huo-

mattavasti laajempi. Käyttötarkoituksesta riippuen vaih-

telee niin koneen kuin poratun reiänkin koko normaa-

lista käsikonekoosta useiden tuumien halkaisijaan. 

Yleisesti voidaan vaunuporakalustossa erottaa kolme yh-

teistä perusosaa: 

1. Vaunu eli poran alusta, joka on 

- kumipyöräakselisto 

- telarunko 

- kumipyörätraktori 

- telatraktori 

- joku em laitteiden yhdistelmä 

2. Syöttölaitteet ja suuntausmekanismi 

- ketjusyöttö 

- ruuvisyöttö 

- pneumaattinen 

- hydraulinen 

- joku em laitteiden yhdistelmä 

3. Porakone 

- yhdistetty pyöritys ja lyönti 

- erillispyöritys 

Markkinoillamme esiintyvät kalustomerkit ovat yleensä 

useiden yhdistelymandollisuuksien tulos. Kiinteiden 

tehdasvalmisteisten tyyppien lisäksi on muistettava 

vielä yksityisen yrittelläisyyden ja kekseliälsyyden 

tuloksena syntyneet laitteet, joissa esim telaketju-

traktoriin on kytketty syöttölaitteet ja vasara. 

Runsaasta valikoimasta on taulukkoon 8 koetettu poimia 
keskiarvoja edustavat laitteet. Esitetty kalusto on 

tarkoitettu lähinnä pystyreikäporaukseen avolouhinnassa. 

Vertailusta on jätetty pois todella raskaat suur-yksi-

köt samoin kuin pienet erillisten syöttölaitteiden va-

raan perustuvat vaunut. 
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Taulukko 6: Käsiporauskaluston vertailutaulukko 

= == = = 	= == = 

I_:===__===i=i= 

E-4 
«-1 

$-I 

= - 

«1 	) 
= E 	= 

r4 r\ 0 

Atias Copco/ RR-571-3L 160 2.200 18.4 2.2/6.0 7/8"x108 
Oy Julius Tali- R1-I 658-4L 200 2.000 23.5 3.3/6.0 - -"- 
berg Ab BBC 16W 200 2.300 26.8 3.7/6.0 -"- 

BBC 17W 200 2.200 26.8 3.7/6.0 -"- 
BBC 24W 200 2.050 29.5 4.4/6.0 -"- 
BBC 25W 200 2.100 29.7 4.5/6.0 -"- 
BBD 90W 290 3.200 27.3 5.7/6.0 11 

BBD 91W 300 3.350 27.3 5.5/6.0 -"- 
BBC 24D 200 2.100 38.8 5.0/6.0 -"- 

Tampella/ K-56 49 2.200 18.3 1.6/6.0 7/8 tt/1"xlC 
Tamrock K-56 49 2.200 17.8 1.6/6.0 -."- 

K-90 53 2.350 29.9 3.8/6.0 -"- 
KB-90 53 2.350 28.4 3.8/6.0 -"- 
S-90 25 - 22.7 3.1/6.0 -"- 
S-100 26 22.7 4.1/6.0 -"- 

Ingersoll Rand/ 1-50-A 68 27.2 .i/6.0 7/8"xlOB 
Rotator 1-k0-A 67 24.0 2.9/6.0 -"- 

1-30-A 54 16.0 2.3/6.0 -"- 
1-15 40 10.4 1.3/6.0 -'- 

Holman/Tiekone, Silver F 32 271 4.330 3.2 ).5V6.6 7/8"x108 
Machiriery Silver 8 40 165 3.100 11.3 16/6.6 -"- 

Silver 30 49 152 2.360 21.7 2.7/6.6 -"- 

Silver 3 49 171 2.650 21.7 3.3/6.6 -"- 
Silver 82 50 155 2.330 24.8 4.0/6.6 -"- 
SL 9 G 48 144 2.300 18.6 1.84/6.6 

-"-- 

Machino Export HP -30-K 63 1.600 30.0 3.5/6.0 - 

Joy AL 60/48 60 45-48 7/8"xk,1/ 

Ekströmin Kone- SAL 60 63 36-42 -"- 
liike 



RH 571-3L 
RH 658-4L 
BBC 16w 
BBC 17W 
BBC 24W 
BBC 25 W 
BBD 90 W 

BBD91W 
BBC 24D 

K-56 

K-56 
K-90 
KB- 90 

S-90 
3-100 

I-50-A 
I-k0-A 
I -30-A 
1-15 
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Taulukko 7: Syöttölait.teiden vertailutaulukko 
= = ==== = = === = = = =======- == == = = == == = = = = = = ====== == = = 	= = == = = = = = = = = = = 
Syöttölaitteet 

Tyyppi- 1 Tyyppi- 1:0 HLI' 1 	:0 1 0 1 Syöttö-1 Paino 
merkintä merk1ntä 4-' -4.,  pituus 

:0 
lIII 

1 	:0 0 
121 
H 1 	°' CJU2I 

1 

101r410'i 
jr:1.4IIZI mm kg 

Atlas-Copco/ 
Oy Julius Tali-
berg 

Tampella/ 
Tamrock 

Ingersoll Rand/ 
Rotator 

Holman/Tie kone, 
Machinery 

Maehino Export 

Joy/Eks trömin 
Koneliike 

==== = == = = = == = 

- x 1 800 42,8 
BMT 70 TB x 1 700 26,8 
BMT 51 x 1 300 15,0 
BMT 51 x 1 300 15,0 
BMT 51-3 x 950 13,5 
BMK 56T6R x 1 850 21,5 

BMK 56T6R x 1 850 21,5 
DM5 32 x 1 800 42,8 

- x 

x 
x 

P-64-A 	x 	1 000- 15. .19 
1500 

y 64x900 	x 	900 	12,5 
NS-73-B 	x 1 150 	24,3 

ka ks 01 S - 
telesk 

tt 

ilma- 
tai ve- 
sihuuh- 
telu 

tI 

9 

9 

9 

ei syöt-- 
tölaite- 
iii t än - 
töjä, 
tarkoi-
tettu ke-
vyeen p0-
raukseen 

Silver F 
Silver 8 
Silver 30 
Silver 3 
Silver 82 
SL 9 G 

HP-30-K 

AL 6o/48 
SAL 60 

0 60,3 
0 76,5 
0 60,3 

x 	1321 
x 	1219 
x 	1321 

  

x 

x 	1219 
x 	610 

is.poran painoon 



o 	Taulukko 8: Vaunuporakonelden 
oJ 

== = 	== 	= = = 
Vaunu 

teknillisiä 

= == 
Syött- 
laitteet 

tietoja 

= == 	 === 	= = =-====--= 
Porakone 

-r- - 
Tyyppi 

_______ 
Ilman 

____________ _____ ___ 
Relkä- t: 

____ - 

0 :O 
kulutus koko , 

04 
•H :cd 

0 4-)S4-3r1J-)t 0)0 
04-) 

r-4r4 •r4 

-j 0)cj 
0 0d CQr- 

Of-4 
:0:0 i—:O r-40 

E4H CX - U) _______ ______ __________ 'd04 ø.irl X04 
- r-  -_______________ - ________-__- 

Ingersoll Rand/ 
Grawlair CM-250 x x x URD 475 17.7 1.)/4"-.1/2" 4.200 x x 

x URD 350 1.1/2"-2" 4.125 x 
x D 475 1.3/4*_4.1/2* 7L150 x 

Holman/Holrack 3 x x x x SL 16 A 10.6 3.1/4" x 
SL. 160 10.6 3.1/4" x 

Gardner-Denver 
Air Track 3.200 x x x x PR 12) J 17.0 4.1/2" x x 

PR 13) J 5" 3200 x x 
PR 143 J 5.1/2" x x 

Gjeita/Koriediesel x x- x x 10.0 2" 1000 x x 

Joy Mustang x x x 600 PFt 25.5 3.1/2"-5.1/2" 8172 x x 

Joy Ram EW 111 x x x 450-DR 16.4 2.1/2"-).1/2" 4627 x x 

Joy VCR-220 x x x 500 RR 16-25 3"-4" 4627 x 

Tamrock PV 400 x x x S 125 6.7 1.1/2"-2.1/2" x x 

--------------------------------------------- =========- ====================-====--= 



KS 50 
KS 50 
KS-50A 
KS-50A 

Cobra Jr. 

Cobra Jr. 
Cobra B 
Cobra B 

SPF 
HB 
ff6 
HB 

JTB 
JTB 
JTI 

8-125 W 
S - 125LBMW 
ES-300 
3-125 W 

BR/A L60 

BR/A L60 
RPD 
RPD 

D 495A 
D 475 
D 4 75A 
D 4 75A 

DH- 123 
DH- 123 
D-9) 

x 
x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 

3 fx 
2 x 	x 
4 	x 
2 	xx 

1..) 	.x x 
2 	xx 

55,0 
19,6 

20,0 

17,5 
45,0 
25,0 

84,0 
50,0 

100,0 
50,2 

23,0 

12,0 

x 

x 
x 
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Taulukko 9: Tunnelikalusto 

Porausvaunu/tyyppi 	Pora- Syöttö- rPorakoe 
usala 	laite 

tyyppi 
0 

—4 	U) 
0. 

 

:cj 

04 
Ii) 

0 m2 
'-4 

4.) 

 

Tamrock 
OKU-Jumbo HP 2900 
PPU 3 x 4 
Terra-Jumbo RP-625 
Minirondo MR-500 

Joy 
Scorplon 1 Drill 
Mobili 
Scorpion II -"-
The Serpent -"-
The Wolverjne Jurnbo 

Ingersoll Rand 
Callic Jurnbo 
T Jumbo 
Brokke Jumbo 
Driftmaster 

Gardner-Denver 
Universal Jumbo 
"Fan-Drill" Jurnbo 
Minibore Jumbo 

Machino Export 
CbY-2 

L.LJ..i x 
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. 0 UNNELI±ORAUSL.A ITTEET 

Tunneliporauksessa on maassamme aivan viimealkoihin 

saakka käytetty polvisyötöllä toimivia käsiporakonei-

ta, joskin on muistettava, että eräät suuryritykset 

ottivat vaunukaluston käyttöön lähes heti sodan jäl-

keen. Tällä hetkellä on kehitys vääjäämättömästi joh-

tamassa automatisoitujen laitteiden käyttöön tunneli-
porauksen kaikilla sektoreilla. Tähän kehitykseen on 

vienyt ennen kaikkea työvoiman niukkuus yhdessä jatku-

vasti kohonneiden palkkakustannusten kanssa. Edelleen 

on kehitystä vienyt eteenpäin kaivosteollisuus, mil-

lä yksityiseen urakoitsijasektorjin verraten on ol-

lut paremmat taloudelliset mandollisuudet tutkimuk-

siin ja kehitystyöhön. Aivan viime aikoina on kehitys-

tä ollut osaltaan vauhdittamassa työterveydelliset nä-

kökohdat, kun on havaittu käsikoneiden aiheuttavan mm 
verenkjertohäiriöjtä porarien käsissä. 

Tunneliporauksen tarkkuusvaatinius niin avauksessa kuin 

reuriareijissäkin on osaltaan ollut viemässä kehitystä 

entistä suurempaan automatioon, inhimillisten ereh-

dysten eliminoimiseksi 	ja parhaan mandollisen tulok- 
sen saavuttamiseksi. Kehityksen kärjessä on tällä het- 
kellä TAMROCKIN 	 varuste- 
tut peränajolaitteet. 

Tunneliporauslaitteet voidaan jakaa lähinnä kahteen 

ryhmään tunnelipoikkileikkauksen perusteella. 

- pientunnelikalusto alle 10 m2 

- suurtunnelikalusto yli 10 m2 

Lisäksi tulee erottaa kaivoskalusto, mikä poikkeaa jon-

kin verran rakennuskohteiden kalustosta. 
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3.1 Pienturinelikalusto 

Pientunnelikalustolle on tyypillistä yhdensuuntaisau-
tomatiikka sekä kaluston käsittely yleensä kiskoilla. 

Edelleen kaluston tulee peittää koko perän alue, sillä 
sokelden pisteiden jääminen perään saattaa vaikuttaa 
usein haitalilsesti ennenkaIkkea avausreikien sijoit-
teluun. Pientunnelikaluston.tulisi yleensä olla siten 
korLstruoitu, että yksi porari hoitaa kahta tai kol-
mea porauslaitetta. 

3.2 Suurtunnelikalusto 

Suurtunnelikalusto on, mitä tulee nimenomaan suurempi-
en perien ajoon, huomattavan raskasta ja myös suhteel-
lisen kallista verrattuna edelliseen. 

Ominaista on, että reikäkoko ei muutu tavallisimmin 
juuri ollenkaan suuremmaksi pientunneliporaukseeri ver-
raten, vaan saattaa useissa tapauksissa pysyä samana-
kin ja jopa pienentyä ellei jostain syystä haluta käyt-
tää yhdensuuntaisavausta. Kaluston koko kasvaaki.n 
hinnä siitä syystä, että vaaditaan suurempia ulottu-
vuuksia ja pitempiä reikiä kuin pientunneleissa. Li-
säksi vaaditaan pörausalustoiita suurempaa stabili-
teettia porausten aikaa, mikä osaltaan on kasvatta-
massa kaluston kokoa. Eräissä tapauksissa suunnitel-
laan porauslaitteet kulkemaan kiskoilla nimenomaan 
silloin kun halutaan käyttää kiinteitä syöttölaitteita 
ja yhdensuuntaisporausta. Kiskojen käyttö on osittain 
korvattu myös kunipyör1llä hinattavien porauskaiusto-
jen yhteydessä, sillä kiskotus on yleensä aina kuor-
maus- ja kuljetuskalustoa haittaava tekijä. 

Nykyisin on kehitys menossa omalla voimalla kulkevien 
porauslaltteiden suuntaan suurtunneleissa. Lähinnä on 
maassamme yleistynyt lyhytrunkoisen kuorma-auton pääl-
le asennetut porauslaitteet, jotka vielä usein ovat 
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kohotettavalia saksilavalla ulottuvuuden lisäämiseksi. 

Etuna näillä konstruktioilla on helppo liikuteltavuus 

katkoJen vä1.ili. 

Taulukossa 9 lirnenevät eräiden tunneliporauslaittei-

den tärkeimmät vertailukohteet. Suoranaisen keskinäi-

sen vertailun tekeminen on kuitenkin vaikeaa kaluston 

monipuolisuudesta johtuen. Tästä syystä on tauluk-

koon otettu ainoastaan eräät sarjavalmisteiset pora-

usvaunut. Tämän lisäksi on käsitelty syöttölaitteet 

ja porakoneet, joita kaikkia eritavoin yhdistelemäl-

lä voidaan konstruoida uusia yhdistelmiä. 

Kaikki porauskaluston taulukossa 9 mainitut valmista-
jat toirnittavat; orauslait;teita myös asiakkaan omien 

suunnitelmien pohjalta kubunkln erikoistapaukseen 50-

vellettuna. 

Kaikkien taulukossa 9 laitteiden puomit ovat hydrauli-
sesti ohjattuja. Porauksen suorittaa yleensä yksi mies 

toisen hoitaessa panostuksen. Mikäli puomeja on 4 

tai enemmän, tarvitaan kaksi tai useampia porarelta. 

4.0 KALLIOPORAT 

Sama yleinen kehityslinja mikä on havaittavissa itse 

koneiden suhteen on havaittavissa myös porien kohdalla. 

Porlen kuluvin osa, kärki, on vahvistettu kovametal-

lilla. Tämän lisäksi on porien terotus systematisoitu 

tehokkailla yksinkertaisilla työmaille sopivilla vä-

lineillä, joilla saavutetaan tarkoin oikeat kulmat. 

Porlen kestävyys riippuukin olennaisesti juuri oikeas-

ta teroituksesta joskin kallion laadulla on usein huo-

mattava merkitys. 

Porlen merkkivalikoima on runsas ja monipuolinen ja 

tässä yhteydessä lieneekin syytä rajoittua vain poris-

sa esiintyviin rakenteellisiin eroihin. 
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.1 Kiintoporat 

Kiinteät meisseliporat koostuvat sarjasta, joissa ly-

hin aloituspora on suurin halkaisijaltaan. Porien 

pituusero on yleensä 80 cm ja halkaisija pienenee 2 mm 
jokaista 80 cm pituuden lisäystä kohden. Yleensä on 
kiinteä sarja tarkoitettu matalaan tai lyhyeen porauk-

seen, sillä saavutettu poraustulos on nurinkurinen 

relän pienetessä syvemmälle mentäessä. Todellisuudes-

sa tulisi reikäkoon kasvaa syvemmälle mentäessä edul-

lisimman pohjapanos/varsipanos suhteen saavuttami-

seksi. Toinen ilmeinen varjopucli on se, että kulu-

vaa kärkikappaletta kohden joudutaan aina hankkimaan 

syvemmälle mentäessä entistä enemmän kulumatonta var-

siterästä. 

Kiinteiden meisseilporien mitat on standarisoitu si-

ten, että käytössä on vain muutamia peruskokoja kaik-

kialla maailmassa. Tämä tuntuu yllättävältä kun ote.-

taan huomioon käytössä olevat lukemattomat porakone-

konstruktlot. Lisäksi on kaikki meisseliporat varus-

tettu läpimenevällä puhallusreiällä. 

Porien tärkein mitta on niskan koko, ts sen osan mi-

tat, mikä sovitetaan porakoneeseen ja jonka kautta 

liike-energia siirtyy poran kärkeen. Tavaksi on tul-

lut ilmaista halkaisija tuumissa ja pituus milleinä. 

Merkintätapa on käytössä melko yleisesti angiosaksi-

sissa maissakin. 

Taulukossa 10 on esitetty eräitä maassamme yleisimmin 

käytettyjen meisseliporien mittoja. 

Taulukko 10 Porasarjan mitat mm 

rnaxølm--------oTEEi 
7/8"x108 4 27 6.400 käsikone poraus 
7/8"x108 40 1 	29 9.600 
1" x108 42 J 	)7 4.800 syöttölalte poraus 
1" x159 45 1 4.800 tunnelikoneet 
1,5 x159 48 4.800 
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Normaalisti on kiiritoporan kärki meisselirnäineri, jos- 
kiri joissakin tapauksissa käytetään myös risti- tai 
kruunut erää. 

Oman ryhmänsä muodostavat lisäksi avarrusporat, jol-
loin pilottiporaan kiinnitetään avarruskruunu, jolla 
ennalta porattu normaalireikä avarretaari halutun ko-
koiseksi. Mikäli käytettävissä on riittävän tehokas 
syöttölaite, voidaan avarrus suorittaa portaattomasti 
ilman aloitusreikää. 

Avarruskruunujen käyttö on hyvin yleistä pientunneli-
en yhdensuuntaisavauksessa sekä suurten tartuntate-
rästen porauksessa. 

11.2 Jatkotankokalusto 

Jatkotankokalusto on suunniteltu käytettäväksi pitkä-
reikäporaukseeri relän suunnasta ja koosta riippumatta. 
Kaluston käyttö liittyy useimmiten vauriuporaukseen, 
kun rintauksen korkeus on yli 5 m. Rikkonaisssa kai-
lioissa saattaa olla taloudellista käyttää jatkotan-
kokalustoa matalammissakin rintauksissa. 

Jatkotankokaluston kohdalla ovat käyttöön vakiintuneet 
seuraavat nlmi.kkeet: 

1. Kruunu 
2. Jatkotanko 

. Jatkoholkki (muhvi) 
11. Niskakappale (mitat vaihtelevat) 
5. Kierre 
6. Ristipääterä 
7. Niskatanko (mitat kuten kiintoporissa) 
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Jatkotankojen poikkileikkaus voi olla 6-kulmainen, pyö-

reä, sileä tai kierteinen. Edelleen erotetaan jatkotan-

kokaluston kierteitystavassa 

1. Köysikierre 

2. Ingersoll Rand kierre 

3. Gardner-Denver -"-

. Joy 	-"-- 

Kuluvin osa tässäkin kalustotyypissä on kruunu, joka 

muodostaa kalleimman osan kalustosta porametriä koh-

den laskien. Varsinaisen jatkotankokaluston osalla on 

mandollista kiertelstää tankoja uudelleen kulumisen sa-

nelemari tarpeen mukaan. Näin voidaan lisätä poran var-

siteräksen taloudellista käyttöikää huomattavasti 

kiintoporiin verraten. 

Edellä olevassa on pyritty lyhyesti käsittelemään po-

rauskalustoon liittyviä keskeisiä kalustoryhmiä. Tar-

koituksena on ollut palauttaa mieliin eräitä peri-

aatteellisia kysymyksiä sekä koota suppeita vertaile-

via yhdistelmiä kalustoryhmlttäin. Kaluston kohdalla 

tapahtuvan nopean kehityksen johdosta puuttuu eräitä aivan 

viimeisimpiä uutuuksia joista ei ole ollut käytettä-

vissä vielä tarpeeksi lähdeaineistoa. 

Lopuksi haluan kiittä kaikkia valmistajia ja maahan-

tuojia, jotka ovat antaneet käyttööni runsaasti läh-

deaineistoa. Tasapuolisuuden vuoksi ei vertailutaulu-

koissa ole noudatettu mitään tiettyä järjestystä eri 

liikkeiden välillä, vaan sijoittelu vertailutaulukois-

sa on sattumanvaraista. 

Lähdekirjallisuus 

- Tryckluft Handboken, Atias Copco Svenska Försäljnings Ab 
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TÄhdeaineistOa 

1. - Atiaa Copoo, Oy Julius Tallberg Ab 

2. - 3room-Wide, Konediesel Oy 
- clardnerDer)Ver, Wihuri-YhtYmä Oy, Witraktor 

Lh - 1olman, Maohinery Oy, Tiekone 

5. Ingersoll Rnd, Oeakeyhti 	otator 

6. - Joy, Osakeyhtiö Ekatrömin Koneliike 

7.- Maohino Export, Oy Koneisto Ab 

8. - Tamrook, Oy Tampella Ab 
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IV LOUHEEN KUORMAUS JA KULJETUS TYÖMAALLA 

JOHDANTO 

Kapasiteettivaatimusten kasvaessa on louheenkäsittelyyn-
km kehitetty entistä suurempaa ja kalliimpaa kalustoa. 
Vaikka louheenkäsittelyu väi4ttömät kustannukset ovat 
työtyypiatä riippuen vain 1/5 - 1/3 louhintatyömaan kai-
kista kustannuksista, vaatii kuorniaus- ja kuljetuskalus-
to leijonanosan investoinneista. Tämä pääomavaltaisuu-
den lisääntyminen pakottaa kiinnittämään oikean menetel-
män ja koneen valintaan kasvavaa huomiota, jotta varmis-
tetaan taloudellinen lopputulos työvaiheketjuun irroitus-
kuorinaus - kuljetus. 

Erityyppiaten maanalaisten ja maanpäällisten kalliotilo-
jen louheenkäsittelyyn on kehitetty omat koneensa, joi-
den käyttöalueet vain osittain peittävät toisensa. Sik-
si on sopivaa käsitellä kalusto työtyypeittäin ja mene-
telmittäin: 

1. kanaalilouhirita 
2. tieleikkaukset 
3. avolouhinta; pengerlouhinta, pohjannosto ym. 
4. tunnelit 
5. hallitilat ja vastaavat 
6. erikoistyöt 

1. L&NILLITYÖT 

Hydraulinen kuokkakaivukone on näissä sopiva ja usein 
käyttökelpoisin louheen kuormaamiseen. Vetokaivua voi 
käyttää kapeissa suorissa kanaaleissa tai väyliseä. Kau-
haa vedetään tällöin väylän tai kanaalin toisessa päässä 
olevan taittopyörän ja vintturin välillä. Tällainen laa-
hakauhasysteenii ei ole varsinaisesti kuormausmenetelmä, 
vaan sillä siirretään louhetta kaivukoneen ulottuville. 
Kuljetusykeikköinä on useimmiten pakko käyttää saatavis-
sa olevaa rekisteröityä kalustoa. 
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2. TIELEIKKATJKSET 

Tieleikkauksen yhteydessä voidaan käsitellä myös rata- 

leikkaukset, vaikka niiden mitat ovat pienimmillään 
vain n. 6 111 eli kolmannes tavallisen maantieleikkauk-

sen leveydestä. Moottoriteiden kallioleikkaukset 1ä-
hestyvätkin jo massiivista avolouhintaa. 

Leveyden lisäksi kallioleikkauksen korkeus vaihtelee 

nollalouhinnasta ylöspäin, jääden tavallisesti kuiten-
kin alle 20 m. Leikkauksen mitat määräävät kaluston 

koon, mutta jättävät yleensä pelivaraa kalustotyyppiä 
ja työmenetelmää valittaessa. Tierakennuksessa käy-
tetty rikkilouhinta ei vaadi louheen kuormausta ja 

kuljetusta ollenkaan ellei louhepatja paisu yli TSV:n 
- 30 cm. 

Kun kuormattavaa louhetta rupeaa rikkilouhinnasta tai 

pohjan nostosta olemaan, kerää puskukone tavaran kasaan 
haluttua pintaa myöten kuormauskoneelle. Kuormausko-

neena käytetään yleensä kauhakuormaajaa tai kuokkako-
netta. Louhintakorkeuden kasvaessa on louhetta ryh-
dyttävä kuormaamaamaan kasasta. Pohjan nostolla lou-

hittaessa kivi irtoaa kynsiä jättämättä hyvin ja on 

helppo kuormata kauhakuormaajalla haluttuun tasoon tai 

tarvittaessa kallion pintaa myöten ns. "konetyön tark-

kuudella". Työmaa voi vaatia kalustoltaan liikkuvuut-

ta leikkauksesta tai työpisteestä toiseen, tällöin on 

pyöräkuormaaja edullisempi kuin telakuormaaja. Pystyäk-
seen kuormaamaan samanlaista louhekokoa kuin tietynpai-

noinen telakuorrnaaja, tulisi pyöräkoneen olla paina-

vampi tai kuljettajan on oltava erikoisen varovainen 

renkaiden "lipeämisen" suhteen. Itse en lähtisi rä-

jäytetyn louheen kimppuun alle 17 tonnin pyöräkoneel- 

la enkä alle 14 tonnin telakuormaajalla (Kuvat 2 ja 3). 

Pistokaivukoneiden (Kuva 1) edut tulevat esille suu-
rissa töissä, joissa penger- ja louherintaus ovat yli 
10 m korkeita. 
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Kuormausinenettelyä ja -kalustoa valittaessa otetaan liian 
harvoin huomioon louhekoko ja ryhdytään siihen vaikutta- 

160 
1 _a5 	 1 	2 

1 	O 	1 kka 
. 

iiN 

E 1>' ,L_ 
l 	\.  

Kuva 1. Kaivukoneiden työ- 

ulottuvuudet puomin pituuk-
sina 

a) pistokaivu 

b) kuokkakaivu 

1. 

'3. 

c) vetokaivu 

maan. Eräällä leikkaustyömaalla kasvatettiin panostus- 

taulukkojen suosittamaa pohjapanoeta portaittain 70 %. 
Räjähdysainemäärä (kg/m3ktr) lisääntyi vain 1.5 %, mut- 
ta kauhan keskilcuutiosjsältö kasvoi lähes kymrnenesosan 
ja pyöräkuormaajan vuorokautinen suoritusmäärä. kasvöi 
viidenneksellä. Katso myös kuvaa 4; Pyöräkuormauksen 

työvuoro- eli käyttökapasiteettj (m3ktd/h). 
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PYØRAKUORMAAJAT 
_____________________________________ TELAKUORMAAJAT 

1t C1 Fi 1 r-1 __________ 
_____ _ii 

___ ___ _ Wnmn 
in 

KAUUA 	TYÖPAINO 
j 	

1 _4 	L_i 
L._WAGNER 3T5A.249cm 

3, & 	IlO K*UHA 1 TYäPINO 

COt9O.2&4c 

---------- 

2?& 	I6OO. 

3I2 

23.,' 

____ 	______ 

Got 	320cm 

Kuva 2. 	Pyöräkuormaajan pää- Kuva 3. 	Telakuormaajan 
typrofiileja ja teknillisiä päätyprofiileja ja tek- 
inittoja nillisiä mittoja 

,,. 

"ii: -'v'/ 
- 

_____ _____ /rcuflat Iavu5 - 
V 	/ 	' 	7 	 6 	7 	8 	3m" 

Kuva 4. Pyöräkuormaajien K3-kapasiteetteja (m3td/h) 

Edellä sanottu osoittaa, mikä merkitys avolouheen käsitte-

lyssä on panostuksella, ennen kaikkea pohjapanoksen voi-

makkuudella ja tiiveydellä. Mittana ei tieleikkaustöissä 

tulisi olla pohjapanoksen suuruus (kg/reikä tai kg/m3ktr), 
vaan pohjapanoksen suuruus kynsineliötä kohti (kg/m 2 ). 
Pistokauhakajvukone on pohjapanoksen ttpihistyksellett tun-
teettomampi kuin pyöräkuormaaja. Työliikkeiden harvuus, 

yksinkertaisuus ja suoraviivaisuus ovat valttia kuormaus- 
ja kuljetusjärjes-telyissä. 

250 

200 

Iso 

100 

50 
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3. AVOLOUHINNAT, PENGERLOUHINTA, POHJANNOSTO 

3.1 Kuormaus 

Suurissa avolouhinnoissa kaivukoneilla on vielä oma teh-

täväalueensa, mutta sitä ovat pyöräkuormaaja ja telakuor-

maaja pienentäneet ja uhkaavat edelleen pienentää. 

Pyöräkuormaajan edullisuus perustuu sen liikkuvuuteen. 

Mm. korkeiden rengaskustannusten vuoksi osoittavat jälki- 
tarkkailu ja muut laskelmat usein välittömien kiintokuu-
tiota kohti laskettujen yksikkökustannusten (mk/m3ktd) 

olevan kaivukoneella halvempia, mutta kokonaistaloudelli-

sesti pyöräkone perii voiton. Nähtäväksi jää, miten suu-
ret 100 - 150 ton hydrauliset kaivukoneet tulevat muutta-

maan kuvaa ja pysäyttävätkö ne kauhakuormaajien leviämi-

sen louheen kuormauksessa. 

Rengaskustannukset nousevat helposti kolmannekseen kuor-
mauskustannuksista. Kuljettaja pystyy vaikuttamaan nii-
hin huomattavasti. Siksi hänen palkkaukseensa kannattai-

si sisällyttää kannuetava osa, joka on sidottu paitsi suo- 

Ajomcitka 
.4 

$0 
60 
0 

20 

Ajom aIka 

.4 
100 
$0 
60 
£0 

Kuva 5: Renkaiden 

keski-ikään vaikut-
tavia tekijöitä 

Nope&s 7l1,r.in:, 

A!IIt4gI 

•siuiimiii 
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ritusmäärään myös renkaiden kestoikään, kuva 5. Renkaiden 
suojaksi on rakenneltu erilaisia ketjuja ja panssareita, 
jotka syövät rengasta lähes saman verran kuin louhe. Suun-
ta tuntuu ainakin pienissä pyöräkoneissa olevan sileihin, 
kuviottomiin rengaspintoihin päin. Käytössä syntyy riit-

tävä määrä kuviointia ja epätasaisuutta. Nurinkurisimmal-
ta tuntuu tässä valossa valmistaa renkaita, jotka on ensin 
pinnoitettu sileiksi ja sen jälkeen osa kulutuspintaa on 
pilattu uurtamalla siihen kuviot! 

Avolouheen kuormauksessa pyöräkuormaajan kauhankärkikuinia 
on terävämpi (pointeci) kuin tunnelitöissä (semipointed), 
koska kauha tunkeutuu suurikivisen louhekasan läpi parem-
min. Nopeasti kuluvien tai irtoavien hampaiden asemesta 
käytetään louhekauhassa mieluummin huulilevyä, jonka pai-
kalleen hitsaaminen on yksinkertaisempaa kuin puuttuvien 
hampaiden kiizmlttäminen kauhaan, kuva 6. Haznmaskauha 
voi aluksi olla huulilevyllistä tehokkaampi, mutta bampai-
den kuluessa huulilevyn hyvät puolet tulevat esille. 

Kuva 6: Huulilevyllinen ja hampaallinen kauhatyyppi 

3.2 Kuljetus 

Kuljetuskaluatona kuulijani joutuvat usein käyttämään re- 
kisteröityjä autoja työmaan ajojärjestelysyistä. Niiden 
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tuli8i olla mandollisimman suuria, mutta silti suhteessa 
kuormauskoneen kauhakokoon, eräs sopivaksi havaittu suhde 
on kolme kauhaa = ajoneuvon kuorma. Kaivukoneen työkier-
toaika on lyhyempi kuin pyöräktiorniaajalla, siksi kaivu-
konekauhojen luku kuormaa kohti on yle.nsä suurempi. 
Milloin ei rekistereintipakko eido kalustoa, voidaan se 
valita laajasta valikoimasta inaansiirtoautoja, traktori-
dumppereita tai traktoriperävaunuja, kuva 7. Suurimmat 
maansiirtoajoneuvot ovat Pohjoismaissa kantavuudeltaan 
100 ton, Suomessa puolet siitä. Ylisuuria yksiköitä käyt-
tää lähinnä vuoriteollisuus suurimmissa avolouhoksissaan. 
Ajoneuvot ovat dieselsähköisiä, jokaisessa vetävässä pyö-
rässä oma sähkömoottorinsa. Vastaava kuormauskone on 
usein kaivukone, jonka paino on 200 ton tai enemmänkin 
ja pistokauhan koko yli 10 ui3 . 

Kuva 7: Louheen- 
kuljetusajoneuvo- 
jen rakennetyyp-
pe j ä 
a) traktoriperä-

vaunu 
b) dumpperi 
c) maansiirtoauto 

Edellä todettiin kuljettajan suuri mandollisuus vaikuttaa 
(pyörä) kuormaajan rengaskustannuksiin. Ajopuolella ren-
gaskustannuksiin voidaan myös vaikuttaa, lähinnä ajotien 
kuxinO8sapid011a. Ajotian kunto on vielä tärkeämpi kulje-
tuskapasiteettiin vaikuttavana tekijänä. Kunnossapitoon 
tuBkifl koskaan uhrataan aikaa ja rahaa niin paljon, ettei 
se tulisi takaisin kasvaneina tuotantolukuina ja/tai pie-
nentyneinä yleiskustannu$ina. 

4. TUNNELIT 

Osa ktiultjoistani joutuu epäilemättä tekemisiin suurien 
turineliprojektien kansaa. Näistä lähiaikoina suurimmat 
ovat metro ja päijännetunneli. Mero on louhittavalta 
osaltaankin vaikea erikoistapaus, jossa kiven jyrsiminen 
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eli täysprofiiliporaus houkuttelee räjähdysaineen käytön 

asemesta. Tuntematta ratkaisuihin vaikuttavia paikallis-

ym tekijöitä voi todeta, että työ tulee kalliiksi kaikilla 

menetelmillä, 

Päijännetunneli on kilnno8tava kohde, koska sen poikki- 

leikkaus soveltuu tunnelinajoon sekä kiskokalustoa että 

kumipyöräkalustoa käyttäen ja tarkkaan ottaen ovat eri 

välimuodotkin mandollisia. 

Tunnelikalustosta on paljon kesku8teltu, ja "oikea vastaus" 

näyttää muuttuvan ajan mukana. Kiskokalueto on väistymäs-

sä kumipyöräkaluston tieltä ja minimipoikkileikkaus on kas-

vamassa juoksuinetrikustannusten pysyeseä silti entisellään. 
Ajokapasiteetti kasvaa myös usein, kun noustaan pois kis-

koilta. Ellei suunnittelija salli poikkileikkauksen suu-

rentamista yli 10 m2 :ksi, kannattaa edelleen ajaa pitkät, 

lähes suorat ja vaakasuorattunnelit kiskojen päältä käsin. 

Kuormaus on näissäkin perissä nousemassa pois kiskoilta, 
mutta on luonnollista, että louheen kuljetus on nopeaa ja 

taloudellista kiskoja pitkin. 

Pientunnelissa kuormaa yleensä paineilmakäyttöinen, ylit-
seen heittävä lastauskone louheen vaunuun, jonka diesel- 

tai sähköveturi vie siiloon tai muuhun välilastauSpaikkaan, 

kuva 8. Ihanteellisin tapaus olisi ajaa suoraan vaakata-

sossa ulos.- vuoreata rint.eeeu, ouka alapuolella olisi 

maanaiirtaato odottamassa tai välisiilo, mutta pinnanmuo- 

1 

Kuva 8: Ellei 

pieDtnnele ita 

voida ajaa ulos 

vaakatasosaa n 
louhe kuljetet-

tava pois vino- 

tunnelia pitkin 
tai pystykuilun 

kautta 
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to ja tunnelin siotte1u ailivat tämän aniharvoiri. 

Louheeikuljetuvau:uj, kuva 9, pituus ja tiLavuus on 
kasvanut, pyrkimyksenä on saada koko katko muutamalla 

vaunullisella ulos. Vaunussa on pohjalla kuljetin, jOU-

ka tehtävänä on kuormauksen aikana vähitellen siirtää 

kasvava louhekasa vau.nun pituussuunnassa eteenpäin. Pur-
kuvaheessa sama pohjakuljetin työntää kvilouheen po.t 

vaunueta. Pieitunnelin louhekoko on niin pieni, ettei 

kuljettimella etkä laetauskoneellakaan (kuva 10) y1eens 
ole vaikeuksia lohkareider] suuruuden vuoksi. Sen sijaan 
kivituhka taI pienet kivet voivat tunkeutua kuljettimen 
elenienttien väliin 	kiilata kuljettimen jumiin. 

Kuva 9. Pientunnelikuormaus 

LU se LM 250 

  

Kuva 10. LM-arjan 
lastauskonej.i». 

Kuljetinpohjaiseen vaunuun mahtuu n. 10 in3itd louhetta. 
Pientunnelikatkosta voi tulla yli 20 *3t. Niinpä yh-
dellä vaunulla joudutaan hakemaan useita kertoja, ennen-
kuin perä on tyhjä. Useamman vaunun käyttö peräkkäi n 
voi 'tulla kysymykseen ylipitkiasä pientunneleissa, k 
kuva 2. Erään laskelman mukaan toInen vaunu lisäsi las- 
tauskapasiteottia noin 25 % (tunnelin pituus oli n. 1 km) 
ja kuljetuksenkokonaiskapasiteettia noin 10-15 %. Toi 
r.en vaunu jätettiin hnkk±matta, 

Pientune1Likaiuio; 	ioyks tkk3nä on yleeneä diesel- .ai 
sähkdvetuci.. 	on aittansa. Diesel aiheuttaa 
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runsaati. ttv 	La, konakt: 	bkövturi n 

maaoloissa hankala ja epäturvailiner, kkv .rti 

ta-aika on rajallinen. Kuva 11 

Kuva 11. PienturmelikalustOri 
vetoyksikkc on y1eens diese1-
tai sähköveturi. Nestemootto-
rivetoisia louhevaunuja on rt 
kfrn1e ttu 	tria. 

Kiskokuijetuk3ei aLa a ui äskettäin rakenne1 Kcnaas 

uutuus kuva 12, jonka soveltaminen minimiperäriajoon oliai 

varsin kiintoisaa. Professori Järvisen ajatuksen mukaan 

painava veturi korvataan kevyellä koneikkovaunulla, jonka 

diesel-moottori ja hydraulipumppu antavat käyttövoiman var-

sinaisen kaivosvaunun pyör.issä oleville nestemoottoreille. 

Näin saadaan vaunun oma ja louheen paino (20-30 t) vetävi 

pyörien päälle. Tavallisen kaivosveturin paino ou harvoin 

yli 10 t ainakaan peränajotyömaalla. 

Kuva 12. Koneikkovaanun hyd-
raulipumppu antaa käyttövoi-
man louhevaunun pyöris ole- 

ia nestrnoottore:L1Jn. 

KotruktiLLa u pajr etuja verrattuna tavalliseen yh-

distelmään dieselveturi ja louhevaunu. Jos vielä diesel- 

moottorin tilalle saadaan sovellutukseen rakennetuksi pa-

kokaasuton moottori, ei pientunnelisea enää tarvitse tuu-

letusta ylimitoittsa vaan rUttää rjäytyskaasujen huo-

mioon ottaminen 
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Kaltevan ja mutkittelevan tunnelisysteemin ajoon ei kis-
koihin sidottu kalusto sovi. Aluksi tela-alustainen, sit-
teinmin kuinipyöräkalusto ovat osoittautuneet sopivammaksi. 
Tyypillinen hankaluus näiden tunneleiden teossa on se, et-
tä tilat eivät helposti salli louheenkäsittelykaluston 
kääntymistä, vaan kuormauskone joutuu peruuttamaan ylipit-
kiä matkoja kuljetusajoneuvon luo tai kuljetusajoneuvo 
joutuu kääntämään kaukana paikasta, jossa tavara lastataan 
sen lavalle. 

Vaikeutta on pyritty poistamaan kehittämällä aluksi kai-
vosteollisuudelle suurikauhaisia, matalia, nivelrunkoisia 
etukuormaajia, kuva 13, jotka kuljettavat kauhallisensa 
taloudellisesti pitemmän matkan päähän kuin ne kuormaajat, 
jotka on suunniteltu täyttämään vierelle ajava. kuljetusajo-
neuvo väljissä tiloissa. Matalia tunnelikuormaajia on Suo-
messa kaivosyhtiöllä parikymmentä, mutta sellainen sopii 
urakoitsijankin käyttöön. Hankinnan esteenä ei normaalin 
pääomapulan lisäksi ole ainakaan päijänneprojektin pienuus. 
Tunnelikuormauskoneen työllisyys olisi kuitenkin helppo 
järjestää, voihan konetta käyttää maan päälläkin. Ylipit-
kiä pientunneleita tuskin voi lähteä ajamaan pelkästään 
tämäntyyppisillä kuorrnaajilla, rohkeimmat noutomatkat ovat 
olleet muutamia satoja metrejä. Sen sijaan kääntöpaikkojen 
ja lastauspaikkojen välimatkaa pientunnelissa voidaan pi-
dentää suurikauhaisia tunnelikuormaajia käyttämällä. Poik-
kitunneli kuormaustilana pakottaa molemmat koneet liikku-
maan työ jakson aikana. Sen sijaan melkein samat levitys-
kuutiot louhittuina kuvan 14 mukaisesti takaavat sujuvan 
kuormaukeen. Kuormauskone on nivelohjattu ja durnpperis 
voi ajaa kunapaan suuntaan tahansa, koska ohjaamossa on 
kääntyvä istuin ja kandet hallintalaitteet. 

_____ 	 . Kuva 14. Pientunnelikuor- 
- 	 maus. Ajoneuvo odottaa le- 

vityksessä, vain kuormaus- 
Kuorinsaja peruuttaa , kone liikkuu. 
purkaa l..tinsa ajoneuvon 
lavalle. 

Kumipyöräkalueton (kuva 15) nelivetoisuus on kaltevissa 
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kuljetustunneleissa eduksi, joskus suorastaan välttämätön. 

Käytännössä on jouduttu €ioriteollisuudessa että rakennus- 

sektorin louhintatöissä kuormaamaan ja kuljettamaan louhet-

ta 30 % kaltevuudessa (= 18 ° , nousuuhde 1:3,3), tllapäj-
sesti jyrkemmissäkin paikoissa. Suurissa kaltevuuksissa 

on apua paitsi nelivedosta myös runko-ohjauksesta. Taval-

unen tavoitekaltevuus ajoluiskalla on 1:7. Se ei vaadi 
nelivetoa. 

Kiskottomien pientunnele iden louheenkäsittelykalusto on 
siis poikkeuksetta dieselvetoista. Tämä vaikeuttaa ah-

taiden pitkien tunneleiden ilmastointia tavattomasti. On 
todettu, että käytännössä eivät vanhat tuuletusnormit jat-
kuvassa työssä riitä turvaamaan siedettävää työympäristöä. 
Monissa kaivoksissa on valittu tuuletukseni mitoitukseen 
tunnusluku 150 Nm3 /h jokaista työssä olevaa dieselmootto-
rihevosvoimaa kohti. 

Tuulettamiskustannus rasittaa pelkästään louheenkäsittelyä, 
koska porauksessa, usein panostuksessakin, kaluston käyttö-
voimana on paineilma, joka tuulettaa työpaikan. Muuten 

paineilma on liian kallis tuuletukseen, parasta on käyttää 
aksiaalipuhallinten sarjaa sekä reilusti mitoitettua tuu-
letusputkea. 

Ruotsissa on 150-vuotias höyrykoneen sukuinen idea kuwna-

kaasumoottorista (Robert Stirling 1816) kehitetty hyökkäys-

vaunun voimakoneeksi ja saatu tärinätön, lähes äänetön 

moottorityyppi. Kenties tällä vuosikymmenellä käyttää 

Stirling-moottori louhevaunun koneikon lisäksi kuormaus-
konetta, kuva 16, ja dumpperia. 

K 

Kuva 16: Heittolastauskoneet 

ovat yleensä paineilmakäyttöi-

siä, mutta dieselkäyttöisiäkin 

on. Tulevaisuuden heittolas-

tauskoneessa saattaa olla pa-

kokaasuton moottori ja täl-
lainen ulkonäkö. 
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Kuva 1. 	luut 	iiuorn n 	 (4 	3) 

1 

Iuv 1). 	Tunrie1iJu:ipperi 



5. HALLITILAT JA VASTAAVAT 

5. 1 Rautatietunnelit 

Pientunnelin ja hallitilan välimaille asettuu esim. rau-

tatietunneli. Yksiraiteisen tunnelin leveys on 5.5 m, 
kaarteessa enemmän ja korkeus 7.5 m. Poikkileikkaus, n. 

40 m2 , tarjoaa hyvät mandollisuudet paitsi poraustyön 

koneellistamiseen, myös tehokkaaseen louheen käsittelyyn. 

Ratatunneliin piirretään poikkiperät kääntöpaikoiksi mää-

rävälein ja pienemmät kuprikat säilytys- ja suojatiloiksi 

50 metrin välein. Kääntöpaikan ja /tai kuormaustilan 
muotoilussa ja sijoittamisessa olisi paikallaan suunnit-
telijan ja tunnelirakentajan yhteistyö, jolloin otettai-
siin huomioon tunnelin pituus, käytössä olevan kaluston 
tyyppi ja mitat ym. olosuhdetekijät. Lopputulos voi olla 
jotain kuvan 14 tapaista, kalustona kauhakuormaaja nivel-

dumpperin tai kuorma-auton kanssa. Kuormauslevitys voi 
jossain aiheuttaa kasvaneen jännevälin vuoksi ylimääräis-

tä kalliokaton lujittamista, joka luonnollisesti rasit-
taa kuormauskustannuksia kyseisellä menetelmällä ja ka-

lue tolla. 

5.2 Varsinaiset hallitilat 

Tyypillisissä hallitiloissa on yleensä työskentely- ja 
kääntymistilaa suurillekin louheerikäsittely-yksiköille, 

mikä nopeuttaa työtä. Kuljetuskalustoksi voidaan valita 

maansiirtoauto, traktoridumpperi tai traktoriperävaunu, 

kuva 7. Kuormaukseen käytetään lähinnä pyöräkoneita, 

mutta myös telakuormaajia, jopa kaivukoneita, kuva 17. 

Kuva 17: Kaivukone tunne-

lityössä 
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Maansiirtokone iden työliikkeiden selvittely perusaikatut-

kimuksella sekä ajankäyttötutkimUkset kannattaa valjastaa 
avuksi, kun valitulla louheenkäsittelykalUstolla ryhdytään 

töihin. Paras siirto tässäkin on väitetty siirtoliike. 

Lisäksi on vältettävä kanden koneen samanaikaista liiket-

tä lähellä toisiaan, ks. kuva 14, muuten koneiden ja nii-

den kuljettajien välille syntyy tandistusvaikeukSia, jot-

ka hidastavat työtä ja tuovat turvallisuusriskin mukanaan. 

6. ERIKOISTY5T 

Edellä esitetyt vakioratkaisut perustuvat louheensiirtO-
koneisiin, jotka yleensä soveltuvat moniin erilaisiin teh-
täviin ja voidaan valmistaa suurina sarjoina. Erikoisolo-

suhteissa, vuoriteollisuuden piirissä tai joskus rakennus-

teollisuudessakin, joudutaan käyttämään pelkästään määrät-
tyyn työhön suunniteltua kalustoa. Tällöin valmistussar-

jat ovat pieniä, valmistaminen joskus räätälintyötä ja 

laitteista tulee kalliita. Kysymys erikoiskalustosta 

voidaan pelkistää toisaalta konehankintojen kuolettamis-
mandollisuuteen, toisaalta siihen, kannattaako muuttaa 

edullisinta louhintamenettelyä, tilojen muotoa, kokoa, 
sijaintia ja muita järjestelyjä vakiokalustolle sopivaksi. 

KiskoihinsidOttUa pientunnelikalustoa 

voidaan jo pitää esimerkkinä erikoiskalustosta. Eräiden 
kaivosten tuotantolastauksessa käytetään tela-alustaista 

ne. käpäläkuormaajaa (Joy loader), joka lapioi pieneksi 
räjäytetyn louheen omalle kuljettimelleen ja siitä kulje- 

tusajoneuVOOfl. 

Mielenkiintoisia louhe ensi irt oyks ikö i- 
t ä ovat kumipyöräiset koneet, jotka lastaavat om.n kont-

tinsa täyteen, kuljettavat ja purkavat louheeri. Tämän 

yhdistetyn kuormaus- ja kuljetuslaitteen haitaksi voidaan 

joskus lukea matala purkukorkeus. Pieniä koneita edusta-

vat CAVO-sarjan paineilmakäyttöiset lastausdumpperit, ku-
va 18, auuremniat ovat dieselkäyttöisiä, esim. Transloader 

(kuva 19). Suurimmat laetausdumpperit ottavat kaukaloon-

sa lyhyen tunnelikatkon. Niissä on teleskooppimaiseti 
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pitenevä kaukalo, kuva 20. Lastausdumpperifl etuna voi-

daan pitää sitä, että ilmastoitavia pakokaasuja tulee 

vain yhdestä dieselmoottOrista. KuorrnauskOfleen kuljetta- 

jan ei myöskään tarvitse odottaa toimettomana louheen kul-

jetusajoneuvon paluuta, vaan sama henkilö hoitaa koko lou- 

heen käsittelyn. 

EI CAVO 320 
Lutouso 

CAVO 330 
SvuIaada 

Kuva 18. Cavo-3arjafl paineilmakäyttöiSia las-
tausdurnppereita 

Kuva 19. Dieselkäyttöiflefl kuormaus- ja kuljetus-
kn e 

Kuva 20. Dieselkäyttöinen 

kuormaus- ja kuljetuskofle, 

teleskooppimaisesti pite-

nevä kaukalo 
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P y s t y k u i 1 u n a j o o n nanpinnalta käsin jou-

dutaan nykyisin harvoin. Työ vaatii erikoiskaluston, jo-

ta ei voi muuhun käyttää. Tavallinen on paineilmakäyttöi-

nen kuilunajokahmari, joka nostaa louheen kuilun pohjalla 
olevaan nostoastiaan, "pyttyyn". Nostoastian vetää vint- 

turi ylös maan pinnalla olevaan välisiiloon tai vastaavaan. 
Astian liikettä ohjaavat köysijohteet. Kahmarikauhaa käy-

tetään matalissa kuiluissa joskus nostamaan louhe suoraan 
ylös. Tällaista kahmaria ei ohjata johteilla. 

V e d e n a 1 a i s t a 	1 o u h e e n k ä s i t t e 1 y ä 
on mandollisuuksien nukaan pyritty välttämään, koska se on 
ollut hankalaa käytettävissä olevin laittein. Ruoppaukses-

sa ja vedenalaisessa louhinnassa on käytetty hidasta ja 

kallista sukeltajatyötä apuna kaivulaitteiden (ruoppaaja 
tai kaivukone) ohjailussa. Ensimmäiset tiedot pinnalta 

ohjatusta vedenalaisesta maansiirtokoneesta ovat tulleet 
Japanista, kyseessä on ainakin aluksi puskutraktori, joka 

työskentelee lähellä pintaa snorkel-laitteen avulla tai 
sähkömoottoriversiona jopa 60 metrin syvyydessä. Koneen 

kuljettaja ohjaa pinta-aluksesta käsin leikkikaluaan TV:n 
avulla. 

Eräs TVL:n erikoistyöksi laskettava louhintatyö on 

h i e k k a s i i 1 o. Sekä irroituksessa että louheen-

käsittelyssä on urakoitsijalle tullut tarjousvaiheessa 

mieleen eräitä oivalluksia, joilla työtä voidaan nopeut-

taa ja/tai halventaa. Jonain päivänä ehkä "kivensyöjä" 

pudottaa louheen suoraan hihnakuljettimelle, joka nostaa 

valmiin sepelin ajotunnelin ulkopuolella odottavaan ajo-
neuvoon tai välivarastoon. Sitä päivää odoteltaessa 

voitaisiin suunnitella siilon muoto, yläkurkku, alakurk-

ku ym. niin että voidaan valjastaa painovoima tavanomai-
sen louheenkäsittelyn avuksi entistä tehokkaammin, silti 

aiheuttamatta kustannusten nousua rakennusteknillisten 
töiden tai käytön puolella, päinvastoin. Ratkaisut voi-

sivat vaihdella pyöräkuormaajasta laahakauhaan tai vau-

nusyöttäjään. Sopiva työryhmä betonin-, raudan- ja ki-

venkäsittelyn asianttintioita saisi työnsä kustannukset 
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jo (parin) ensimmäisen siilotyön yhteydessä katettua. 

YHTEENVET 0 

1970-luvun louheenkäsittelY on edelleen kuijetustekflhik-

kaa, jossa kehitys kulkee kohti suureinpien koneyksiköit-

ten käyttöä ja jossa väitetty kuljetus on paras kuljetus. 

KUORMAUSKONEIDEN KAPAS ITEETTITIETOJA 

Valtionhallinnon rakennusalan menetelmäkapasiteettistan 

dardit 



LOUHINTA TEKNIIKKA 

DIPL. INS. RAIMO VUOLIO 

V RÄJÄHDYSAINEET JA RÄJÄYTYSVÄ-

IJINEET 
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V RÄJÄHDYSAINEET JA RÄJÄYTYSVÄLINEET 

1, RJÄHDYSAINEET 

1.1 Yleistä räjähdysaineista 

Kaikki louhinta- ja raivaustöissä käytettävät räjähdysai-

neet kuuluvat lainsäädärmöllisesti samaan vaarallisuus- 

luo kkaan: 

- Nykyisin voimassa olevan räjähdysaineasetuksen (93/25) 
mukaisesti räjähdysaineet jaetaan kahteen ryhmään, vaa-

rallisiin ja vähemmän vaarallisiin räjähdysaineisiin. 

Kaikki varsinaiset räjandysaineet ovat vaarallisia rä-

jähdysaineita. Vähemmän vaarallisiin kuuluvat mm. lou-

hintatöissä käytetyistä sytytysvälineistä aikatulilanka 
ja tulilangan sytytin. 

- Vuoden 1966 elokuussa on räjähdysainekomitea jättänyt 

ehdotuksen uudeksi räjähdysaineasetukseksi, ja sen mu-

kaisesti kuuluisivat kaikki varsinaiset räjihdysaineet 
tulevaisuudessa luokkaan Ja. Tätä luokittelutapaa käy-

tetään jo rautatiekuljetuksissa (VAK 1964). 

Räjähdysainetehtaiden terminologiassa räjähdysaineet jae-

taan kuitenkin kahteen pääryhmään: 

- dynamiitteihin 

- varmuusräjähdysaineisiin 

Tämä luokittelutapa on vakiintunut myös käyttäjien kes-

kuudessa. 

Vuonna 1969  valmistettiin maassamme n. 8850 tonnia räjäh-

dysaineita, joista oli dynamiitteja n. 51 %, tehdasvalmis-

teisia varrnuusräjähdysaineita n. 37,5 % sekä työpaikalla 

vairnistettua ammoniurnnitraatti-polttoöljyseosta ANu:a n. 

11,5 % (kuvat 1...6). 

1.2 Dynamiitit 

Dynamiitit ovat räjähdysaineseoksia, joiden olennaisena 
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Kaikkien räjähdysaineiden vai.- Räjähdysaineiden val.mistus V. 19551969 mistuksen jakaantuminen v.1969 
tn 

1.0000 

•uuI 

:111 

ssl 

• 5•5 

sai 

lis 

5 ij 

200Q 

iooq 

iuuu,IHHhuII 
iIIUIIIIHII 
i!!I!i1IPIIIHI 
iiiiiIIIuIIuII 
iII!!iIIiii 
,Il!piIIIIIi 
IHhIHhulIHI u!uuuhutI 
1IIiIauiiiiu 
IhhhIH!!W!N 

1955 -6-5'7 -8-9 0- 	 -9 

Dynamiitteja 
4509tn 
51,0 .P 

N Ano:a 
Tehdasvalmisteisia \j 020 tn 
varmuusräjandys- \j1,5 . 
\aineita 3321tn 

37,5X 

1.Slurrya 2Otn, 0,45. 
2. Kantopommeja 20 tn ,0.45 X 
aAmniittia 287 tn,6,60 

-( 	 Kuva 3 	 Kuva 1 
Kuva 2 

Varmuusräjähdysaineiden vai.-
mistuksen jakaantuminen v. 1969 

Aniittia ja raivauspanoksia 
2993tn 
69, 

Anon valmistus vuosina 1962-1969 	Forsiittiputkipanosten valmistus vuosina 
kpl. 	 1961-1969 

4001 

Räjähtävän tulilangan valmistus vuosina 
196-1969 miLj.m. 

Kuva 6 
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energiansynnyttäjänä on selluloosanitraatilla hyy-
telölty nitrogiyserolin ja -giykolin seos. Lisäksi 

niissä on ammoniumnitraattia, puujauhoa, väriaineita 

jne. Dynamiitit jaetaan vakiolajeihin sisältämänsä 

räjähdysöljymäärän (nitrogiyseroli + nitrogiykoli) 
perusteella. Koska räjähdysainetehtaat ovat lisä-

täkseen työturvallisuutta sekä käytön että valmis-

tuksen aikana poistaneet vuonna 1969 tuotevalikoi-
mastaan 60- ja 45-prosenttisen dynamiitin, on vakio- 

lajeja tällä hetkellä kaksi: 

— 35-prosenttinen dynamiitti, jonka väri on viimeis-
tään vuoden 1970 alusta lähtien entisen sinipunal-
sen sijasta kellertävä. 

— 25-prosenttinen dynamiitti, jonka väri on vihreä 

Korkeaprosenttisin louhintadynamiitti on siten nykyi-
sin 35-prosenttinen laji, jonka on todettu soveltuvan 
hyvin lähes kaikkiin louhintatöihin. Myös vedenaiai-
sessa louhinnassa päästään tällä tuotteella täysin 

tyydyttäviin tuloksiin, mikäli työ suunnitellaan ja 
suoritetaan siten, ettei räjähdysaine joudu olemaan 

kahta vuorokautta kauempaa vedenalaisessa porausreiäs-

sä (kuva 7). 35-prosenttisen dynamiitin räjähdysvälitys 
on jonkin verran heikompi kuin esim, entisen 45-prosenb-
tisen dynamiitin. Käytössä tämä seikka on otettava huo-

mioon silloin, kun lämpötila on alle -20 °C ja kun pyri-
tään suorittamaan varsipanoksen kevennys halkaisijaltaan 
24 min:n patruunaa käyttäen "tikuttamalla". Tällöin on 

aiheellista varmistaa räjähdyksen jatkuminen räjähtä-
väliä tulilangalla (kuva 8) 

ZRIITÄ RIflIHLPPO OY TIHTATUORKI TEHTAILLA TIHTYJA 
35 %4TIAIIIITTJ TEDEIIESTÄTTYSXOKZITL 

• 	 LÄMPÖTU.AN YAKUTUS DYNAMIITIN vÄu- 
•f •j!,•  TYkYXVVN (P.true,.I 24.N) 

i) lokeessa aiiilytettiin 24 x 15 ii pap.ripatru- 	 acs. - 	 - 
noita vapaasti vedeu ja aaauttiia vility.. 
Titys oli lask.ait 1 vrk:n aikana 5 ci ja 
2 vrk:n j].ke.a Datrunat rijihtivät .aU pii- 	 . 	. .. 

JIs vittäin 	 . 	.....,-,.. 
'piftqitek- - 	

- 	 :. 	 A.M 1s.O-S2 
2) Aaauttaeua vapaasti veden ttiyttlaiisl 	 • 	 ,.. . 

32 x 2000 ii tereputkesaa 3 vrk ollutta 
35 %-dyaaaiittia r43hti pitk.sta vai* 	 '' 
500ii 

3) Sit&vaet.in veden täyttiaUn 40 x 1000 ii 	 .. 	 ,. 

teräaputkeen panoetettu 35 %-dynaaiitti z.-. 
Kuva 7 	 Zu $ ' . . 
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jihti Tuli kandsa viikon kulutts tiyd.11i.uti. Tiisi yhteyd.s.i on syyti huonata, 
.tti ks. .roaa kiytinila oloubt.ista sikili, .tti p*tki oli shaL ja latau h.lpoiaii 

si.rit.tt&vissa k*uz v.4.nalaiaissa rijiytystöissi. 

Louhintateholtaan 35-prosenttinen dynamiitti on lähes 

samanveroista entisten korkeaprosenttisten lajien kans-

sa siten, ettei siirtyminen sen käyttöön ole yleensä 

aiheuttanut muutoksia esim. rei'i -tystiheydessä. 

25-prosenttiEta dynamiittia on käytetty raivausrääytyk-

sissä sekä jonkin verran varsipanoksena louhintatölssä. 

Tämän lajin käyttöä rajoittavat sen heikohko räjähdys- 

välitys ja syttymisherkkyys aihaisissa lämpötiloissa. 

Tavallisten dynamiittipatruunoiden ohella räjähdysaine-

tehtaat va]inistavat seuraavia erikoistuotteita: 

- ojitusdynamiittia 

- dynamiittikivipommeja 

- forsiittiputkipanoksia 

Ojitusdynamiitin käyttö perustuu aineen välityeherkkyy-

teen. Sitä käytetään ojien räjäyttämiseen märkään maa-

han, jolloin maassa oleva vesi lisää myös räjähdysväli-

tyskykyä. Näin ollen saadaan tiettyyn syvyyteen ja 

tietyin etäisyyksin sijoitetut patruunat laukeamaan yh-

dellä nallilla sytyttäen, räjähtävän patruunan räjähdys- 

aallon sytyttäessä aina viereisen patruunan. Koska is-
ku- ja välityeherkkyydet perustuvat samaan ilmiöön, ei 
ojitusdynamittia saa käyttää esim. louhintatöissä. 

Dynanaiittikivipommien teho perustuu massan suureen rä-

jähdysnopeuteen. Ne on tarkoitettu pintakivien nopeaan 

ja vaivattomaan rikkomiseen ilman työkaluja varsinkin 

paikoissa, joihin porauskaluston saaminen on vaikeaa. 

Porsiittiputkipanokset on tarkoitettu käytettävi.ksi tark-

kuuslouhinnassa sekä yleensä siellä, missä heikkoa pa-

nostusta tarvitaan. Putket tehdään nykyään muovista, 

ja niitä on saatavissa kahta läpimittaa, 17 mm ja 11 mm. 

Edellisiä toimitetaan sekä tavallisilla että ne. jarru-

jatkokappale illa varustettuina. Jatkokappaleilla voi- 
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daan putket liittää halutun pituisiksi sauvoiksi. 

Vuoden 1969  aikana on tullut käyttöbn uusi tarkkuuslou-

hintaräjähdysaine, silosex, jossa räjähdysainetta on 

tietyllä tavalla kevennetty siten, että se normaalilä-

pirnittaiseen (24 x 380 min) patruunaan pakattuna sovel-

tuu käytettäväksi tarkkuuslouhinnaesa. Tämä ammonium-

mitraattiräjähdysaine, joka sisältää 14 prosenttia rä-

jähdys5ljyä, vastaa räjähdysvoimaltaan lähinnä 17 min:n 

putkipanosta. 

Porsiittiputkipanokset sopivat parhaiten käytettWviki 

porausrei'issä, joiden läpimitta on 25...50 mm (63 mm). 

Suoritettaessa tarkkuuslouhintaa niitä käyttäen olisi 

noudatettava seuraavia yksinkertaistettuja ohjeita 

(17 min:n putkipanos): 

- Reikävälin olisi sekä raonräjäytyksessä että jälki-

louhinnassa oltava n. 40...70 cm. 

- Edun olisi jälkilouhinnassa oltava n. 80...100 cm. 

- Pohjapanoksena olisi käytettävä n. O.1...O.2 kg rä- 

jähdysainetta (esim. 1...2 patruunaa dynamiittia 

24 x 165 mm). 

- Sytytyksen olisi tapanduttava mandollisimman saman-

aikaisesti. Räjähtävä tulilanka ja momenttisäiik5-

nallit ovat parhaat vaihtoehdot sytytysvälineistä. 

- Jos putket pyrkivät sinkoutumaan ulos rei'istä, oli-

si käytettävä jarrujatkokappaleilla varustettuja put-

kia tai ns. poranreikälukkoja tai tehtävä kunnolli-

nen etutäyte. Sinkoutumisvaara on suurin räjäytet-

täessä tunnelin- ja peränajossa profiilireiät kat-

kon yhteydessä, jolloin lähekkäin poratuissa reuna-

rei'iseä tapahtuu samannuineroisten hidastenallien 

valmistehajonnaeta johtuva eriaikainen räjähtäminen. 

11 min:n forsiittiputkipanosta käytettäessä on reikä- 

väliä pienennettävä n. 30...50 cm:iin. Lisäksi on 

syytä varmistaa räjähdyksen jatkuminen räjähtävällä 

tulilangalla. 
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Silosexiä voidaan käyttää tarkkuuslouhintaan 	28...45 min:n 
porausrei'issä. Vesirei'issä sen käyttö on kuitenkin ra-

joitettu. Panostettaessa ei silosexiä pidä tiivistää la-

tasimella, sillä kevennetyn räjähdysaineen panostustiheys 

tulee näin menetellen liian suureksi. Silosexiä käytettä-

essä voidaan nykyisten kokemusten mukaan noudattaa samoja 

menettelytapoja kuin 17 min:n putkipanoksella räjäytettäessä. 

1.3 Varmuusräjäl-idysaineet 

\Tarmuusräjähdyeaineet ovat suhteellisen tunteettomia eri-

laisille vaikutteille, mutta niiden käsittely on suoritet-

tava samaa varovaisuutta noudattaen kuin räjähdysaineiden 

käsittely yleensä. Nykyiset suomalaisten räjähdysaineteh-

taiden valmistamat varmuusräjähdysaineet ovat: 

- .Aniitti, raivauspanokset, kantopommit 

- Ammoniitti (työmaalla valmistettuna ANO) 

- Slurry 

Aniitti, raivauspanos ja kantopoinmit ovat koostumuksel-

taan samaa ainetta sisältäen amnioniuinnitraattia, TNT:a, 

alumiinia, puujauhoa sekä erilaisia kovettumisen- ja kos-

teuden estoaineita. 

.kniittia pakataan käyttötarkoituksen mukaan kandella eri 

tavalla siten, että pienissä porausteiissä ( 	40 mm) 

varsinkin peränajossa käytetään paperipäällysteistä pat-

ruunaa ja suurehkoissa ()'40 mm) rei'issä varsipanoksena 

muovipussiin pakattua tuotetta. Muoviin pakattu tuote on 

tehtaiden terminilogiassa RAIVAUSPMTOS. 

Aniittia on saatavissa myös ns. vedenkestävänä laatuna, 

jossa veden koskettaessa patruunan pintaa vedenestoaine 

paisuu ja muodostaa geelimäisen suojakalvon. Vedenkestä-

vänkin tuotteen räjähdysvarmuus on erittäin "märissä" olo-

suhteissa rajoitettu. Muovikuorinen panos on täysin ve-

denkestävä, mikäli sen pinta ei rikkoonnu. 

Uusia tuotteita ovat metrin pituisiin muoviputkiin paka-

tut aniittiputkipanokset (25 x 1000 ja 32 x 1000 mm). 



Näillä pitkiliä pu-ckilla on tarkoitus nopeuttaa panostusta 

sekä saada samalla oikea määrä räjähdysainetta oikeaan paik 

kaan, 

Kantoponuneissa on voimapaperikuori, joka ei kestä vettä 

yhtä hyvin kuin raivauspanosten muovikalvo. Kuivi3sa pai-

koissa ne sopivat kaikkiin raivaustöihin 

Aniitin ohella käytetään varsinkin kaivosteollisuudes 

sekä suurilla rakennusteollisuuden työmailla ammoniumnit 

raattipolttoöljyseosta, joka tehdasvalrnisteisena• oi nimei 

tään ammoniitti ja työpaikalla valmistettuna ANO. Tämä 

:'äjähdysaine panostetaan vaaka- ja yläkätisiin reikiin 

paineilmapanostuslaitteilla sekä avoouhoken suuriläpi-

mittaisiin reikiin yleensä varsipanokseksi kaatamalla ta:l 

muovipusseissa. Ainetta ei pystytä tekemään samalla ta-

voin vedenkestäväksi kuin aniittia, joten sen käyttö "mä-

rissä" rei'issä on edellistä rajoitetumpaa. Muovikuori-

nen panos on vedenkestävä, mikäli kuori ei panostettaes-

sa rikkoormu, 

ÄNO 9  jonka koostumus on suunnilleen sama kuin tehdasval-
misteisen ammoniitin, sisältää aminoniumnitraattia ja öl-

jyä. Sopivin öljy on kaasudijy (tai polttoöljy II), jo-

ta on täydellisen happitasapainon saavuttamiseksi sekoi-

tettava n. 5,7 % seoksen painosta. Loppuosa on ammonium-

nitraattia, joka on prillattua, tasarakeista suolaa. Rae- 

koko vaihtelee 1 rnm:n molemmin puolin. Viime aikoina on 

ryhdytty käyttämään myös kiteistä ammoniumnitraattia0 

Täydellisessä räjähdyksessä happitasapainotetulla ANO-

seoksella syntyy teoreettisesti räjähdyskaasuina vain 

002, H2 0 ja N2 . Seossuhteen muuttuessa tai räjähdykser 

jäädessä epätäydelliseksi kasvaa myrkyllisten kaasujen 

00 ja NO2  määrä. Happitasapainoa suuremmalla öljymää-

rällä kasvaa 00:n määrä jyrkästi, kun taas öljymäärän 

aletessa kasvaa kaasujen NO 2 -pitoisuus. Jos ANO on epä 

täydellisesti sekoitettu, syntyy molempia edellä maini 

tuja myrkkykaasuja. Tällöinhän osassa seosta on liikaa 

osassa taas liian vähän öljyäQ 
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Raaka-aineena käytettävän ammoniumnitraatin varasto on 

sijoitettava tulipalovaaran vuoksi erilleen muista raken-

nuksista. Lattian olisi mieluimmin oltava betonia. Avoi-

men tulen käsittely on ehdottomasti kiellettävä. Hyvät 

vesisaminutuslaitteet on varattava. Varasto on tuuletet-

tava hyvin. Samassa varastossa ja sen ylä- tai alapuo-
lella ei saa olla orgaanisia kemikaaleja, palavia nes-

teitä, kloraatteja, metallijauheita ja rikkiä. Käytet-

tävän öljyn leimanduspiste ei saa olla alle 50 °C. Ben-

siiniä, valopetroolia ym. helposti haihtuvia tisleitä ei 

saa käyttää. Sopivin öljy on kaasuöljy, jolla on suhteel-
lisen korkea leimanduspiste ja alhainen viskositeetti. 
ANO:a työpaikalla valmistettaessa on huomattava, että 

ammoniumnitraatti vaikuttaa heikkn hapon tavoin syövyt-
täen monia metalleja, etenkin kuparia, sen seoksia, rau-
taa ja terästä. Myös sinkki ja yleensä galvanoidut me- 
tallit ovat sopimattomia. Sopivia aineita ovat ruostu-

maton teräs, keramiikka ja muovi. Parasta on käyttää be-
tonisekoitinta, joka on ruostumatonta terästä. Sekoitet-
tu ANO on räjähdysainetta, jonka käsittelyssä ja varas-
toirmissa pätevät samat määräykset kuin räjähdysaineista 
on yleensä annettu. ANO:n valmistus on mandollista vain 

paikallisen lääninhallituksen luvalla. Lisäksi on vastuun- 
alaiseksi nimetyn henkilön ainakin nykyisin suoritettava 

tentti räjähdysainetarkastajalle. 

Varmuusräjähdysaineista uusin, siurry (reoliitti), on 
vellimäinen, tavallisesti juokseva, suhteellisen voimakas 

räjähdysaine, joka on sovelias avolouhosten suurreikärä-

jäytyksiin. Maassamme valmistettavat siurrytyypit sisäl-

tävät ammoniumnitraattia, natriurnnitraattia, TNT:a ja 

vettä sekä sideainetta, joka estää veden eroamisen muis-

ta aineosista. Slurry ei Suomessa ole vielä suorittanut 

varsinaista läpimurtoaan. Sen käyttöä rajoittavat meillä 

mm. avolouhintakohteiden ja sen johdosta porausreikien 

suhteellinen pienuus sekä ankara talvi, jolloin aine saat-
taa jähmettyä eikä valu kaatamalla porausreikiin, kuten 

tarkoituksenmukaista olisi. 

1 .4 Räjähdysaineiden patruunakoosta 

Suurin osa patruunoidusta räjähdysaineesta panostetaan 
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joko latasimella tiivistäen tai varsinkin suuriläpimittai-

sia alakätisiä reikiä panostettaessa pudottamalla ilman 

tiivistämistä. Pyrittäessä mandollisimman suureen panos- 

tustiheyteen tulisi patruunan läpimitan olla lähes porausreiän 

läpimitan suuruinen. Valmistajat ovat tuotevalikoimassaan 

pyrkineet ottamaan em. seikan huomioon. Saattaa kuiten- 

kin olla, ettei patruunavalikoima ole kaikissa tapauksis-

sa paras mandollinen. Esimerkkinä mainittakoon 0 b4 min:n 
porausreiän panostaminen, 0 60 min:n patruuna ei lähes-
kään aina mandu reikään porien kulumisen ja kallion nk-

konaisuuden vuoksi, ja 0 50 min:n patruunaa käytettäessä 
panostiheys jää suhteellisen aihaiseksi. Mielekästä voisi 
täten olla 0 55 min:n patruunan valmistus, jota valmistajat 
harkitsevatkin. Tällaisiin kysymyksiin kaivattaisiin mie-
lipiteitä myös käyttäjien taholta. Räjähdysaineiden pat-

ruunakoot ovat edelleen likimain samat kuin Räjähdysainei-
den käytön oppaassa (painos v. 1968) on mainittu. 

1.5 Räjähdysaineiden tärkeimmät ominaisuudet 

Teknillisesti käytettävältä räj ähdysainee lta vaaditaan 

nykyisin seuraavia ominaisuuksia: 

1. Tehokkuutta 
2. Käsittelyvarmuutta 

3. Mandollisimman suurta muuttumattomuutta 

4. Riittävää syttymisherkkyyttä ja räjähdysvarmuutta 

5. Syntyvien räjähdyskaasujen on oltava mandollisimman 
vaarattomia 

6. Räjähdysaineen on oltava terveydelle vaaraton 

1.51 Räjähdysteho 

Vertailtaessa eri räjähdysaineiden tehoa on lähtöpohjana 

pidettävä niiden räjähdysteknillisiä ominaisuuksia. Täl-

löin tarkastellaan lähinnä seuraavia tekijöitä (kuva 9): 

- Räjähdysnopeutta 

- Räjähdysvälitystä 

- Ominaiskaasutilavuutta 

- Räjähdyslämpöä 

- Voimaa/painoyksikkö 

- Panostustiheyttä 

- Voimaa/tilavuusyks ikkö 
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1.511 Räjähdysnopeus (Detonaationopeus) 

Nopeutta, jolla ohut reaktiorintama etenee aineen läpi, 

kutsutaan sen räjähdysnopeudeksi. Pintapanoksissa, joi-
den käyttö perustuu murskausvaikutukseen, on suuri rä-
jähdysnopeus olennainen tekijä tehoa arvioitaessa. Lou-
hinnassa (reikäpanoksissa) ruotsalaisten teorioiden mu-

kaan räjähdyksen etenemisestä johtuva iskuaalto sen si-
jaan aiheuttaa vain alkumurtuman panosreiäri seinämissä 

ja räjähdyslämmön vaikutuksesta laajenevat kaasut suo-

rittavat varsinaisen irrotustyön. Tarvittava primääri-
rakoilu syntyy U. Langeforsin mukaan, jos räjähdysnopeus 
on vähintään 2000 m/s. Koska primäärirakoilu ei tunkeu-

du pohjapintaan, vaaditaan ideaalimenetelmään pyrittäes-

sä varsinkin avo- ja muissa pengerlouhinnoissa poraus-

reiän pohjalle voimakkaampi panostus ja mieluiten myös 
suhteellisen nopea räjähdysaine, joka leikkaa kallion 

parhaiten lähes reiän pohjaa myöten. 

Räjähdysnopeus ei ole kaikissa olosuhteissa vakinainen 
arvo, vaan vaihtelee huomattavasti sytytystavan, panos-

tustiheyden, läpimitan ym. mukaan. Nämä vaihtelut voi-
vat tietyissä olosuhteissa olla niin suuria, että esim. 

35-prosenttisen dyriamiitin normaali, korkea räjähdysno-
peus on n. 6100 m/s ja ns. alhainen nopeus vain n. 2500 

mis. 

Amerikkalaisten mukaan räjähdysnopeudella on suuri mer-

kitys räjäytettäessä erilaisissa kallio-olosuhteissa. 

Heidän mukaansa tulisi tarkastella räjähdysaineen impe-

danssia, joka on räjähdysaineen ominaispainon tai parem-
min panostustiheyden ja räjähdysnopeuden tulo sekä kiven 

impedanssia, joka on kiven ominaispainon ja räjähdyksen 

aiheuttaman aaltoliikkeen etenemisnopeuden tulo. Paras 

hyötysuhde saavutetaan, jos räjähdysaineen inpedanssi on 

vähän suurempi tai yhtä suuri kuin kiven impedanssi. 

Suomalaisilla räjähdysainetehtailla mitataan räjähdys- 

nopeus ns. Dautrichen menetelmällä, jossa tutkittavan 
räjähdysaineen nopeutta verrataan räjähtävän tulilangan 
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tunnettuun nopeuteen. Menetelmän tarkkuus on n. 100 jn/s. 

Mittauksen suorittaminen on yksinkertaista. Nykyään on 
käytettävissä myös valokuvaukseen perustuvia menetelmiä. 

1 .512 Räjähdysvälitys 

Räjähdysvälitys on suurin etäisyys, jolla räjähdys ete-

nee räjähdysainekappaleesta toiseen. Räjähdysvälitys ei 

anna suoranaista kuvaa aineen louhintatehosta, mutta käy-

tännössä sillä on suuri merkitys mm. "kevennettäessä" 

varsipanostusta sijoittamalla räjähdysainepatruunoita 
tietylle etäisyydelle toisistaan. Räjähdysainetehtai- 

10. Louhintarijandysaineiden teknilhiset ominaisuudet 

Tiheys 
kg /1 

Rääh- 
dys- 

Rääh- 
dysväli- 

Kaasutilavuus Räjähdyslämpö Voima / 
paino 

Lataustih. Voima /tilav.yks. 
1/kg 1 1dm3  kcal /kg kcal 1dm3 ilman pan.lait. ilman pan.lait. 

nopeus tys cm yksikko pan.lait. * pan.lait. *** 
m/s n.20% (s) _____ 

25 % dynamiitti 1,45 5000 0__4* 660 960 1130 1640 0,99 1,0- 1,50 - 0,99- 
1,25 1.24 1,49 

35 % dynamiitti 1,45 6100 25 870 1260 1090 1580 1,00 1,0- 1,50 1,00- 1,50 
1,25 1,25 

Putkipanos 0,95 3200- 26 400 380 870 830 0,74 
3700 

Aniitti 1,0 4500 10 870 870 1060 1060 0,98 0,9- 
(vedenkest.) 1,0 
Ammoniitti 0,9 2000- 0 970 870 900 810 0,87 0,8- 1,2 0,70- 1,04 
(prili.) 4000 0,9 0,78 
Siurry 1,5 5000 0 700 1050 850 1280 0,78 1,5 1,55 1,17 1,21 
(25 % TNT) 
Siurry 1,5 5000 0 680 1020 980 1470 0,88 1,5 1,55 1,32 1,36 
(30% TNT) ___ ____ ____ ____ ___ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ___ 

* Patruuna a 24 mm. Rä1ähtävä patruuna 165 mm pitkä, vastaanottava 82 mm. 
Patruuna o 40 mm. Räjähtävä patruuna 100 mm pitkä, vastaanottava 100 mm. 

*** Suurimmat mandolliset arvot. Kaikki lasketut arvot Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy:n koostumusten mukaan. 

den ilmoittamat räjähdysvälityksen arvot on mitattu tie-

tyllä tavalla tehdyssä voimapaperihylsyssä vapaassa ti-
lassa. Räjähdysvälitys porausreiässä on suurempi kuin 

vapaassa tilassa, suljetussa tilassa tapahtuvan paineen- 

nousun johdosta. Lisäksi panoksen läpimitan suurenemirien 

lisää huomattavasti räjähdysvälitystä. Näin ollen päte-

vät taulukossa annetut arvot louhinnassa suhteellisen 

varmasti. Käytettäessä dynamiitteja on otettava huo-
mioon myös lämpötilan vaihtelut. 

25-prosenttista dynamiittia ei suositella käytettäväksi, 

mikäli sitä on varastoitu alle -10°C lämpötilassa tai mi-

käli se joutuu pitkähkön ajan olemaan panostilassa, jon-
ka lämpötila on alle -i0 °C. Suuremman prosenttimäärän 

omaavilla dynamiiteilla ei räjähdysvälitys yleensä heik-

kene niin paljon, että sillä olisi käytännön merkitystä. 
Kuitenkin on otettava huomioon, mitä edellä on selostettu 
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35-prosenttisen dynamiitin räjähdysvälityksestä. 

1.513 Kaasutjlavuus 

Räjähdyskaasujen tilavuus ilmoitetaan yleisimmin lasket-
tuna arvona 1/kg räjähdysainetta. Normaali kaasutilavuus 

eli ominaiskaasutilavuus ilmoittaa räjähdysainekilosta 

syntyvän kaasumäärän litroina normaalitilassa (O °C 760 
mxnHg). Kaasutilavuus voidaan laskea "räjähdysreaktion 
kemiallisesta kaavasta". 

1.514 Räjähdyslämpö 

Räjähdyslämpö on räjähdysaineen räjähtäessä vapautuva 
energiamäärä. Se ilmoitetaan yleensä yksikkönä kcal/kg. 
Täydelliseasä räjähdyksessä räjähdyslämpö on sama kuin 
teoreettisesti laskettavissa oleva reaktiolämpö. Räjäh-
dyksissä, jotka ovat eksotermisiä, vapautuva lämpö laa-

jentaa syntyvät kaasut. Räjähdysaineen suorittama työ 
eli kaasupainsaallon vaikutuksen suuruus on riippuvai-
nen räjähdyksessä syntyvien kaasujen tilavuudesta ja 

syntyvästä lämpömäärästä. Lämpölaajenemisessa muuttuu 
30...40 % lämmöstä mekaaniseksi työksi. 

1.515 Voimaainoyksikkö 

Voima/painoyksikkö on räjähdysaineen räjähdysenergiaa 

kuvaava suhdeluku, joka lasketaan räjähdyksessä synty- 

vien kaasujen määrän ja räjähdyslämmön perusteella. 
Suomessa esitetyt panostustaulukot ja nomogrammit on 

yleensä laadittu 35-prosenttiselle normaalidynamiitil-
le, jota käytetään vertailevana räjähdysaineena siten, 

että sen s-arvo = 1,00. Käytettäessä muita räjähdysai-
neita pohjapanoksena voidaan tarvittava rei'itystiheys 
(= etu ja reikäväli) määrätä ko. räjähdysaineen s-arvon 

ja räjähdysaineella saavutettavan panostustiheyden arvon 

mukaisesti. Samoin voidaan 5-arvoa ja panostustiheyden 
arvoa käyttää hyväksi määriteltäessä varsipanoksen suu-

ruutta, kun kysymyksessä on jokin muu räjähdysaine kuin 
panostustaulukossa mainittu. Taulukossa annetut s-arvot 

ilmaisevat kunkin räjähdysaineen prosentuaalista voimaa 

painoyksikköä, esim kg, kohden verrattuna 35-prosentti- 

sen dynamiitin voimaan. 8-arvot on laskettu ruotsalaisen 
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tutkimuksen mukaan, jota käytännön kokemukset tukevat 

seuraavasti: 

= 5räjähdyslä1npö 	+ 1 kaasutilavuus 

S35% d 	6 räjähdyslämpö35 %d 	6 kaasutilavuus35 % d 

x 	= tutkittava räjähdysaine 

35 % d = 35-prosenttinen dynamiitti 
S35 % d = 1 

1.516 Panostustiheys 

Panostustiheydellä tarkoitetaan tilavuusyksiköissä olevaa 

ainemäärää, ja se lausutaan kiloina dm3 tai litraa kohti. 
Mitä suurempi panostustiheys saavutetaan, sitä parempi on 
räjähdysaineen vaikutus porausreiässä. 

Kuten edellä on selvitetty, panostustiheydsn kasvaessa 
kasvaa räjähdysnopeus. Murtamistelio, lähinnä alkumurtu-
mien syntyminen, on riippuvainen paineesta porausreiän 
seinämiä vastaan. Räjähdyksessä syntyvä paine on M. Cookin 

mukaan suoraan verrannollinen panostustiheyteen ja räjäh-
dysnopeuden neliöön. 	2 

4 
P = räjähdyspaine 

= panostustiheys 

D = räjähdysnopeus 

M. Cook onkin kokeellisesti osoittanut, että panostusti-

heyden pienentyessä teho vähenee suhteellisesti huomatta-

vasti nopeammin. Panostettaessa tiettyä räjähdysainetta 

tiheyksin 1.35 kg/litra ja 1.15 kg/litra panostustiheys 

pieneni 15 %, mutta porausreikäpaine 30 %. 

Panostustiheys vaikuttaa luonnollisesti myös syiltyvien 
kaasujen määrää/tilavuusyksikkö porausreikää. Suurennet-

taessa panostustiheyttä pohjapanoksessa lisääntyy räjäh-
dysaineen kiveä irroittava vaikutus. Tämä sallii edun 

ja reikävälin suurentamisen ja aikaansaa huomattavia sääs-
töjä porauskutannuksissa. 

Suuri panostustiheys on edullinen yleensä pohjapanoksis- 
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sa ja vedenalaisissa louhinnoissa, jotta kallio irtoaisi 

porausreiän pohjaa myöten. Varsipanoksissa joudutaan 

varsinkin avolouhin.nassa astutuskeskuksissa panostus-

tiheyttä rajoittamaan eliminoitaessa irtoavan kallion 

liian suurta liikkumista. Tunnelinlouhinnassa on yh-

densuuntaisuusavauksissa myös rajoitettava panostusti-

heyttä räjähdysvälityksestä johtuvan ylilyönnin estämi-

seksi. Tarkkuuslouhinta ja siloamniunta vaativat suh-
teellisen pienen panostustiheyden käyttöä, jotta jäl-

jelle jäävää seinämää ei turhaan rikottaisi. 

Jos räjähdysaineen panostustiheys sitä puristettaessa 
tulee liian suureksi, voi sattua, että räjähdys katkeaa. 
Räjähdysaalto ei voi edetä aineessa, koska räjähdysai-
neen tiheys on tullut suuremmaksi kuin räjähdyksessä 

syntyvien kaasujen tiheys reaktiorintamassa. Tämä vaara 
on mandollinen mm. silloin, kun panos sytytetään reiän 

yläpäästä, tai esim. yhdensuuntaisavauksessa tunnelin-
louhinnassa, kun reiät on panostettu liian tiheästi ja 
viereinen reikä sytyttää toisen ylilyönnillä. Tällöin 
saattaa jälkimmäisessa reiässä oleva räjähdysaine puris-
tua niin tiukkaan, että räjähdysaalto katkeaa. 

Räjäytysnalli tulisi sijoittaa niin lähelle reiän poh-
jaa kuin on mandollista ja sallittua. 

1 .517 Voima/tilavuusyksikkö 

Voima/tilavuusyksikkö lasketaan kertomalla voima/paino-
yksikkö panostustiheydellä. Kun voima/painoyksikkö ku-

vaa räjähdysaineen suhteellista voimaa esim, yhtä kiloa 

kohden 35-prosenttiseen dyramiittiin verrattuna, voima! 

tilavuusyksikkö antaa kuvan voimasta, joka on mandollis- 

ta saavuttaa tiettyä tilavuusyksikköä kohden porausreikään. 
Toisin sanoen voirna/tilavuusyksikkö (P.$) kuvaa räjähdys- 

aineella saavutettavaa louhintatehoa tietyl1ä panostus-
tiheyden arvoilla verrattuna louhintatehoon, joka saa- 

daan 35-prosenttisella dynainiitilla eri panostustiheyden 
arvoilla. 
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1.518 Ominaispaine ja brisanssi 

Räjähdysaineiden louhintatehon mittana on ennen ylei-
sesti käytetty niiden brisanssiarvoja. Kastin mukaan 
saadaan brisanssille seuraava yhtälö: 

B = brisanssi 
D = räjähdysnopeus 
f = ominaiskaasunpaine 
p = räjähdysaineen tiheys 

Orninaispaine f lasketaan yhdestä kilosta räjähdysai-
netta syntyvien kaasujen paineena yhden litran tilavuu-
dessa räjähdyslämpötilassa olettaen, että ideaalikaasu-
jen olotilayhtälö pätee tässä tapauksessa: ±' = V.T/273 

Edellä mainittu oletis ei yleensä pidä paikkaansa, joten 
painearvo ei voi olla tarkka. 

Brisanssiarvoa ei nykyään enää käytetä louhintatehon ver-
tailuihin. 

1.519 Räjähdysaineen murtamistehon mittaaminen 

Räjähdysaineen rnurtamistehon kokeeliista määrää- 
mistä varten kehitetyistä menetelmistä käytetään suoma-
laisilla räjähdysainetehtailla ns. santakoetta sen yk-
sinkertaisen suoritustavan vuoksi. Kokeessa ammutaan 
1 - 2 mm:n välille seulotussa sannassa 5 - 10 g räjäh-
dysainetta, ja uudelleen seulomalla selville saatu murs-
kautunut (L0,5  mm) santamäärä on sen tehokkuuden mitta. 
Ammoniittia ja slurrya ei kuitenkaan voi santakokeella 
tutkia, koska nalli n:o 8 ei pysty niitä ainakaan täy-
dellisesti räjäyttäsnään. 

1 .52 Käsittelyvarmuus 

Dynarniittien ja varmuusräjähdysaineiden tulee räjähtä-
mättä ja muuttumatta kestää tavallista kuljetusta ja kä-
sittelyä. Räjähdysainetehtaiden laadunvalvoritaan kuulu-
vat kokeet, joiden avulla tarkkaillaan tuotteiden kestä-
vyyttä iskuja (pudotinvasarakoe), hankausta (hankauskoe), 
lämpöä (humanduspiste), sähkövarauksia jne vastaan. 
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Pudotinvasarakokeessa pudotetaan esim. 2 kg:n vasara 
alasimella olevan tutkittavan räjähdysaineen päälle. 

Johtuen kokeen suoritustapojen erilaisuudesta tapaa kir-
jallisuudessa toisistaan huomattavasti poikkeavia arvoja. 
Esimerkkinä suomalaisessa räjähdysainetehtaassa suorite-
tulla koemenetelmällä saavutetuista tuloksista mainitta-
koon, että 35-prosenttinen dynamiitti räjähtää kun pudo-
tuskorkeus 2 kg:n vasaralla on n. 65 cm. Aniitille vas-
taava arvo on n. 165 cm. 

Hankauskokeessa hierotaan pientä räjähdysainemäärää la-
sittamattomalla hiertimellä lasittamatonta posliinhle-
vyä vasten rasittaen hierrintä yhä suuremmhlla painoil-
la kunnes räjähdysaine räjähtää. Huinanduspisteen mää-
rittämiseksi lämmitetään koeputkeesa pientä räjähdys- 
ainemäärää, kunnes se syttyy palamaan eli humahtaa. Läm-
pötilaa kohotetaan 5 °C/min. 35-prosenttisen dynamiitin 
humanduspiste on n. 180-190 °C ja aniitin 	250°C. 

Käsittelyvarmuuteen liittyy olennaisesti räjähdysaineen 
"porausvarmuus". Jälkimmäisellä käsitteellä tarkoitetaan 
sitä, ettei räjähdysaine räjähdä vaikka siihen porattal-' 
sun. Huolimatta siitä, että uudet tuotteet kuten ammo-
niitti (ANO) ja siurry samoinkuin varmuusräjähdysaineet 
yleensä ovat suhteellisen epäherkkiä räjähtäxnään, ei. 
niidenkä.än varmuutta voi 100-prosenttisesti taata. Ruot-
salaisen tutkimuksen mukaan slurryn porausvarmuus on lä-
hes lOO-prosenttinen. 

1.53 Räjähdysaineiden muuttuminen 

Tekijät, jotka käytännössä aiheuttavat räjähdysaineiden 
muuttumisen, ovat seuraavat (fy8ikaaliset): 

Vanhene minen 
Lämpötilan vaihtelut 
Kosteus 

Vanheneminen riippuu suuresti räjähdysaineen koostumuk-
seeta. Dynamiittien herkkyys voi vähentyä huomattavasti 
energiasisällön säilyessä kuitenkin muuttumattomana. Var- 
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muueräjähdysaineissa mandollinen suolakiteiden yhteen- 

liittyminen estetään lisäämällä kovettumisen estoainei-

ta. Tehdasvalmisteisissa alurryssa ja ammoniitissa pys-

tytään ehkäisemään nesteen (vesi tai kaasuöljy) erkautu-

minen muista aineosista. 

Lämpötilan vaihtelut vaikuttavat joidenkin räjähdysai-

neiden ominaisuuksiin. Nykyisten dynamiittien jäätymi-

nen ehkäistään nitrogiykolilla. Ne jäykistyvät kovilla 

pakkasilla, jolloin myös räjähdysvälitys ja syttymisherk-

kyys pienenevät. Räjähdysnopeuteen ja -tehoon eivät läm-

pötilan vaihtelut juuri vaikuta. Alhainen lämpötila ra-
joittaa slurryn käyttöä. Massa jähmettyy -15 °C lämpöti-

lassa, jos siihen ei lisätä määrättyjä aineita, kuten 

esim. ureaa. Reikään kaadettavaa slurrya ei pitäisi 
varastoida alle O °C lämpötilassa. 

Kosteutta kestävät räjähdysaineista parhaiten dynamiitit 

ja yleensä sitä paremmin mitä korkeampiprosenttisia ne 
ovat. Turvallisuussyistä halutaan usein tietää, miten 

kauan dynamiitin tulee olla vesireiässä, ennenkuin se 
turmeltuu käyttökelvottomaksi. 

Tutkimustulokset poikkeavat olosuhteista riippuen huo-

mattavasti toisistaan, joten varmaa vastausta ei voi an-

taa. Mainittakoon kuitenkin, että ruotsalaisten mukaan 

35-prosenttinen paperiton dynamiittipatruuna ei muuttu-

nut lainkaan oltuaan 14 vrk poranreiässä, jossa oli m 

vettä dynamiitin päällä. 

Slurrya lukuunottamatta sietävät varmuusräjähdysaineet 

vettä rajoitetusti. Ne pakataan parafinoituun paperiin 

ja rnuoviin, ja ainakin viimeksimainittu on täysin veden-

pitävä, mikäli panos saadaan ehjänä reikään. Nykyään 

valmistetaan myös ns. vedenkestäviä laatuja, joiden 

toimintakyky vesireiässä säilyy muutaman tunnin ajan. 

Paksu patruima kestää kauemmin kuin ohut. 

Edellämainitut muuttumistekijät on huomioitava sekä rä-

jähdysaineiden käytössä että varastoinnissa. 
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Varastoinnissa on kosteuden vaikutuksen ohella huomioi-
tava lämpötilan muutokset. Varastojen tuuletukseen tuli-

si kiinnittää tarkkaa huomiota. Tuuletusaukot eivät sai-
si olla aina avoinna, koska ulkoilman lämpötilan vaihdel-

lessa kosteuspitoisuuskin vaihtelee. Paras tuuletusaika 

on silloin, kun ulkoilman suhteellinen kosteus on pieni 

ja lämpötila ulkona suunnilleen sama kuin varastossa. 

Jotta liian pitkän varastoinnin takia pilaantuneitteri 

räjähdysaineitten myrkkykaasuvaaralta vältyttäisiin, ja 

jotta räjähdysaineet toimisivat kunnollisesti, suositte-
levat tehtaamme käytettäväksi muut dynamiittilaadut lop-
puun noin vuoden kuluessa ja ojitusdynamiitin n. 4 - 5 
kuukauden kuluessa valmistuksesta, koska ne pitempään 
varastoitaessa alkavat vähitellen pilaantua. Dynamiit-
tien pilaantumisen merkkinä ovat valkoiset ammoniumnit-

raattiläiskät patruunoitten pinnalla, patruunoitten 
turpoaminen, vuotaminen ja voimakas, pistävä haju. Pi-

laantunut dynamiitti hävitetään polttamalla, asettamal-

la paperista irroitetut patruunat päittäin jonoon 
avoimelle kentälle riittävän kauas asumuksista, ja sy-
tyttämällä tuleen tuulen alapuolella olevasta jonon 

päästä sytykkeillä ja aikatulilangalla. Palarnista voi-
daan edistää asettamalla patruunoitten alle paloöljyyn 

kastettua puuvanua. 

Varmuusräjähdysaineitten kestoaika varastoitaessa on 
riippuvainen varaston kosteudesta ja lämpötilanvaihte-

luista. Muovipusseihin pakatut raivauspanokset kestä-

vät varastointia kauankin, mutta suojaamattomien aineit-

ten kestoaika hyvässä varastossa on suunnilleen vuosi. 

On huomattava tässä yhteydessä, että vaikka vedenkestä-
vät massat sietävät veden hetkellistä vaikutusta monin 

verroin paremmin kuin tavalliset, ne kuitenkin ovat 

saaaanveroisia pitkäalkaisussa varastoinnissa. Varmuu3-

räjähdysaineitten pilaarituinisen merkkinä ovat valkoiset 

läiskät patruunoitten pinnalla sekä muuttuminen vähitel-

len pehrneäksi ja vellimäiseksi. Pilaantuneet varmuus-

räjähdysaineet ja räjähtävä tulilanka hävitetään poit-
tamalla, asettamalla ne riittävän paksun puuvanukerrok-

sen päälle (vanu kosteutettava petroolilla). Sytytys 

tulilangalla ilman nallia siten, että liekki etenee 

vastatuuleen. 
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Jotta käyttäjät tietäisivät räjähdysaineitten valmistus- 
ajan, merkitään tehtaalla pakkauslaatipncpäMbän 6-nume-
roinen numerosarja, joka ilmoittaa valmistuspäivän, kuu-
kauden ja vuoden. 

1.54 Syttymisherkkyys ja räjähdysvarmuus 

Nykyisistä räjähdysaineista syttyvät tulilankanallilla 
n:o 8 ja sähkönalleilla varmasti muut paitsi ammoniitti 
(ANO) ja elurry. Ainmoniitti ja ANO saattavat syttyä 
nallillakin, mutta niiden kanssa käytetään aina aloite- 
panosta, joka voi olla dynamiittia, aniittia tai erikoi-
nen nallinvahviBtin. 

Siurryn sytyttämiseen on käytettävä dynamiittia voimak-
kaampaa aloitepanosta. Sopivimmat aloitepanokset ovat 
puristettu trotyyli ja 60 prosentin dinitroetyyliureaa. 
sisältävä; aloitepanosmassa "startex". 

Siurryn käyttäjien on myös tunnettava sen kriitillinen 
läpimitta, jolla tarkoitetaan panoatilan pienintä läpi- 
mittaa, missä räjähdys jatkuu miten pitkälle tahansa. 
Käytettäessä sitä ohuempia panoksia saattaa räjähdys 
katketa. Maassamme eniten käytetyille siurrytyypeille 
on teräaputkikokeissa saatu seuraavat kriitilliset lä-
pimitat: 

- 25 prosenttinen TNT-slurry 50 mm 
- 30 prosenttinen TNT-slurry 35 mm 

1.55 Myrkylliset räjähdyskaasut 

Myrkyllislstä räjähdyskaasuista ovat vaarallisiminat 
hiilimonoksidi ja typpidioksidi. Niiden määrä on riip-
puvainen räjähdysaineen happitasapainosta, laadusta, rä-
jähdystavasta ja -olosuhteista. Happitasapaino ilmoite-
taan prosenttilukuna, jolla tarkoitetaan sitä happimää-
rää, joka tarvitaan lisää tai joka jää yli, kun 100 g 
räjähdysainetta palaa jäydel1iaeatL. 	ogatiivinen hap- 
pitase synnyttää uiaas -4 44ä ja runsas bappiyltniäärä 
typenoksiidej. 
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Nykyiset räjähdysaineet valmistetaan sellaisiksi, että 
rnyrkkykaasuja syntyy mandollisimman vähän. Kuitenkin 
saattaa vaarallisia kaasuja syntyä haittaavassa määrin 
silloin, kun panoksen räjäyttäminen tapahtuu epätäydel-
lisesti tai kun käytetään vanhentuneita räjähdysaineita. 
Räjähdyskaasujen ihmiselle vaarallista rajaa ei pystytä 
hajun tai näön perusteella toteamaan. Tosin typpidiok-
sidia sisältävä räjähdyspilvi saattaa kyllä näyttää rus-
kealta. Nykyisin on kuitenkin olemassa kenttäkäyttöön 
sopivia halpoja ilmaisulaitteita, joilla kaasupitoisuu-
det voidaan mitata suoraan räjähdyspaikoilla. Sosiaali-
ministeriön normien mukaan saa työpaikoilla, joissa jat-
kuvasti työskennellään koko työvuoron ajan, olla häkää 
korkeintaan 0,006 tilavuusprosenttia ja typpidioksidi 
0,0005 %. 

Jos häkää on 0,4 %, kuolee ihminen tällaista ilmaa hen-
gittäessään yhdessä tunnissa ja häkäpitoisuuden ollessa 
1,28 % yhdessä minuutissa. Kun typpioksidia on 0,07 %, 
kuolee ihminen puolessa tunnissa. 

Typpioksidia saattaa avolouhinnassa keräytyä m ös syvien 
kuoppien pohjalle, koska se on ilmaa raskaampaa. Suurin 
vaara on kuitenkin maanalaisissa louhintapaikoissa, jois-
ta kaasut eivät vapaasti pääse poistumaan. Niissä on 
riittävä tuuletus samoin kuin määrätyin väliajoin suori-
tettu kaasupitoisuuden rnittaus tärkeä. 

1.56 Fysiologiset haittavaikutukset 

Dynamiiteissa olevat nitrogiyseroli sekä -giykoli laajen-
tavat verisuonia ja siten vaikuttavat alentavasti veren-
paineeseen. Tämä voi aiheuttaa päänsärkyä, jopa joskus 
pahoinvointiakin. Ne menevät tavallisesti nopeasti ohi 
eivätkä aiheuta jälkiseurauksia. 

Panostettaessa irrallista arnrnoniittia paineilmapanostus-
laitteella on syytä käyttää suojasilmälaseja. Kaasuöljy 
kastelee myös helposti vaatteet ja käsineet. 
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1.6 Räjähdysaineiden käytöstä kallionlouhinnassa 

Pääasiassa kokeiluihin ja käytännön räjäytystöihin pe-

rustuvan tiedon mukaan on meikäläisessä kallioperässä 

kiven irroittamiseen avolouhinnassa käytettävä räjähdys-

ainemäärä rinnankorkeuksilla 1...15 m n. 400 g/m3 . Tä-

hän tietoon nojautuen on laadittu eri oppikirjoissa, 

mm. Kallionräjäytysoppaassa, esiintyvät poraus- ja pa-
nostustaulukot. Ruotsalainen 13. Langefors esittää kir-

jassaan Rock Blasting, että kaikki avolouhintatyöt voi-

daan suunnitella laskemalla räjähdysainekulutukseksi 

400 g/m3 , siis em. taulukoita käyttäen. Tutkimukset 
osoittavat edelleen, että varsipanoksen suhde pohjapa-

nokseen on noin 0,4. Pohjana Langefore on pitänyt koe-

räjäytyksiä graniitissa. 

Edellä mainittujen tietojen soveltuvuudesta käytännössä 

voidaan esittää mm. seuraavia seikkoja: 

- Vaikka ominaislataus 400 g/m3  on usein riittävä, on 

kohteita, joissa kiven irtoaminen vaatii huomattavas-

ti suuremman ominaislatauksen. 

- Vaarallisissa paikoissa Langefore suosittelee panos-
tuksen suorittamista siten, että pohjapanoksen koh-

dalla on ominaislataus 400 g/m3  ja varsipanoksen koh-

dalla 0,4 x. pohjapanos eli n. 160 g/n13 . 

- Paitsi kiven irtoamista on syytä tarkastella louheen 

lohkarekokoa. Usein sopivaan louhekokoon pääsy edel-
lyttää edellä mainittua huomattavasti suurempaa omi-

naislatausta. 

Maksimietu ja sen kautta poraustiheys voidaan em. tutki-

jan mukaan laskea seuraavasti: 

' / P.s 
V = dp/33 Vc.f(E/v 

dp = porausreiän pohjan läpimitta (mm) 
P = räjähdysaineen panostustiheys (kg/dm 3 ) 

s = räjähdysaineen voima/painoyksikkö 

35-prosenttinen dynamiitti 

s=1 

(Katso kuvaa 9 ) 
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f = reikien kaltevuudesta riippuva kerroin 

Pystyreiät f =1 

Kallistus (3:1) f = 0,9 

Kallistus (2:1)±' = 0,85 

E/V = reikävälin suhde etuun on yleensä = 1,25 

c 	= kalliovakiosta c laskemalla saatu arvo 

c 	c + 0,05 	kun V = 1,4 - 15 m 

c0,070/V+c 	kunV< 	1,4xn 

Kalliovakio c:n arvoksi voidaan ensimmäistä koeräjäytys-

tä ja myös suunnittelua varten valita 	= 0,4 kg/ui3 . 

Edellä mainituista arvoista on c vaikeimmin rnäärättä-

vissä. Eräänä keinona voidaan käytännön räjäytystöis-

sä pitää koeräjäytysten suorittamista. 

Eri maissa, min. Suomessa, on pyritty aikaansaamaan kal-

lion louhittavuusluokittelu, jonka loppuun saakka kehi-

tettynä tulisi antaa louhintakohteesta otetun pienen 

näytteen suhteellisen halvan ja nopean laboratorio- 

tutkimuksen sekä paikalla suoritetun kftllionrakennetut-

kimuksen perusteella tiedot, joita käytännön louhija voi-

si työssään soveltaa, siis esimerkiksi edellä mainitun 

kaavan c-arvon. 

Käytännön louhinnassa varsinkin useampia reikärivejä 

peräkkäin räjäytettäessä tulee etua määriteltäessä ot-

taa huomioon myös mandolliset porausvirheet. Esimerkik-

si käsikoneita käytettäessä voidaan käytännön etu porauk-

sen ollessa suhteellisen tarkkaa laskea kaavasta: 

= V - 0,1 - 0,03 H 

= käytännön etu (m) 

V = maksimietu (ui) 

0,1= porauksen aloituspaikan poikkeama (ui) 

0,03 x H = reikien suuntausvirhe/m x reiän syvyys 

Pohjapanoksen suuruus voidaan laskea seuraavia yksin-

kertaistettuja kaavoja käyttäen: 

Pohjapanos kg/m Lp = d 2 /1000 

Pohjapanos kg 	Qp = 1,3 x V • Lp 

Sekä kiven irtoamiseen tarvittava minimivarsipanos: 
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Varsipanos kg/m Lv = 0,4 Lp 
Varsipanos kg 	(H - 2,3 V) Lv 
H = porausreiän pituus 

2. RÄJÄYTYSTÖIDEN SYTYTYSVÄLINEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 

2.1 Yleistä sytytysvälineistä 

Tavat, jolla räjähdysaine nykyisin saatetaan räjähtä-

mään, ovat seuraavat: 

1. Tulilanka ja tulilankanalli 
2. Räjähtävä tulilanka 

3. Sytytys sähkönallilla 

Suosituin menetelmä on sytytys sähkönalleilla, jota 

esim. kallionlouhinnassa on miltei kaikissa kohteissa 

sovellettu. Tulilankanallilla ja tulilangalla suori-

tettua sytytystä tullaan kuitenkin ainakin lähitule-

vaisuudessa jatkuvasti käyttämään pienehköissä räjäy-

tystöissä. Räjähtävä tulilanka puolestaan tarjoaa 

vaihtoehdon sähkösytytykselle kohteissa, joissa esiin-

tyy sähköisiä vaaratekijöitä sekä myös erikoisräjäytys-

töissä kuten tarkkuus].ouhinnassa. 

2.2 Räjähdysaineiden syttymisvarmuus 

Maassamme yleisimmin käytetyt räjäytysnallit, tulilan-

kanalli n:o 8 sekä ainakin kaikki kotimaiset sähkönal-

lit sisältävät räjähdysainetta kaikkiaan n. 1 gramman. 

Tulilankanallissa n:o 6 on ainemäärä vähäisempi. Sen 

käyttö räjäytystöissä ei ole suositeltavaa. 

Kaikki muut räjähdysaineet paitsi ammoniitti (ANO) ja 

siurry syttyvät ainakin tulilankanallilla n:o 8 tai 

sähkönalleilla. Ammoniitti saattaa syttyä nallillakin, 

mutta sen kanssa käytetään aina aloitepanosta, joka voi 

olla dynarniittia, aniittia tai lisäpanoksella vahvis-

tettu nalli. Siurryn sytyttämiseen on ehdottomasti nal-

lin lisäksi käytettävä dynamiittia voimakkaampaa aloi-
tepanos -ta esim. puristettua trotyyliä tai 60 prosenttia 
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dinitroetyyliureaa sisältävää startexiä. 

Räjähtävä tulilanka pystyy oikein käytettynä sytyttä-

mään räjähdysaineet siurryä lukuunottamatta. Ammonii-
tin (ANO) sytytyksen varmistamiseksi on kuitenkin syy-

tä käyttää aloitepanosta. 

2.3 Sytytys tulilangalla ja tulilankanallilla (Kuva 10) 

Sytytys tulilangalla ja tulilankanallilla on yksinker-
taisin ja helpoimmin opittavissa oleva sytytystapa. Mi-
tään erikoisia muutoksia ei tähän menetelmään ole viime 
aikoina tullut. Myös tulilankojen sytyttimien käyttö 
räjäytettäessä useampia panoksia kerrallaan on tuttu ja 

vakiintunut tapa työmailla. Tarkempia ohjeita tulilanka-
sytytyksestä kuten sytytysvälineiden käytöstä yleensä saa 
Räjähdysaineiden käytön oppaasta (painos v. 1968). 

2.4 Sytytys räjähtävällä tulilangalla 

Räjähtävää tulilankaa käytetään suurilla avolouhoksilla 

räjähdyksen valmistamiseen sekä nykyään varsin paljon 
tarkkuuslouhinnassa. Sitä voidaan käyttää kohteissa, 

joissa on sähkönallien tahattoman syttyrnisen vaara. Rä-

jähtävä tulilanka sytytetään tällöin tulilankanallilla 

n:o 8. 

Räjähtävän tulilangan käytön mielekkyys tarkkuuslouhin-

nassa ohuessa panostuksessa perustuu sen suureen räjäh-

dysnopeuteen (n. 6500 mis)  eli käytännössä vierekkäisten 

panosten momenttaaniseen räjähtämiseen sekä siihen, että 

räjähdys lähtee liikkeelle aina kunkin porausreiän ylä- 

päästä. Lisäksi voidaan huomioimalla kallionrakenne jär-

jestää sytytys siten, että räjähdys etenee edullisemmas-

ta suunnasta. 

Räjähtävällä tulilangalla voidaan räjäyttää myös useam-
pia reikärivejä noudattaen räjäytysteknillisesti samaa 

menetelmää kuin lyhythidastenallisytytyksessä (kuva Ii). 
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Kuva 10. Sytytys tulilangalla ja tulilankanallilla 

Sytytysvälineen nimi Aineen laatu ja rakenneominaisuudet 

Tulilankanalli N:o 6 ja N:o 8 (N:o 6 Hylsy alumiinia, aloitepanos lyijyatsiidia + lyijy- 
sopii vain dynamiitin sytyttämiseen) trisinaattia, räjähdyspanos tetryyliä tai pentriittia 

Aikatulilanka Kuorena puuvilla- ja juuttilankakerrokset (paaltä 
bituminoitu ja parafinoitu tai guttaperkka) sisalla 
ruutisydan. Palonopeus n. m /2 min 

Räjähtavä tulilanka Päällystetty keltaisella muovilla. Lankana puu- 
vihaa 	sisällä 	pentriittisydän. 	Räjähdysnopeus 
6500-7000 m/s 

Räjähdyksen 	hidastaja 	(käytetaan Tompakkihylsy, jossa avoimet päit ja keskellä 
räjähtävän tulilangan kanssa) hidastepanos. Hidasteajat (17-40 ms) 

Tuhilangan sytytin Paperihylsy, jonka pääasä raapaisumassa ja si- 
sällä hitaasti palava, kuuman hekin aynnyttävä 
seos. Paloaika n. 2 min. 

Lisäksi tarvitaan tulilankasytytystä käytettäessä eristysnauhaa, nalhipihdit ja nallirasia. 

____Ö__'__, --- -.-- - - -.,- - -.. --- 

	

b 'b 	bö 

Kuva 11 

	

öb b b 	bb 

lI fl IU'I 

- - - - Räjähtävä tuhilanka 
Räjähdyksen hidastin 
Nalli 

Kuva 12. Kuva 13. 

Kuva 14. 



V/2 6 

Tällöin jää kuitenkin normaalilou1iinnassa käytetyn rä-

jähdysaineen teho jonkinverran pienemmäksi kuin lyhyt-

hidastenallisytytystä käyttäen, sillä räjähdysaine ei 

saavuta suurinta mandollista räjähdysnopeuttaan. Rä-

jähdysaineen räjähdysnopeus kasvaa detonaation edettyä 

tietyn matkan sytytyspisteestä. Kun räjähtävää tuli- 

lankaa käytettäessä sytytys tapahtuu panoksessa joka 

kohdassa, johon räjähtävä tulilanka koskettaa, ei tätä 

nopeuden kasvua esiinny. 

Sytytettäessä räjähtävällä tulilangalla useampia panoksia 
samanaikaisesti sijoitetaan ensin panoereikiä panostettaesa 
joka reikään yhteen patruunaan kiinnitetty, mieluimmin 
reiän pohjaan saakka ulottuva räjähtävä tulilanka. Pa-
nosrei'istä ylös tulevat räjähtävät tulilangat yhdiste-

tään toisiinsa ns. selkälangalla, joka myös on räjähtä-
vää tulilankaa. Liitokset suoritetaan joko sitomalla 
tai erikoisella liittimellä kuten kuvat 12 - 14 osoit-
tavat. Sitomista käytettäessä on huomattava, että rä-
jähtävien tulilankojen tulee koskettaa toisiinsa vähin-
tään 10 cm:n pituudelta ja liitos on sidottava narulla, 
eristysnauhalla tms. lujasti kiinni. Liitos on tehtävä 
myös siten, että se on räjähdyksen etenemissuuntaan näh-

den "myötäsukainen", kuten kuva osoittaa. Erikoislii-
täntää käytettäessä on huolehdittava siitä, että liitok-

sesta tulee mandollisimman luja ja että kulma lankojen 

välillä on 90 ° , kuten kuva osoittaa. Tällöin voidaan 

sytytys järjestää myös niin, että räjähdys tavoittaa 

jokaisen panoksen kahta tietä. 

Räjäytettäessä useampia reikärivejä samanaikaisesti yh-

distetään ne yhteisellä räjähtävällä tulilangalla. Sii-

hen voidaan sijoittaa eri rivien välille (tietysti myös 

reikiä yhdistäviin lankoihin tarpeen mukaan) räjähdyk-

sen hidastimia (17 - 40 me), jolloin saadaan sama vai-
kutus kuin käytettäessä lh-nalleja (kuva). Viimeksi 

mainittuja ja räjähtävää tulilankaa voidaan käyttää yh-

dessäkin, kuten eräissä kaivoksissa tehdään. Reikiin 

sijoitetaan räjähtävä tulilanka, johon lh-nalli kiin-

nitetään reiän ulkopuolelle. Lh-nallit kytketään sitten 
tavalliseen tapaan. 
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Panoskenttä sytytetään sähkönallilla tai aikatulilangalla ja 

nallilla. 

Nallin pohja suunnataan aina räjäytyskohteeseen päin. Nalli 

on sijoitettava tiiviisti sitomalla eristysnauhalla, teipil-

lä tai narulla räjähtävään tulilankaan noin 10 cm:n etäisyy-

delle langan päästä, kuten kuva osoittaa. 

Jos muovikuori on ehyt, kestää räjähtävä tulilanka hyvin 

vettä. Langan päät voivat kuitenkin kosteudesta pilaantua. 

Siksi ne on aina suojattava, jos räjähtävä tulilanka tulee 

veteen. Eri aikoina räjähtämään tarkoitettuja tulilankoja 

ei pidä katkeamisien välttämiseksi asettaa 20 cm lähemmäk-

si toisiaan. 

Räjähtävän tulilangan käyttö edellyttää panostajan pätevyys- 

kirjaa tai sosiaalirninisteriön myöntämää erityislupaa. 

2.5 Sytytys sähkönalleilla 

2.51 Sähkönallien luokittelu käyttöominaisuuksien mukaan 

Sähkönallit voidaan luokitella eri tavoin. Käytössä merkit-

sevien seikkojen mukainen luokittelu on seuraava: 

- Luokittelu nallin sytykehelmen sähköisten ominaisuuksien 
mukaan ja 

- Luokittelu toimintatavan mukaan. 

2.511 Luokittelu sähköisten ominaisuuksien mukaan (kuva 15) 

Sähköisten ominaisuuksien mukaan voidaan nallit luokitella 
seuraavasti: 

- pienvirtanallit; tähän ryhmään voidaan katsoa kuuluvaksi 

valtaosa maassamme käytetyistä sähkönalleista, 

- nallit, joiden turvallisuutta tahatonta syttymistä vastaan 

on lisätty. Suomessa käytössä olevien VA- ja RT-nallien 

lisäksi kuuluvat tähän ryhmään muissa maissa käytössä ole- 

vat samankaltaiset nallityypit, 

- varsinaiset suurvirtanallit, jotka eroavat edellisestä 

ryhmästä lähinnä huomattavasti suuremman syttymisenergia- 
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tarpeensa vuoksi. 

Yleismaailmallinen kehitys näyttää kulkevan suurempia virta- 

määriä ja korkeampia syttymisimpulsseja vaativia nalleja koh-

ti. Tämän aiheuttajana on ollut voimistunut turvallisuuden 

vaatimus nallin tahatonta syttymistä vastaan. 

Pienvirtanallien ohella ovat markkinoilla pitkähkön ajan 

olleet suurvirtanallit, joiden turvallisuutta tahatonta syt-

tymistä vastaan on lisätty kohottamalla syttymisimpuissia, 

Kuva13SÄHKÖNALLIEN LUOKITTELU ERI MAISSA NIIDEN SÄHKÖISTEN 
OMINAISUUKSIEN MUKAAN 

Suomes&a kytöu4 olevat tyypit on merkitty tandell 

Sähkönallin nimitys 

Syttymis- 
impuissi 
mWs lohmi 

Virran- 
voimakkuus 

A Alkuperä 
Ei sytty- 	100°/ Ei sytty- 	100% 
mistä 	sytty- mista 	sytty- 

___________________ alle 	minen alle 	minen 
5 Picnvirtanallj 1 1 	3 0,18 	1 Raikka Oy 
* 	,, 	II 3 	5 0,25 	1,25 Rikkihappo Oy 

m-, lh- ja h-nalli 
A-Ziinder 0,8 	3 0,18 	0,8 Saksa 
*U.Zunder  (RT na1li*) 8 	16 0,45 	1,8 ,, 	ja Itavalta; Raikka Oy 
*HUZunder  (suurvirta) 1100 	2500 4 	25 ,, 
Ryhma 1 (pienvirta) 3 	5 0,25 	1,00 Ruotsi 
5Ryhmä II (VA) 80 	140 1,20 	3,5 f 

Rikkihappo Oy 
Ryhmä 1fl (suurvirta) 1100 	2500 4,00 	35 Ruotsi 

* RT-nallien arvot poikkeavat jonkin verran U-nallien arvoista ollen valmistajan ilmoituksen 
mukaan seuraavat 
Syttymisimpuissi mWs /L 14,0-22,0; virranvoimakkuus A 0,75-1,75. 

joka pienvirtanalleilla on 1 - 3 tai 3 - 5 mWs/ohmi, arvoon 
1000 - 2500 mWs/ohmi sekä tarvittavaa syttymisvirtaa arvosta 

0,18 - 1,OA tai 0,25 - 1,25 A arvoon 4-25A. Edellä esitetyt 

tyt virranvoimakkuuksien ja syttymisimpuissien alarajat osoit-

tavat ne rajat, joissa nallien käsittely sähköisessä mielessä 

on turvallista ja ylärajat taas nallien syttymiselle tarpeel-

liset arvot. Suurvirtanallien käyttö on kuitenkin rajoittu-

nut erikoistapauksiin. Tämän on aiheuttanut tarvittavien 

laukaisulaitteiden suuri teho ja siitä johtuen korkeiden 

laukaisujännitteiden käyttäminen, joka on vaikeuttanut vir-

tapiirin tehokasta eristämistä maavuodoilta. Maavuotojen 

seurauksena on puolestaan usein ollut räjähtämättömiä nalleja. 

Nämä haitat huomioiden, on eri maissa pyritty kehittämään 

nallityyppiä, jolla on likimain samat turvallisuusominaisuu-

det, mutta jonka vaatima laukaisuenergiamäärä on olennaisesti 

pienempi kuin suurvirtanalleilla. 

Eräs tämän kehityksen tulos on ruotsalaista alkuperää ole- 
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va VA-nalli, joka on ollut maassamme jonkin aikaa käytössä. 

VA-nallin syttymisimpuissi on n. 30-kertainen (80-140 mWs/ 
ohmi) ja sen kestämä turvallinen virranvoimakkuus n. 5-
kertainen pienvirtanalliiin verrattuna. Olennainen seik-
ka VA-nallin turv-allisuuteen vaikuttavista tekijöistä on 
sen suuri vastus, joka on saatu aikaan käyttämällä johti-
missa johdinmateriaalina rautaa tai sen seoksia. Tämän 
vuoksi johtimia ei saa lyhentää. VA-nalli onkin lähes 
yhtä turvallinen kuin suurvirtanalli. Suurjännitejohtojen 
läheisyydessä jopa turvallisempikin. Virtapiirin vastuk-
sen laskemisen helpottamiseksi on VA-nallin vastus sama 
johdinpituudesta riippumatta. Sama vastus eri johdinpi-
tuuksille on saatu aikaan johtimen läpimittaa muuttamalla. 
Sähkönallien tahattomari syttymisen voivat käyttöpaikoilla 
aiheuttaa lähinnä seuraavat vieraat virtalähteet: galvaani-
set virrat, harhavirrat, maan magneettiset virrat, staat-
tinen sähkö, ukkonen, voimajohdoista induktion kautta syn-
tyvä energia ja radioenergia. RT-nallit antavat normaa-
leihin pienvirtanlleihin verrattuna lisäturvallisuutta 
lähinnä staattista sähköä vastaan. 

2.512 Luokittelu toimintatavan mukaan (kuva 16) 

Sähkönallit luokitellaan toimintatavan mukaan seuraavasti: 
— momenttinallit 
— lyhythidaste- eli millisekuntinallit (lh-nallit) 
— hidaste- eli puolisekuntinallit (h-nallit) 

Kuva 16. 
TuULankanLLi 	Momenttinalii 	LyPiythl dist.naLti 	Hidastena Lii 

(rnitLis.kuntinaiti ) 	puoLisekuntina Lii 
tit 	F.-1 Hsstuiks,IO siim $ m. Hdaut.&k.vhIi 1/ $ 

NiI$VSfI 	 (1g.SSI$) Hid..t...,j$t:!Ski 112 
4ldsut.$srj•t $k i.1 10 	 $u&rin 0 -11 

suwin 0 
IOJ$ku 	• • 

M.t..vv1,'fl P,.nvjrtanatti 	VA-nalti PivirtanaLti 	VA-natti Pi.virtanaUi 	WnaLLi 

I1 

tU$ 	

[j.tm,tj 	

1 / 
II 	"Num.røL.ppu" ilil 

J,htim.t-J J,htim.t 

—P4uonitu(ppi-- 	Jll[. Muun tutppa- 

Lisäpanos Syy h•p 

	

Styk.puu 	 /" tt.otk ' . Erunt.Pi,tkki 

SähkönaUin 	
1__........Muovitu1ppa_-_- 

i gr 	NaLtihkuori 	II 'I Eri.t.hothk / 1 L- 
l.,_,.JI 	_Hidast.kappijj,J II PIuLLinku,r 

ALut.panoksen I1L III I1I1 4J &totepino% 
ALot.pan.kuunTJH 

nv 
suojakuppi NhI 1' 

	

-ALot.panuo 	1 -i 

	

IIIIIuojakuppI 	

Iii 	—.-.__A1otepanos_.kJI 

	

jJ 	___.P.hhaPanon__UJ 
jh1IIP.hJaPunovII11J 
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Momenttinallit laukeavat käytännöllisesti katsoen välit-
töinästi kun sähkövirta kulkee niiden sytykepään vastus- 
langan läpi. Niiden pääkäyttöalue on rikkokivien räjäy-
tyksissä sekä useissa tarkkuuslouhintamenetelmissä, jois-
sa paras tulos saavutetaan juuri momenttiaanisella syty-
tyksellä. Tosin räjähtävän tulilangan käyttö on tarkkuus-
louhinriassa edullisempaa kuin momenttisähkönallien käyttö. 

Sekä lyhythidaste- että hidastenalleissa on sytykepään ja 
aloitepanoksen välissä hidastekappale, jonka tarkoitukse-
na on porrastaa samanaikaisesti sytytettyjen nallien rä-
jähdysajankohdat niin, että räjähdysteho kasvaa ja yinpä-
ristön rakenteita vaurioittavat tekijät kuten tärinä ja 
ilmanpaine vaimentuvat. 

Lh-nalleissa vaihtelee aikaväli eri numeroiden välillä 
riippuen nallin valmistajasta. Suomessa käytetyissä nal-
leissa aikaväli on ollut rajoissa 13 - 40 me (1 me = 
1/1000 s). Lh-nalleja käytetään lähes kaikissa avolou-
hintakohteissa sekä lisäksi tunnelien pengerlouhinnoissa 
ja kaivosten louhinnoissa, ja edelleen tunnelinperänaj.ois-
sa varsinkin avauksissa. 

Lh-nallien sopivinta aikaväliä tarkasteltaessa on huomioi-
tava kaksi usein toisilleen vastakohtaista päämäärää: 

- louheen mandollisimman pieni lohkarekoko 

- maantärinöiden vaimentaminen. 

Suoranaista tutkimusta aikavälin vaikutuksesta louhekokoon 
on vaikea suorittaa, mutta käytännöstä on saatu suuntaa ari-
tavia tietoja vertailemalla rikotuksen kustannuksia tai 
murskaukseen tarvittavaa energiaa. Kirjallisuuden antamat 
tiedot eivät siis ole absoluuttisia, vaan käytön antamia 
tuloksia, joihin monet huomioimattomat tekijät ovat saat-
tcneet vaikuttaa. 

Ruotsalaiset pyrkivät yleensä mandollisimman lyhyisiin in-
tervalleihin. U. Langefors'in antaman kaavan 

T 	k•V 	T = hidasteailaväli ms 
k = kerroin 3 - 5 ms/m 
V = etu m 
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mukaan esim. 1 metrin edulle olisi sopivin bidasteaikaväli 
3 - 5 me. Näin lyhyisiin aikaväleihin on valmistusteknilli-
sesti mandoton päästä (lh-nallit). Lisäksi Langeforo viit-
taa kaavan antamisen yhteydessä suhteellisen suuriin etui-
hin CV = 5 - 8 m). Amerikkalaiset suosittelevat yleensä 
sopivimmaksi aikaväliksi 15 - 25 ms. Tämä tulos on koottu 
käyttökokemuksista. Saksalainen nallitehdas D.A.G. (Trois-
dorf) pitää oikeana 35 - 40 me hidastealkaväliä. Suomalai-
sessa peruskalliossa lienevät ruotsalaisten ja amerikkalais-
ten tutkimustulokset soveltuvirnmat. Paras aikaväli niurskau-
tuvuuden kannalta on näinollen, ottaen myös huomioon saata- 
vissa olevat lh-nallityypit, välillä 13 - 35 ms. H.H. Whiten 
mukaan siten, että heikossa kalliossa olisi käytettävä ly-
hyitä aikavälejä, joustavassa taas pitkähköjä. 

Pyrittäessä vaimentamaan maantärinöitä on sopivia lh-nalle-
ja (tai h-nallea) valittaessa tunnettava räjäytettävän kal-
lion jaksoluku. Sen ollessa meikäläisiseä kivissä keskimää-
rin 100 .on sen käänteisluku eli räjähdyksen aiheuttama 
ominaisvärähdysaika T yleisimmin 10 ins. Ruotsalaisten tut-
kimuksen mukaan vaikuttaa jokaisella nallinumerolla räjäh-
tävä räjähdysainemäärä erikseen, jos numeroiden välinen hi-
daste-ero on suurempi tai yhtäsuuri kuin 2,5-3T. Toinen tä-
rinöitä vaimentava tekijä on se, että samannumeroiset lh-
nallit eivät valmistehajonnasta johtuen räjähdä samanaikai-
sesti. Niin sanotun järjestetyn interferenssin hyväksikäyt-
tö, joka edellyttää ominaisvärähdysajan T olevan suuremman 
kuin lh:nallien hidasteaikavälln, ei meikäläisessä kallio- 
perässä tule useinkaan kysymykseen. 

Hidastenalleja, joiden ajoitus eri numeroiden välillä on n. 
* s (=500 me) käytetään tunnelien peränajoissa. 

2.52 Sähkönallien rakenne 

Seuraavassa esiintyvät alaotsikot viittaavat kuvan 7 kaavio- 
piirroksiin. 

2.521 Nallijohtimet 

Nallijohtimena käytetään pienvirtanalleissa yleisimmin ku- 
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parilankaa, jonka halkaisija on 0,5 - 0,6 mm. VA-nalleis-
sa johtimena nykyisin valmistettavilla johdinpituuksilla 
käytetään rautalankaa halkaisijaltaan 0 0,4 - 0,69 min. 

Johdineriste on yleisimmin PVC-muovia. Sen ulko1.äpimitta 
vaihtelee nallijohtimen halkaisijan mukaan ollen pienvirta-
nalleissa n. 1,3 min ja VA-nalleissa 1,4 - 1,8 mm. Johdin-
eristeen läpilyöntikestävyys on vähintään 5000 V. 

Pienvirtanallien johtimien päät on yleeneä turvallisuus- 
syistä tehtaalla pakattuina oikosuljettu. VA- ja suurvir-
tanallie 	kohdalla tätä toimenpidettä ei ole katsottu 
tarpeelliseksi. 

2.522 Nallinsuun tiivistystuippa 

Muovituippa, jonka materiaali ja väri vaihtelevat eri 
valmistajilla. Nallin vesitiiviyden minimivaatimuksena 
on kanden metrin vesipaineen keetäminen kandeksan tunnin 
ajan. Suuremmissa syvyyksissä on syytä käyttää joko kahta 
nallia samassa porausreiässä tai erikoisvalmisteisia nalle- 
ja. 

2.523 Nallinkuori 

Raaka-aineena on kaikilla kotimaisilla ja useimmilla ulko-
maisilla valmistajilla alumiini. Kuparikuorisia nalleja 
käytetään ainoastaan sellaisissa kaivoksissa, joissa esiin-
tyy räjähtävää kaasua tai pölyä. Kuparikuorisissa nalleis-

sa voi tapahtua lisävaaraa aiheuttavaa herkistymistä. 

2.524 Sytykepää 

Rakenteiden yksityiskohdat vaihtelevat eri valmistai1la, 
mutta periaatteessa sen muodostavat seuraavat osat: 

- kaksi toisistaan sähköisesti eristettyä metalliliuskaa, 
joiden toinen pää on yhdistetty ohuella vastuslangalla. 
Laukaisuhetkellä vastuslangan kautta kulkeva sähkövirta 
saa tämän voimakkaasti lämpenemään, 

- vastuslanka on ympäröity tulitikun massaa muistuttavalla 
pyroteknillisellä seoksella, joka syttyy herkästi lämmön 
vaikutuksesta tai tarpeeksi voimakkaasta mekaanisesta kä- 
sittelystä. 
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2 . 525 Hidastekappale 

ffidaste-eleenti ...odostaa yleisesti metelliputki, jonka si-
sään on puristettu tEsaisella nopeudella ja käytännöllisesti 
katsoen kaaSuttomasti palava pyrotekninen massa. 

Hidaste-elementin tarkoituksena on porrastaa samanaikaisesti 
laukaistujen nallien räjähdyehetket siten, että ne vaikutta-
yet kivien rikkoutumiseen sekä syntyviin trinihin toivotulla 

tavalla. Suomessa nykyisin valmistettavien nallien hidasteai-
kaporrastukset ilmenevät yllä olevasta taulukosta. 

TAULUKKO ShkÖnaI1icn hiduteaikoja 
Nalli Lyhythldaatenallien Hidaitenallien 
n:o hidastui milhsekuntia hidastus 

_______ (mi) sak 
1 20 25 	30 40 0,5 
2 40 50 	60 80 1 
3 60 75 	90 120 1,5 

10 200 250 	300 400 5 
11 220 273 	330 440 3,5 
12 240 300 	360 480 6 
13 260 325 	- 520 - 

18 450 - 720 - 

2.526 Aloitepanos 

Aloiteräjähdysaine räjähtää sytykepään tai hidastekappaleen 
sytyttäinänä. Se on joko lyijyatsidia tai tämän ja lyijytri-
einaatin seosta. Käytetty aloiteainemäärä on 0,2 - 0,3 g. 
Koska aloiteaine on verraten herkkä räjähtämään joko liekis-
tä tai mekaanisesta käsittelystä, on se useimpien valmista-
jien tuotteissa ympäröity erillisellä suojakupilla (kuvassa 
aloitepanoksen suojakuppi). Viimealkaisen tutkimuksen mu-
kaan, jossa on pyritty selvittämään sähkönallin herkkyyttä 
ulkopuolista iskua vastaan, on kuitenkin ilmennyt, että nal-
ii räjähtää herkemmin iskusta sytykepään kohdalle kuin aloi-
teaineen kohdalle. 

2.527 Pohjapanos 

Pohjapanoksona käytetään jotakin voimakasta räjähdysainet-
ta kuten heksotolia, tetryyliä, pentr.ittiä yms. Pohjapa-
noksen määrä on n. 0,7 g. Nallin sisältämä räjähdysaine-
määrä on siis yhteensä n. 1 g. 

2.528 Numerolappu 

Lyhythida8te- ja hidaetenallien aikautus on merkitty toiseen 

johtimeen kiinnitetyllä nurnerolapulla ja tämän lisäksi eräi- 
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den valmistajien tuotteissa nallinkuoren pohjaan tehdyllä 
nurneroinnilla. 

2.53 Varastointi j  vanhenerninen 

Vaikka sähkönallit rakenteeltaan ovat suhteellisen tiivii-
tä hyvin täyttäen vaatimuksen 2 m:n vesipaineen kestämises-
tä 8 t. ajan ei niiden varastoimista suositella puolta vuot-
ta kauempaa. Vara8ton tulisi olla mandollisimman tasaläm-
pöinen. Käyttäjän ei tule varastoida sähkönalleja enempää 
kuin korkeintaan puolen vuoden tarvetta vastaava määrä. Van-
hemmat tilaukset on pidettävä erillään myöhemmin saapuneista 
ja käytettävä ensin loppuun. Täten vältytään mm. esim. lii-
ja h-nalleissa eri valmistuserien aiheuttamasta paloaikojen 
haorman pienestä kasvamisesta. 

2.54 Sytytyskojeet (Kuvat 17,18) 

Räjäytystöissä käytettä.vän sähkösytytyslaitteeri tulee olla 
hyväksytty sosiaali- ja terveysministeriön toimesta ja va-
rustettu tätä hyväksymistä osoittavalla merkirmällä. Nii-
hin kiinnitettyjä ohjearvotaulukoita on käyttäjien ehdotto-
masti noudatettava. 

VA- ja suurvirtanalleja laukaistaessa tarvitaan voimakkaam-
pia sytytyskojeita kuin pienvirtanalleilla. Niillä voidaan 
laukaistamyös pienvirtanalleja edellyttäen, että seurataan 
ohjeita, jotka tämän nallityypin laukaisemista varten on 
annettu. 

Sytytyskojeet on syytä tietyin väliajoin, mieluiten ennen 
jokaista räjäytystä, tarkistaa niitä varten tehdyillä tar-
kistuslaitteilla. Sytytyskojeen rikkoutuessa on se lähe-
tettävä valmistajalle tai maahantuojalle, joka toimittaa 
sen edelleen korjattavaksi. 

.iten kuvasta 15 näkyy on sähkönalleja laukaistaessa täy-
tettävä kaksi ehtoa samanaikaisesti, sekä virranvoimakkuu-
den että syötetyn energian määrän on oltava riittävän suu-
ri. Tämä asiainyhteys on varsin seikkaperäisesti käsitel-
ty sosiaali- ja terveysministeriön teknillisissä turvalli-
suusohjeissa n:o 16. 
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Kun tarkastellaan syttymisimpuissin dimensiota rnWs/ohmi 

huomataan, että myös nallin kokonaisvastuksella ja tar-

kemxnin virtapiirin kokonaisvastuksella on merkitystä. 

Taulukoissa esiintyvät virranvoimakkuuksien ja syttymis-

impuissien alarajat osoittavat ne rajat, joissa nallin 

käsittely sähköisessä mielessä on turvallista ja ylärajat 
taas nallien moitteettomalle syttymiselle tarpeelliset 

arvot. 

Taulukoista käy ilmi, että virran voimakkuudeila on erit-

täin suuri vaikutus sytykepään syttymisaikaan. Tästä 
juuri johtuu, minkä vuoksi eri tehtaiden valmistamat eri 

ryhmiin kuuluvat nallit eivät sovi käytettäväksi samassa 

virtapiirissä. Mikäli eri syttymisimpulssin omaavia nal-
leja käytetään samassa sarjassa on niitä laukaistaessa 
seurauksena, että herkemmät sytykepäät syttyvät ensin ja 
koska yleensä vastuslanka palaa poikki sytykepään leimah-
taessa, virtapiiri katkeaa ennenkuin vähemmän herkät eh-

tivät saada tarpeeksi virtaa. Tässä on myös muistettava, 
että. sä.hkösytykepään massassa yritettäessä sytyttää. sitä. 
liian pienillä virranvoimakkuukeilla voi tapahtua sytty-

misominaisuuksien muutoksia, joiden johdosta sytykepää 
uudelleen sytytettäessä ei syty ilmoitetuillakaan virran-
voimakkuuksilla. 

Edellä olevasta selviää, että eri valmistajien ja vieläpä 

samankin valmistajan sähköisiltä. ominaisuuksiltaan erilaiset 

nallit vaativat 	syttyäkseen sarjaan kytkettynä varmasti 
erilaiset virranvoimakkuudet ja syttymisimpulssit. Tästä 

johtuen on laukaisulaitteen valintaan kiinnitettävä eri-

koista huomiota, jotta räjäyttäminen ilman laukeamattomia 
onnistuisi. Iaukaisulaitteet tulee kyetä antamaan, kuten 
em. teknillisiss turvallisuusohjeissa n:o 16 on mainittu, 

virran voimakkuus jonka tehoilinen keskiarvo on V2•n'Ik, 

johon sijoitetaan sarjan suuruutta vastaava Ik:n arvo 

Tähän päästään sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymiä 
laukaisulaitteita käytettäessä, kun pidetään huoli, että 

kentän kokonaisvastus ja nallien luku sarjassa sekä sarjo-

jen lukumäärä ei ole suurempi kuin mitä laukaisulaitteen 

tyyppikyltissä on mainittu. Virtapiirin vastus on lasken- 

nollisesti. määrättävä ja vastusmittauksella varrnistettava. 



Dynamosytytyskojeet 
Tyyppi 730 

750 
770 

Tyyppi 750 Kondensaattorisytytyskojeet 
Tyyppi 860 

,, 	932 
Valmistaja: Schaffler & Co, Itävalta. Suomessa 
sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymiä. 
Maahantuoja: Rautakonttori Oy. 

Tyyppi 770 

VJ 36 

Kuva 17. Sosiaali- ja terveysministeriön hyviksymät tai lähitulevaisuudessa koestettavat sytytyskojeet (Tarkemmat käytröohjeet 
maahantuojien selosteista). 

Kondensaattorisytytyskojeet. 
CI 50 
CI 15 VA 
CI 100 VA (tai CI 2400) 
CI 275 VA 
CI 700 VA ± C 800 VA kuva seur. sivulla 
sekä sytytyskoj een tarkistuslaite. Valmistaja: 
Nitro Nobel Ab, Ruotsi. Suomessa sosiaali- 
ja terveysministeriön hyväksymiä. Maahan-
tuoja: Oy  Julius Tallberg Ab. 

ZEB/CA 300 

ZEB /HU 80 

Kondensaattorisytytyskojeer 
ZEB/CA 30 
ZEB JCA 50 kuva 
ZEB/CA 100 
ZEB/CA 160 
ZEB /CA 300 kuva 
ZEB /HU 80 kuva 
ZEB /HU 160 

Valmistaja: Ziindwerke Ernst Urön, Länsi-Sak-
sa. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön hy-
väksymiä. Maahantuoja: Ky Matti Saurio 

ZEB/CA 50 1I 
Tyyppi 730 
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VA- a suurvirtanai.Lien laukaisuun eivit dynamolaukaisijat 

sovi. Suurista kondensaattorilaukaisijoista saatavat vir-

ranvoimakkuudet ovat niin suuria, että niillä pienempiä 

syttymisimpulsseja vaativia pieniä sarjoja laukaistaessa 

nallit voivat saada niin suuren virranvoiinakkuuden, että 

sytykepäät palavat räjähtämällä, mikä aiheuttaa nallinkuo-

ren halkeamisen. Tällä on merkitystä ammuttaessa lki- ja 

h-nalleja sillä tällöin hidaste ei syty tai paloaika venyy. 

Edellisessä tapauksessa nallista tulee laukeamaton ja jäl-

kimmäisessä tapauksessa se laukeaa väärällä ajalla. 

Virran suuruus jolla sytykepään räjähtämineri tapahtuu, riip- 

4 	
Kuva 18. Sähkösytytyskoje CI 700 VA ja 

lisäkoje C 800 VA 
Valmistaja: Nitro Nobel Ab, Ruotsi 
Maahantuoja: Oy  Julius Tallberg Ah 

puu tietenkin paljon siitä, minkä valmistajan sytykepäistä 

on kysymys. Jonkinlaisena rajana pidetään eräiden tutkimus-

ten mukaan 10 A:n virtaa, jonka ylittävillä virroi.Lla ko. 

räjähdys on mandollinen. Saksalaisen tutkimuksen mukaan 

sytykepää palaa räjähtämällä kun raalliin johdettu energia- 

määrä on n. 50 Ws tai yli sen ja jännite nallia kohden vä-

hintään 30 V. 

Jos laukaisussa joudutaan käyttämään - kuten suurvirta- ja 

VA-nalleilla räjäytettäessä - korkeita sytytysjännitteitä, 

voi tästä aiheutua nalli- ja sytytysjohtimien eristyksissä 

läpilyöntejä ja siten virtadäviötä, osan nal.Leista jäädessä 

laukeamattomi.ksi. 
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2.55 Sytytysjohtimet 

Sähkösytytyksessä käytettävien johtimien tulee järjestys- 

ohjeiden mukaisesti olla poikkipinnaltaan riittävää, hyvin 
eristettyä kuparilankaa. Suuria kenttiä räjäytettäessä tai 

suurvirtasytytyskojeita käytettäessä nousee jännite hyvin 
suureksi. Tällöin on varmistauduttava siitä, että johtimien 

eristys on niin vahva ja ehjä, ettei läpilyöntiä johtimien 

välillä pääse tapahtumaan. Runkojohdon vastuksen tulisi ol-
la 2 - 10 ohmin rajoissa, riippuen sytytyskojeen tehosta, 
nallien syttymisherkkyydestä sekä panoskentän suuruudesta. 

Tarkeminat ohjeet annetaan laukaisulaitteiden kilvissä. 
Käytettyjen jatkojohtojen vastus on yleisimmin 6,1 £. /100 m. 
'Suurvirta- ja VA-nalleja laukaistaessa pitäisi käyttää jat-
kojohtoja, joissa on vahvistettu eristys. 

2.56 Virtapiirlen tarki8tuskojeet (kuva 19) 

Virtapiirien mittauksessa on käytettävä soiaaliministeriön 
hyväksymiä johdonkoettimia tai vastusmittareita, jotka on 
varustettu tätä hyväksymistä osoittavalla merkinnällä. 

Johdonkoetinta saa järjestysohjeiden (362/65) mukaan käyt-
tää silloin kun virtapiirissä on korkeintaan 9 nallia. 

Johdonkoettimella virtapiiriä tarkastettaessa voidaan vain 

todeta, onko siinä katkos vai onko se yhtenäinen. Maavuo-
toja tai rinnakkain kytkettyjen sarjojen vastuseroja ei joh-

donkoettimella saada selville eikä myöskään huorioiata lii-

toksista johtuvia vastuksen suurenemisia. Samoin ei myös-
kään sytytysjohtimien ja valmiiksi kytketyn panosvirtapii-

rin vastuksia niillä voida mitata. Tästä syystä on vastus-

mittarien käyttö kaikissa vähemmänkin tärkeissä sähköllä 
suoritettavissa räjäytystöissä suositeltavaa. 

Johdonkoettimissa ja vastusmittareissa voidaan suorittaa 

kentällä vain paristojen vaihdot käyttäen yksinomaan ao. 

kojeeseen suositeltua paristoa. Sensijaan kojeen rikkou-

tuessa on se myyjän välityksellä toimitettava valmistajal- 
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le korjattavaksi. Johdonkoettimia tai vastusmittareita 

ei koskaan saa kytkeä mihinkään virtalähteeseen, koska 

ne silloin rikkoutuvat ja voivat muuttua vaarallisiksi 

käyttäj illeen. 

Suuria kenttiä sähköllä räjäytettäessä käytetään verrat-

tain korkeita jännitteitä ja suuria virranvoimakkuuksia. 

Tällöin tulee mandolliseksi eristysvirheistä, joita vas-

tusmittariila suoritettu mittaus ei paljasta, johtuva epä-

täydellinen sytytys. Sanaa vaaramandollisuus on olemassa 

myös silloin, kun sytytysjohtimien eristys panostettaessa 

vioittuu, jolloin syntyy harhavirtoja maahan ja kaikki 

nailit eivät saa tarpeeksi suurta sytytysvirtaa. 

--'. 

1. 

e 
- 	d. 

Maavuotomittari JP-3 
Valmistaja: Nitro Nobel Ab, Ruotsi. 

Vastusmittari GM 2. 
Valmistaja: Nitro Nobel Ab, Ruotsi. 
Suomessa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön hyväksymä. 

Vastusmittari ZEB /WO Valmistaja: 
Zundwerke Ernst Brun, Länsi-Saksa. 
Sosiaali- ja terveysministeriön hyväk-
symä yli 10 ohmin vastuksien mittaa-
miseen. 

Vastusmittari Dreom. Valmistaja: 
Schaffler & Co, Itävalta. Sosiaali- ja 
terveysministeriön hyväksymä yli 10 
ohmin vastuksien minaamiseen. 

Kuva 19. Sosiaali,  ja terveysministeriön hyviiksymät vastusmittarit sekä maavuotomit-
tari. 
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Tämä vaara on suurin ammuttaessa malmikentillä tai suola- 
vedessä, mutta se esiintuu myös tavallisilla kallioilla sa-
teella tai kallion ollessa kostea. Eristysvirheitten sel-
vittämiseksi sähkösytytyskentillä käytetään (vastusmittarei-
den lisäksi) maavuotomittareita. 

2.57 Virtapiirien kytkennät ja mittaukset 

Panosvirtapiirin kytkennässä on noudatettava kytkentätavan 
suhteen niitä ohjeita, jotka laukaisulaitteiden kilviessä 
on esitetty. Yleensä pyritään työn yksinkertaistamisen 
kannalta käyttämään, mikäli se on mandollista, sarjaankyt-
kentää. Eräiden sytytyskojeiden kilvissä. neuvotaan nalli-
määrän noustessa yli tietyn rajan (esimerkiksi 50 nallia) 
käyttämään ns.. ryhmäkytkentää, jolloin useampia sarjoja 
on kytketty rinnan. VA- ja suurvirtanalleja käytettäessä 
tulee ryhmäkytkentä kysymykseen jo suhteellisen pienillä 
nallimäärillä. 

Kytkentätyön aikana on pidettävä huolta siitä, etteivät 
nallijohtimien paljaat päät kytkennän jälkeen kosketa maa-
han. Kosteissa tai muuten sähköä johtavissa paikoissa on 
syytä eristää liitoskohdat eristysnauhaa (sähköteippiä) 
tai mieluiten liitäntähylsyjä käyttäen. Poraustei'issä on 
nallijohtojen jatkoliitokset syytä sijoittaa eri korkeuk-
sille. 

Kuvi 2G. Sarjaankytkenti. 

Sarjakytkennässä (kuva 20) on ennen sytytystä suoritetta-
va seuraavat mittaukset ja laskut: 

1) Mitataan runkojohdon vastus vastusmittarilla tai tarkis-
tetaan sen kunto johdonkoettimella seuraavalla kandella 
mitt&uksella: 

- Runkojohdon nallijohtoiin tai jatkojohtoihin kytkettä- 
ylen päiden ollessa toisistaan erillään liitetään toiset 
päät vastusmittarin (johdonköettimen) napoihin. Jos 



V/4 1 

mittari antaa lukeman 	(tai johdonkoetin ei anna merk- 
kiä) on runkojohto kunnossa. Jos sensijaan mittari antaa 
pienemmän lukernan (johdonkoetin merkin) jasiis ilmoittaa 
virran kulkevan johdossa, on runkojohdossa oikosulku tai 
maavuoto. Vika on etsittävä ja korjattava. 

- Nallijohtoihin tai jatkojohtoihin kytkettävät päät lii- 
tetään yhteen ja sen jälkeen runkojohdon toiset päät 

jälleen vastusmittarin (johdonkoettimen) napoihin. Jos 
vastusmittari näyttää lukemaa (johdonkoetin merkin), joka 
va8taa runkojohdolle laskettua vastuksen arvoa on runkojoh-
to kunnossa. Jos mittari osoittaa lukemaa oø (johdonkoetin 
"ei merkkiä")on runkojohdossa katkeama. Vika on haettava 
ja korjattava. Johdonkoetin osoittaa ainoastaan, että vir-
ta kulkee läpi runkojohdon, joten sen käyttö jo tässä znit-
tauksessa aiheuttaa työhön epävarmuustekijän. 

2. Runkojohdon ollessa kytketty nallijohtoihin, suoritetaan 
tämän virtapiirin mittaukset laukaisupaikalta. Tällöin 
on noudatettava nallien mandollisen syttymisen varalta samo-
ja varokeinoja kuin varsinaista laukaisua suoritettaessa 
(katso järjestysohjeet 362/65 48 ). Lisäksi on pidettävä 
huolta siitä,ettei runkojohdon vapaita päitä voida kytkeä 
sytytyskojeeseen silloin kun runkojohtoa kytketään nalli-
kenttään. 

Vastusmittaria käytettäessä on tehtävä seuraavat havainnot: 

- virtapiiri on ehjä, jolloin vastusmittarin tulee antaa las-
ketun suuruinen näyttämä, 

- suuria räjäytyksiä kosteissa tai muuten sähköä johtavissa 
olosuhteissa suoritettaessa olisi virtapiiri syytä tarkis-
taa myös maavuotomittarilla. 

Virtapiirin kokonaisvastus on aina laskettava, ennen kuin 
se mitataan. Sarjaankytkennässä on laskentaperiaate seu-
raava: 

Kokonaisvastus = Nallien yhteenlaskettu vastus + jatkojoh-
timien vastus + runkojohdon vastus. 

Tällöin on 

Nallien vastus = Yhden nallin vastus (= virtapiirin nallien 
vastuksen keskiarvo) x nallien lukumäärä 
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Jatkojohtojen vastus voidaan selvittää siten, että mitataan 

sen kelan vastus, josta jatkojohdot on otettu ennen ja jäl-

keen kytkentöjen. Erotus on virtapiirissä olevien jatkojoh-

tojen vastus. Tai myös siten, että mitataan virtapiirin jat-

kojohtojen pituus ja lasketaan niiden vastus kun tunnetaan 

johtimen vastus esim. 100 metriä kohden. Runkojohdon vastus 

mitataan vastusmittarilla kuten edellä on selostettu: 

aiaerkki: Tirtapiirissä on sarjaan kytketty 50 nallia, joiden vastusarvot (asrkitty nailipak- 
kauksiin) ovat välillä 1,60 - 1,90 ohaia. (..fl. ).. Jatkojohtoa on käytetty 30 
ja sen vastu on 6,1 fl /100 *. Runkojohdon vastus (aitattu) on 3fL • Laske 
'rirtapiirfn kokonaisvaetus. 

Todetaan, että nallien vastnk.n keskiarvi ii 	Nallien yhteenlaskettu vastus 50 x 1,75 
Nallin ftteenlaskettu vastii 50 x 1,75X1. = 87,5fl. 	88fl. 
Jatkoj.tojen vastus 30 ix 6,t.C2. /100 a 1, 83 £1 - 2 fl. 
Runkojohdon vastus 	 3fL 
Tirtapiirin kokenaisvastua = 	 93fj 

Kuva 1 RyhmlkytkentL 

Jos vastusmittarin näyttäinä ei ole lasketun arvon suuruinen, 
haetaan vika esim. siten, että jaetaan virtapiiri kahtia ja 
todetaan virheellinen puoli, joka edelleen jaetaan kahtia 
jne. kunnes vian aiheuttaja saadaan esiin. 

Johdonkoettimella virtapiiriä tutkittaessa saadaan ainoas-

taan selville kulkeeko virta läpi virtapiirissä. 

Todettakoon tässä sen enempää perustelematta, että johdon-

koettimen käyttö puoltaa paikkaansa vain silloin kun virta- 

piirissä on ainoastaan muutamia nalleja. 

Ryhmäkytkentää (kuva 21) eli useampien sarjojen rinnakkain-

kytkentää käytettäessä voidaan sytytettävää nallimäärää useis-

sa tapauksissa suurentaa verrattuna siihen, mitä käytettävis-

sä olevalla sytytyskojeella voitaisiin sarjakytkennässä lau-

kaista. Tämä johtuu siitä, että virtapiirin vastus saadaan 
ryhmäkytkennässä pienemmäksi kuin sarjaankytkennässä. Toi-

saalta on muistettava, että virtapiiriin menevä virtamäärä 

jakaantuu niin moneen osaan kuin virtapiirissä on sarjoja. 
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Näinollen ei rinnankytkettyjen sarjojen lukumäärää tule vali-
ta mielivaltaisesti vaan on noudatettava niitä ohjeita, joita 
hyväksyttyjen sytytyskojeiden kilviseä ja käyttöohjeissa an-
niteen. 

Ryhmäkytkennäseä on huolehdittava myös siitä, että rinnak-
kain kytkettävien sarjojen vastukset ovat yhtäsuuret. Sh-
kövirta kulkee helpoiten pienimmän vastuksen kautta, ja jos 
rinnakkainkytkettyjen sarjojen vastukset eroavat toisistaan 
on vaara, että niiden (tai een) sarjojen nallit, joiden vas-
tus on suurin, saavat riittämättömän virtamäärän ja jäävät 
laukeamatta. Maksimivastuaero sarjojen välillä saa olla * 5 %, 

Rinnankytkennän vastus voidaan laskea yleisesti kaavasta (esim. 
neljä sarjaa rinnan) 

---.*1 	1 	1 	.1. .1 , jossa R 1 , R2 , R3  ja R4  ovat kunkin sarjan -.+ 	+ 
R R1  R2  R3  R4  
vaetukset. 

Koska sähkösytytyksenä R 1  R, = R= R4  voidaan ne korvata 
merkinnällä R 8= sarjan vastus. Tällöin kaava. saa muodon 

. 	i. + 1 + 1 + 1 	i.i 	 Rs 
R 	R5  R8  R5  R5 	R R5 	4 .  

Rylimäkytkennäseä voidaan rizinakkainkytkettyjen sarjojen vas-
tus laskea siis seuraavan nyrkkisäännön mukaisesti: 

Rinnakkainkytkettyjen sarjojen vastus = yhden sarjan vastus 
jaettuna sarjojen lukumäärällä (aarjoilla yhtäsuuret vastuk-
set). 

Esimerkki: Virtapiirissä on 250 nallia, jotka on kytketty 
5 sarjaan, joissa jokaisessa on 50 ns1lia. Nal-
lien vastuksen keskiarvo on 2 .(2. • Jokaisessa 
sarjassa on lisäksi 100 m jatkojohtoa (vastus 
6,1 .(l /100 m) joilla sarjat on yhdistetty run-
kojohtoon (kuvan 11 tapaan). Runkojohdon vastus 
on 2 .tL . Mikä on virtapiirin vastus? 

Kunkin sarjan nallien vastus 50 x 2fl = 100 

Kunkin sarjan jatkojohtojen vastus 6,1 fL. 
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Kunkin sarjan vastus 10011- + 	6,1 .A 	1O6fl.. 

Viiden rinnakkainkytketyn sarjan vastus 106.& = 21J1.. 
5 

Virtapiirin vastus 21 J) + 	2 .fl. = 	23 1).. 

Ryhmäkytkennässä haetaan mandollinen vika esille siten, 

että tutkitaan kukin sarja erikseen kuten sarjaankytkennäseä. 

2.6 Sähkönallin räjähtäminen tahattomasti 

Nallin tahaton räjähdys voi aiheutua joko mekaanisesta tai 
sähköisestä syystä. Tässä keskitytään lähemmin tarkastele-
maan ainoastaan sähköisistä syistä tapahtuvaa räjähdystä. 

Sellaisen voivat aiheuttaa seuraavat vieraat virtalähteet: 

galvaaniset virrat, harhavirrat, magneettiset virrat, staat-

tinen sähkö, ukkonen, voimajohdoista induktion kautta synty-
vä energia ja radioenergia. 

2.61 Galvaaniset virrat 

Näihin virtalähteisiin kuuluvat virtapiirin tarkastukseen 
tarkoitetut mittarit kuten vastusinittarit, maavuotomitta-
nt, johdonkoettirnet, erilaiset paristot sekä galvaaniset 
elementit, jotka muodostuvat poranreiässä. 

Virtapiinin mittausvälineen tulee olla niin suojattu, että 

mittausvirhe ei yhtä 0,1 x pienvirtanallin syttymisvirran 

turvallista alarajaa. (Ruots. vaatimus). Näinkin suuri 

varmuuskerroin on paikallaan siksi, että näillä mittareil-

la voitaisiin turvallisesti suorittaa mittauksia räjäytys-

paikalla, mikä olisi usein välttämätöntä käytännölhisistä 
syistä. Viranomaiset vaativat mittaukset suonitettaviksi 

suojapaikoista. 

Taskulampun paristot eivät sytytä VA-nahleja. VA-nahhi on 
tässä suhteessa turvallisempi kuin pienvirta- ja suurvirta-

nallit. 

Poranreiässä syntyvien galvaanisten virtojen ei katsota voi-

van aiheuttaa nahhin tahatonta räjähtämistä. Tässäkin suh- 
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teessa on VA-nalli turvallisin. 

2.62 Harhavirrat 

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan harhavirrat voivat erittäin 

epäedullisissa olosuhteis8a aiheuttaa pienvirtanallin räjäh-

tämisen. VA- ja suurvirtanallit ovat tässä suhteessa olen-
naisesti turvallisempia. 

2.63 Maamagneettieet virrat 

Näiden ei voida katsoa aiheuttavan tahatonta räjähtämistä. 

2.64 Staattinen sähkö 

Maasta eristetty sähköä johtava kappale, esim. ihminen, voi 

eri tavoin latautua korkeaan jännitteeseen ja tämän jälkeen 
purkautua sähkönallin virtapiirin kautta. Ihmisen varausky -
ky voi tietyssä tapauksessa olla 300 p '  (pikofaradia) ja 
jännitteen suuruus 15 000 V. Laskettuna tämä merkitsee 
34 m We:n suuruista sähköenergiamäärää. Syöttärnällä tämä 

asianmukaisella tavalla pienvirtanallin virtapiiriin voi-
daan täydellä syyllä odottaa nallin räjähtävän. 

Suoritetut tutkimukset osoittavat, että jos staattinen säh-

könpurkaus tapahtuu kipinöintinä nallin virtapiirin ja nal-

linkuoren välillä, tarvitaan sytykepään leimahtamiseen huo-
mattavasti pienempi eriergiamäärä kuin mitä tarvitaan, jos 

purkaus tapahtuu nallin virtapiirin kautta. Tämä on esim. 
VA-nallissa aiheuttanut läpilyöntieristeeri käytön mainitun 
kipinäherkkyyden eliminoijana. 

2.ö5 Ukkonen 

Pienvirtanallit, VA-nallit ja suurvirtanallit eivät ole täy-

sin ukkosvarmoja. Kuitenkin kaksi jälkimmäistä ovat oleelli-

sesti turvallisempia tässä suhteessa. Mitään ehdottomia tur-

vallisuusetäisyyksiä salaman iskemäkohdasta ei niinikään voi-
da antaa. Eräässä ruotsalaisessa tutkimuksessa on arvioitu 
tällaisiksi pienvirtanalleille n. 2 km, VA-nalleille n. 1 km 
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ja suurvirtanalleille n. 0,5 km. Saman tutkimuksen mukaan 

salaman iskiessä kiskoon tai putkee, joka johtaa tunnelia 
pitkin räjäytyspaikalle, tämä on verrattavisaa salamaniskuun, 

joka tapahtuu suoraan kenttään. Edelleen on tutkimuksessa 

esitetty maahan tapahtuneessa salamaniskussa virran jakautu-

van ympäristöön lähimain puolipallon muotoisesti. Täten 

esim. tunnelin yläpuolelle maaperään iskenyt voimakas salama 
saattaa aiheuttaa pienvirtanallin syttyinisen yli 500 m:n 

TAULUKKO 
Suurjännitejohdon 

jännite (kV) 
Turvallisuusetsisyy. (m) kiytcttMu& sähkÖnsIIiIaia 

Pienvirtansilit 	VA-nallit 	Suurvinanallit 
___________________ (ja_RT-nsllit) 	___________________ ___________________ 

36 20 - - 

10 50 - - 

20 100 - 10 
50 100 - 17 
70 200 - 17 

130 200 10 22 
220 200 10 22 
400 200 16 22 

pääeeä alapuolella. VA-naliille vastaava etäisys on n. 

300 m ja suurvirtanallille n. 200 m. 

Edelläkerrotun perusteella ei sähkönalleja käytettäessä jää 
muuta mandollisuutta kuin poistua räjäytyspaikalta ukonilman 
ajaksi. Em. tutkimuksessa on arvioitu keskimäärin turvalli-
nen poistumisaika ensimmäisestä kuulohavainnosta laskettuna. 

Siinä on oletettu havainnon etäisyydeksi 10 km ja ukkosrin-

taman nopeudeksi n. 14 mis. Käytettäessä pienvirtanalleja 

jää aikaa n. 3 * min, VA-nalleja n. 5 min, ja suurvirtanal-
leja n. b* min. Vaarallinen ukonilma voi kuitenkin kehittyä 

hyvin nopeasti ja aivan räjäytyspaikan yläpuolelle. Täl-

laisessa tapauksessa lienee paras turva erityinen ukkosil-

maisin, joka suorittaa hälytyksen mandollisimman eikaises-

sa vaiheessa (kuva 22). Kuulovartiota parempi on jonkinver-

ran käytetty yhteistyö sääpalveluaseman kanssa. 

2.66 Suurjännitejohdot 

Sähkönallien tahattoman syttymisen saattaa aiheuttaa voima- 
johdosta kenttään indusoitunut virta. Tämän vuoksi on sosia-

liministeriön teknillisissä turvaliisuusohjeissa n:o 16 mai-
nittu minimietäisyydet, jota lähempänä panostusta ei saa suo- 
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rittaa. Etäisyydet mitataan vaakatasossa Lukuunottamatta 

maanalaista panostusta, missä suora etäisyys on rnäärävä. 

Kuva 22. Ukkoshäiytin 

2.67 Radioenergia 

Radiolähettimet synnyttävät j ohtimissa suurjaksovirtoja, 

jotka tietyissä tapauksissa riittävät sähkönaliin räjäyt-

tämiseen. Tässä suhteessa ovat VA-nallit myös turvaliisern-

pia kuin pienvirtanallit. Auto- ja lentokonelähettimieri 

teho on enintään 100 W ja ne eivät pysty räjäyttämään VÄ-

ja suurvirta.nal.Leja. Sähköisiä vaaratekijöitä käsitel-

lään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön teknilti-

sissä turvallisuusohjeissa n:o 22. 
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. ILEISi LO 1JHIIIkiIY6 SUUTJ Iri'ELUSTA 

Iiouhintatyön, kuten kaiken muunkin rakennustyön, suunnittelu 

on taloudellista optimointia niiden vaihtoehtoisten työmenetel-
mien välillä, jotka ovat käytettävissä kun otetaan huomioon 

työn suorittajan resurssit sekä työtä säätelevät "ulkoiset te-

kijät" kuten työn suorittamista koskevat lait, asetukset tms. 

yleiset määräykset, työn lopputulokselle asetetut vaatimukset, 

kokonaisrakennusaika, rahoitus yms. (kuva 1.1) 
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Kuvs 1 1 	Louhjnta työn suunnittelukaavio 

Lähes kaikelle vähänkin suurimittaisemmalle louhinnalle on 

yhteistä työn prosessiluonne ts. jatkuvana toistuva työprosessi 

muodostuu kussakin tapauksessa samoista peruselementeistä: 

porauksesta, panostuksesta, räjäytyksestä, kuormauksesta ja 

kuljetuksesta. Samoin on "peruselernenttien t' suoritusjärjestys 
periaatteessa lähes aina edellä esitetyn tapainen, vaikka työn 

tandituksella onkin mandollista kehittää lähes rajaton määrä 

VI / 
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erilisia tapauksia käyttämällä työnvaiheiden ajallista limi-

tystä ja vaihtelemalla prosessin määrällisiä yhteensopivuus-

ehtoja. 

Louhintatyön prosessiluonteen vioksi lopputuloksen taloudelli-

suuden tärkeä edellytys on työn huolellinen ennakkosuunnittelu. 

Suurissa louhinnoissa pienikin virhearvio yksikköhinnassa kumu-
loituu työn kuluessa huomattavaksi summaksi. Tilannetta huonon-

taa vielä se, että tehtyä kustannuslaskennan virhettä ei lou-

hinnan suoritusvaiheessa enää yleensä pystytä kompensoimaan 

vaihtoehtoratkaisuilla, sillä louhintatyö tarkasti määrättynä 

ja toistuvana prosessina ei näitä juuri sisällä, varsinkin kun 

oletetaan, että työnsuunnitteluvaiheessa on jo onnistuttu va--
litseinaan ko. tapaukseen parhaiten soveltuvat menetelmät ja 

kalusto. Kuvassa 1.2 on esitetty esimerkki louhintatyön suun-

nitteluprosessista. 
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Kuva 1.2 Louhintatyön suunnitteluprosessi 

Yleissuunnittelu käsittää suunnitteluprosessin alkuvaiheen, 

jossa pyritään luomaan louhintatyön suorituksen karkea kokonais-

ratkaisu. Tässä vaiheessa on eri osapuolten keskinäisellä vuoro- 
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vaikutuksella hyvin ratkaiseva merkitys ts. rakennuttajan tulisi 

lopputulokselle vaatimuksia asettaessaan välttää rakentajan kä-
sien liiallista sitomista ja rakentajan puolestaan tulisi tehok-

kaasti informoida rakennuttajaa omista mandollisuuksistaan. 

Louhintaprosessin tanditus tarkoittaa eri työvaiheiden tarkoi-

tuksenmukaista ajallista mitoittamista huomioonottaen työvai-
heiden väliset yhteensopivuusehdot suoritusjärjestyksen ja 

suorituskapasiteettien suhteen. Tandituksen suunnittelun avulla 

voidaan myös löytää yleissuunnitteluvaiheessa asetetun optimi-
tuotantotavoitteen edullisirnmin täyttävä työnvaihekohtainen ts-
pahtumakaavio. 

Tandituksessa voi esiintyä seuraavia tapauksia 

a) louhintatyön työnvaiheet 	ovat 
toisistaan täysin riippumattomia 
Tällaista louhintaa edustaa esim, pieni avolouhinta. 

b) työvaiheiden välillä 	esiintyy 
v a i n 	k a p a s i t e e t 1 1 1 i s i a (t e h o 1 1 i s 	i a) 
y h t e e n s o p i v u u s e h t o j a. Tähän ryhmään kuuluu 
suurin osa avolouhintatöistä. Työnvaiheet voidaan siten suorit-
taa samanaikaisesti, päällekkäin limitettyinä tapahtumina mikäli 
ne ovat työteknillisesti ja tehollisesti toisiaan vastaavat. 

c) työnvaiheiden välillä esiintyy 

kapasit eetillist en (t eholl ist en) 

yhteensopivuusehtojen lisäksi 

aja lii s ja ri ippuvuuks ja, jotkavoivat olla 
joko osittaisia tai ehdottomia. Osi.ttaisia ne ovat esim, maan-

alaisessa suurten luolien louhinnassa, jossa osittaisen riippu-

vuuden aiheuttaa räjäytystyö, kunkin räjäytyksen ja kaasujen 

tuuletuksen aiheuttaessa aina muiden töiden keskeytyksen. Ehdot- 



V 1/4 

tornia ne taas ovat pienten tunnelien louhinnassa, missä työ- 
vaiheiden ryhmitys on keskeinen kysymys työn suunnittelussa. 
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Kuva 1,3 Louhintakapasiteetin taloudellinen optimointi. 
Kuvan yläosassa työnvaiheiden kapasiteettialueet ja niiden 
alla yksikkökustannuskäyrä louhintatehon funktiona. 

Vuorotyöjärjestelyillä ja kapasiteettien sovellutuksilla on 
mandollisuus aikaansaada erilaisia tanditusmalleja, joiden 

taloudellisuutta voidaan analysoida esim. seuraavanlaisen 
karkean tarkastelun avulla: 

Louhittavana rautatietunneli, pituus 600 m 

Vaihtoehto A - yksivuorotyö 
Vaihtoehto B - kaksivuorotyö 

Vaihtoehto C - kolmivuorotyö 
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A 	B 	C 

Tuotantovauhti (m/vrk) 

rakennusaika (vrk) 

"kiinteät" kust. (mk/vrk) 

muuttuvat kust. (mk/jm) 

kokonaiskustannukset 

3,0 6,0 7,5 

200 100 80 

1500 2000 2200 

600 650 625 

"kiinteät" 300000 200000 196000 

muuttuvat mk 360000 390000 375000 

Yhteensä 	mk 	660000 	590000 	571000 

Tässä tapauksessa siis vaihtoehto 0 osoittautuisi edullisim-

maksi alustavan karkean tarkastelun puitteissa. (Numeroarvoihin 

ei tule kiinnittää huomiota, kustannukset ovat vertailukustan-

nuksia.) 

Työnvaiheiden erikoissuunnittelu 

Louhintatyön suunnittelusta muodostaa oleellisen ja "yleissuun-

nitteluun" erottamattomasti liittyvän osan työnvaiheiden eri-

koissuunnittelu. 

Seuraavassa on pyritty antamaan porauksen, panostuksen ja rä-

jäytyksen osalta yksityiskohtaisempia ja ttkouriintuntuvampia" 

ohjeita louhintatyön suunnittelun ja suorituksen osalta. Huo-

limatta lukuisista kaikille louhintaolosuhteille ja -tavoille 

yhteisistä piirteistä ja toiston vaarasta, on esitys jaettu 

erikoispiirteiden esiintuomiseksi 

- avolouhintaan 

- tarkkuuslouhintaan 

- maanalaiseen louhintaan 

- vedenalaiseen louhintaan ja erikoisräjäytystöihin 

ja on siinä louhintatyöhön oleellisesti liittyvänä kosketeltu 

myös louhinnan "aputöitä" sekä louhintatyömaan työnjärjestelyä. 
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Esitystä luettaessa on kuitenkin muistettava, että t e lementtirt 

- suomalainen kallio -, jonka kimpussa työskennellään on sekä 

laadultaan että rakenteeltaan tavattoman vaihteleva. Näinollen 

kaikkiin räjähdysainemääristä, reikäväleistä yms. annettuihin 

lukuarvoihin on suhtauduttava tietyllä varauksella ja niitä on 

pidettävä suuntaa ja suunnilleen oikeita lähtöasetelmia antavia 

ja näinollen ne on aina ensimmäisten koeräjäytysten jälkeen 
tarkistettava paikallisia olosuhteita vastaaviksi. 

2. AVOLOUHINTA 

2.1 Käsitteet 

Avolouhinnassa esiintyy joukko käsitteitä, joiden tunteminen 

on välttämätöntä louhinnan "kielent' ymmärtämiseksi.( Samat 

käsitteet esiintyvät lähes kaikissa muissakin louhinnan muo-
doissa). Ko. käsitteet käynevät parhaiten ilmi kuvasta 2.11 
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Kuva 2.11 	Louhinnan käsitteet 
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2.2 Suunnittelussa huomioon otettavat seikat 

Ryhdyttäessä laatimaan yksityiskohtaisia suunnitelmia eri työ'i 

vaiheista (porauksesta, panostuksesta ja räjäytyksestä) tulee 

seuraavat seikat ottaa huomioon: 

louhittavan kallion "laatu" ja rakenne 

- louhintajäljelle asetettavat vaatimukset 

- louheen käyttötarkoitus 

- louhintaympäristön asettarnat vaatimulset 

- käy-tettävissä oleva kuormaus- ja kuljetuskalusto 

- käytettävissä oleva iouhintka1usto 

Kaikki edellä esitettyjen seikkojen asettamat vaatimukset on 

kussakin kohteessa tarkoin punnittava ja pyrittävä löytimääu 
jokaisessa tapauksessa optimilouhintasuunnitelma. 

Avolouhinnassa suunnittelu voidaan yksityiskohtaisemmin jakaa 

- poraussuunnitelmaan 

- paiostussuunnitelmaan ja 
- räjäytyssuunnitelmaan, jotka kaikki luonnollisesti kulkevat 

erittäin tiiviisti käsi kädessä ja saumattomasti toisiinsa 

liittyen. Vaikka ne esityksessä onkin käsitelty toisistaan 

ainakin osittain erillään, on koko ajan painotettava, että ne 
ovat yhtä ja samaa louhintasuunnitelmaa ja niitä on aina tar-

kasteltava yhtäaikaisesti. 

2. 	Poraus suunnitelma 

2.3'1 Yleistä 
Sen jälkeen kun lopullin en irroitusmenetelmä on valittu, jou 

dutaan vielä kiinnittämään huomiota mm.seuraaviin kysymyksiin 

- taloudellinen rinnan korkeus 

- edullisin reikäväli kentässä ja reunalle 

- taloudellisin reiän läpimitta 



VI/8 

Näinä tekijät on sovellutettava myös jo aiemmin mainittuihin 

louhintasuunnittelua sääteleviin seikkoihin. Kuten huomataan 

on myös poraussuunnitelma sangen monimutkainen teknillistalou-
dellinen optimointitehtävä. 

2.32 Poraussuunnjtelmaan liittyviä käsitteitä 

o h i p o r a u s suoritetaan, jotta varniistettaisiin kallion 
irtoaminen haluttua pohjatasoa myöten. Poranreikien tulee tämän 
vuoksi ulottua 0,3 x V verran halutun pohjatason alapuolelle. 

Poranreikjen kallistus sekäteorjassa 

että käytännössä on todettu, että vinoilla poranrei'illä saavu-

tetaan parempi kallion irtoaminen kuin pystysuorilla. Vinoja 

poranreikiä käytettäessä kallion irtoaminen helpottuu, ns. 

takaryöstö pienenee ja samoin pohjaan jää vähemmän kynsiä. Kai-

listuksen haittana on luonnollisesti porauksen vaikeutuminen. 

Edun ja reikäväiin suhde oneduilisim-
millaan ollessaan 1:1,25 (E = 1,251T). On otettava huomioon, että 

tämän suhteen tulisi vallita kallion todellisessa irtoamissuun- 
nassa. 

2.33 "Reunaehtojen toteuttaminen poraussuunnitelman avulla 

On huomattava, että "reunaehdot't yleensä riippuvat toinen toi-

sistaan ja on niitä näinollen käsiteitävä aina yhtenä kokonai-
suutena "optimoiden". 

- rinnan korkeus ja poranreiän läpimitta 
Rinnan korkeus (ni) 	0 - 5 4 - 10 6 - 15 10 - 20 
Poranreiän halkaisija(mm) 	40 	50 	75 	100 

- louhintajäijeile asetettavat vaatimukset 

Tähän pätee pääsääntö "Mitä suuremmat vaatimukset, sitä enemmän 

ja tarkempaa poraustatt. Kailioleikkauksen seinämien tarkkuus- 

louhinta vaatii poranreikäväliksi jopa 25 cm. Kallioleikkauksen 

pohjan tasaisuutta voidaan lisätä reikätiheyttä suurentamalla, 
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jolloin vaadittava ohiporaus pienenee. Syvissä kallioleikkauk-

sissa on tehty siten, että pohjaosaan on jätetty 2 - 3 mpatjaht, 

joka on louhittu viimeisenä käsiporausta käyttäen, jolloin pohja 

saadaan pienestä reikävälistä johtuen erittäin asaiseksi, 

- louheen käyttötarkoituksen ja kuormaus- ja kuljetuskaluston 
huomioon ottaminen 

Tässä on määräävänä syntyvän louheen kappalekoko ja pääsääntönä 
on "Mitä pienempää kappalekokoa vaaditaan, sitä enemmän pora-

reikää tarvitaan". Seuraavassa on esitetty louheen kappalekoon, 
porareikämäärän sekä reikävälin riippuvuudelle pari ohjearvoa 

reikävä]iE x V (tri) 1,0 x 0,8 	1,5 x 1,2 
reikämäärä (jm/m 3 ) 	1,30 	 0,60 
kappalekoko (m 3 ) 	0,1 	0,25 

Vaunuporakoneilla porattaessa on reikätiheys pieni ja vaadittu 

etutäyte pitkä, jolloin etenkin kallion pintaosista jää suuria 

lohkareita. Koska suurten porareikien tihentäminen on kallista, 

voidaan tällöin kappalekokoa pienentää poraamalla apureiät käsi-
porakalustolla suurten reikien väliin. 

Kuva 2.331 	Apureikien käyttö 

lohkarekoon pienentämiseksi suur-

reikäporauksen yhteydessä. Numerot 
ovat lii- nallien numeroita 

2.4 Fanostussuunnitelma 

Muissa esitelmissä on jo käsitelty käytettävissä olevat räjäh-

dysaineet ja niiden käyttökohteet sekä panoslaskennan pääpiir-

teet ja niistä on lisäksi olemassa hyviä ohjekirjasia (esim. 

Räjähdysainetuottajain yhdistyksen opaskirjat) joten lienee 

turha käsitellä panostussuunnitelmaa muuten kuin annettujen 

reunaehtojen toteutuksen kannalta. 
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2.kl "Reunaehtojen" toteuttaminen panostussuunnitelman avulla 

louhintajäljelle asetettavien vaatimusten huomioonottaminen 

panostussuunnitelmassa 

Pääsääntönä on tässä tapauksessa: "Mitä suuremmat vaatimukset, 

sitä vähemmän ja sitä valikoidummin sijoitettua räjähdysainetta 

Panostuksen keventämisen keinoina voidaan mainita ns. "palikke 

nanostus", jossa osa räjähdysaineesta korvataan puupalikoilla 

sekä tarkkuuslouhinnan yhteydessä tarkemmin esitettävit vsrsi 

naiset "tarkkuuslouhinnan keinot't. 

- louheen käyttötarkoituksen sekä käytettävissä olevan kuormaus 

ja kuljetuskaluston huomioonottaminen panostussuunnitelmassa 

Kyseessä on jälleen vaadittavan kappalekoon sääteleminen. Nyrk 

kisääntönä on taas "Mitä pienempi lohkarekoko vaaditaan, siti 

enemmän räjähdysainetta tarvitaan". Seuraavassa joitakin ohje- 

arvoja räjähdysaineinäärän ja lohkarekoon keskinäisestä riippu-

vuudesta. 

räjähdysainemäärä (kg/m) 0,20 0,2' 0,23 0,i 0,0 

lohkarekoko (m3 ) 	1,0 	0,5 	0,25 0,125 0,05 

Lohkarekokoa voidaan louhittavan kallion pintaosissa pienent22 

nostamalla varsipanosta ylöspäin siellä missä se ympäristöolo-

suhteet huomioiden on mandollista. 

2.5 Rä.jäytyssuunnitelma 

Tämä on pääasiassa sytytysjärjetyksen säätelyä. Panostus j5 

poraussuunnitelma sitovat tämän niin voimakkaasti, että lähes 

ainoat tekijät, joihin tällä voidaan vaikuttaa ovat ympäristön 

asettamat vaatimukset, jotka on käsitelty toisessa yhteydessö. 

Jonkin verran voidaan voimakkaan "aurauksen" (kuva 2.51) avulla 
keventää leikkauksen seriömiin kobdist;uvaa Tiuet;ta sekä säädei 

lä louhoskasan muotoa. 
12 	1 40 	9 	9 - 	44 	2 

Kuva 2. 5 	Voimakkaasti"auraava" 

nallien numeroita 

sytytysjärjestys, numerot lh- 
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2.6 Kanaalinlouhirrta 

Kanaalien louhinta poikkeaa "normaalista" avolouhinnasta lähirui'. 

siinä, että kallion irtoaminen syvyyteensä nähden kapeasta leiL 

kuksesta on t 1vaikeaa" Näinollen kanaalinlouhinnassa joudutT 

\ a"itamaau e em1u :1 iidvsa iuet t' 	u n 	1 I: Lrii:j a 

Kuvasta 2.61 3ja taulukosta 2.6 käy ilmi kan,1iLi; 
ritus sekä tarvittava räjähdysainemäärä. 

0,7 m 	 0,7-1,5 m 	 1 5 m 

'/ Vif"V 
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Kuva 2.61 	Kanaalli 	inn'in oraus a s yt,vskasv o 

Kanas 
lin 

Retän 
sy- 

vyys Etu 

Pohjapanos kgfreikä 
Varsipanos 

kgfretkä Pohjan leveys Pohjan leveys 
sy- on 0,7 ja 1 on 1,5 ja 2.0 on Panostus 

vyys Kallis- m Retkien lukui Relkien luku! noin 
on tus leveys leveys 0,25 kg/m 

3:1 2 tai 3 3 tai 4 

0,4 0,6 0,4 0,05 0,05 - 

0,8 0,8 0,6 0,10 0,10 - 

0,8 1,0 0,8 0,15 0,20 - 

1,0 1,2 0.9 0,15 0.20 0.10 
1,2 1,4 .0.9 0,15 0,25 0,20 
1,5 1,8 0,9 0,20 0,30 0.25 
2,0 2,3 0,9 0.25 0,35 0,35 
2,5 2,8 0.9 0,30 0,45 0.45 
3,0 3,4 0,9 0,40 0,55 0.60 
3,5 4,0 0,8 0,50 0,65 0,70 
4,0 4,6 0,8 0.60 0.90 0,80 

Taulukko 2.62 Kanaaiji auninnan räähdvsainemi2räb 

aine 35 % dTnamiit.ti 
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, 	TAUkKJU3IOUHINTA 

Useat eri syyt, kuten ulkonäkö, rakenteellinen lujuus, yli-

riääräisen betonimenekin sekä myös kallioleikkauksen ryöstö- 

massojen välttäminen ovat olleet vaatimassa yhä tarkemman 

louhintajäljen aikaansaamista. Wehtävä on pääpiirteissään sama, 

oiils kyseessä sitten avo-, kanava- tai maanalainen louhinta. 

.1 Tarkkuuslouhinnan keinot 

Tarkkuuslouhinta voidaan suorittaa joko - ns r a o n r ä j ä y- 

t y s m e n e t e 1 m ä 1 1 ä, jossa poistettava kalliomassa 

ensin erotetaan emäkalliosta räjäyttämällä rako emäkallion ja 

irroitettavan osan väliin, jonka jälkeen suoritetaan irroitet-

tavan osan paloittelu (kuvat 3.11 ja 3.12), - ns j ä 1 k i- 

1 o u h i n t a m e n e t e 1 m ä 1 1 ä, jossa irroitettava 

kallion osa ensin paloitellaan jättäen paikoilleen jäävän kai-
lion osan suojaksi 1 - 2 m paksuinen suojakerros, joka sitten 

poistetaan tarkkuuslouhinnan keinoja käyttäen (kuvat 3.13 ja 

314). 

4 	a 

I 000 ' 

Kuva 	Jäikilouhinnan periaatepiirros avoleikkauksessa 
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Kuva 3.14 Jälkilouhinnan periaatepiirros tunnelissa. Numerot 
osoittavat osien irtoamisjärjestyksen 

3,2 Tarkkuuslouhinnan poraus 

"Tarkkuuslouhinnan tulos ei koskaan voi olla parempi kuin 
porausjälki't 1. poraus asettaa tietyt rajat saavutettavalle 

louhintajäljelle ja päinvastoin. Porausvirhe ei saa olla suu-

rempi kuin sallittu toleranssi. Tarkiinmillaan voi reiät olettaa 

pituussuunnassa porattavaksi n. 2 % tarkkuudella. Niinpä p0-
rattavan reiän pituus ei saa olla enempää kuin 50 x toleranssi, 
mieluummin huomattavasti vähemmän. Avoleikkauksen reunareiät 

olisi porattava pystysuoriksi suuremman tarkkuuden saavutta-
iniseksi. 

3.3 Tarkkuuslouhinnan sytytystavat 

Parhaan mandollisen tuloksen aikaansaamiseksi tulisi tarkkuus-

louhinnassa reuna pyrkiä sytyttämään mandollisimman yhtäaikai-

sesti, koska varsinkin raonräjäytyksessä samanaikaisella räjäh-

tämisellä on raon syntymiselle erittäin suuri merkitys. (Tässä 

kohden on aina muistettava, että yhtäaikainen räjähdys voi 
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aikaansaada huomattavia maantärinöitä yms.) Niinpä tarkkuus-

louhinnan sytytystavat ovatkin paremmasta huonompaan päin seu-

raavat (= reunareikien sytytys tapahtuu) 

- räjähtäväntulilangan avulla 

- momenttinalleilla 

- samannumeroisilla lyhythidastenalleilla (tai hidastenalleilla) 

- peräkkäisillä lyhythidastenalleilla 

.4 Tarkkuuslouhinnan panostustavat 

Tarkkuuslouhinnan panostusta käsiteltäessä kosketellaan tässä 

lähinnä poistettavan osan ääriviivojen käsittelyä. Tarkkuus- 

louhinta edellyttää käytettäväksi voimakkasti kevennettyä pa-

nostusta. Tähän päästään käyttäen joko tarkkuuslouhintaa varten 

tehtyjä valmiita erikoispanoksia (forsiittiputkipanokset, 

aniittiputket, Silosex) tai työmaalla tehtyjä erikoispanostuk-
sia ja pnoksia. 

Työmaan keinot ovat 

- ns. p a 1 i k k a p a n o s t u s, jossa räjähdysainepat-
ruunoiden väliin sijoitetaan puupalikoita 

- ns. 1 i s t a p a n o s, jossa dynamiitinpalaset sidotaan 

puulistaan halutulle etäisyydelle toisistaan ja räjähdysvälitys 

varmistetaan yleensä käyttäen listassa räjähtävää tulilankaa 

- ns. r ä j ä Ii t ä v ä 	k ö y s i, jossa räjähtävään tuli- 

lankaan kiinnitetään dynamiittipatruunoita halutuin välimatkoin. 

Tämä tapa tulee kyseeseen vain suurehkoissa poranrei'issä. 

3.5 Raonräjäytysmenetelmän ja jälkilouhintamenetelmän keski-
näinen vertailu 

Raonräjäytysmenetelmä (verrattuna jälkilouhintaan) 
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edut 

- mandollisuus tarkkuuslouhinnan suorittamiseen ahtaissakin 

paikoissa 

- raon onnistuessa lähes idioottivarma 

- koko louhittavan tilan säilyminen työskentelytilana 

- mandollisuus suorittaa irroituslouhinta vähemmän varoen ja 

täten mandollisuus päästä irroituksen osalta taloudellisesti 
edullisempaan tulokseen 

- rako läpäisee myös heikot ja rikkinäiset paikat 

- kahteen kertaan rusnaaminen väitetään 

haitat 

- raon räjäyttäminen vaatii suuremman räjähdysainemäärän kuin 

jälkilouhinta ja paikalleen jäävä kallionosa saa saman nk-
koavan iskun kuin irtoavakin osa 

- vaatii enemmän poranreikää ja räjähdysainetta m 2  kohden kuin 
jälkilouhinta 1. taloudellisesti epäedullisempi 

- raon ja irroituslouhinnan väliin jää helposti kuormausta 
haittaavia kynsiä 

Jäikilouhinta 
edut 

- heliävaraisernpi kuin raonräjäytysmenetelmä 

- vaatii vähemmän räjähdysainetta ja poranreikää 1. taloudelli-

sesti edullisempi 

- irroituslouhinnan onnistuessa lähes idioottivarma 

haitat 

- suojakerroksen vaatima tila vaikeuttaa ahtaissa leikkauksissa 
yms. työskentelyä huomattavasti 

- seinämät rusnattava kahteen kertaan, mikäli jälkilou'ninta 

suoritetaan erillään irroituslouhinnasta 

- irroituslouhjnta suoritettava tavattoman varovaisesti 
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3.6 Tarkkuuslouhjntaan liittyvä irroituslouhinta 

Suoritettaessa tarkkuuslouhintaan liittyvää irroituslouhintaa 

on pyrittävä varjelemaan paikoilleen jäävää kallionosaa kentän 

vaikutukselta. Jotta tähän päästäisiin on räjähdysainemäärää 

kevennettävä voimakkaasti kentän reunoilla ja räjähdyksen paine 

pyrittävä suuntaainaan pois reunoilta. Lisäksi on varauduttava 

siihen, että irroituslouhinnan massat pääsevät vapaasti purkau-

tumaan. Avoleikkauksessa tämä edellyttää lyhyitä kenttiä 1. 

kentän "syvyys t' leikkauksen suunnassa saisi olla korkeintaan 
0,7 - 0,8 x irtoavan osan leveys. Kuvassa 3.61 näkyy esimerkki 
epäonnistuneesta irroituslouhinnasta. 

Kuva 3.61 Raonräjäytys on onnistunut aluksi erittäin hyvin, 

mutta tulos on pilattu irrotusosan liian voimakkaan panostuksen 

ja suurien kenttien tähden. Leikkauksen syvyys on 6 - 10 in, 

poraus on suoritettu 0 51 mm porilla ja panostus pääasiassa 
45 % dynamiitilla (800 g/mJ), 
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4. MkANALAIEI LO1JHIh TA 

4.1 Yleistä 

Maanalaiset louhintatyöt voidaan jaotella usealla eri tavalla 

esim. louhintapoikkileikkauksen alan mukaan - suuret (yli 15 m') 

ja pienet (alle 15  m2 ) tunnelit - tai vaikkapa louhinnan etene 
mistapojen mukaan. Jälkimmäinen jako on seurasvanisinen (kuva 

4.11) 

A. Taysperalouhinta, 	jossa 
tunnelin koko poikkileikkaus - 

räjäytetään irti yhdellä ker- 
taa. 

B. Menetelmä, 	jossa ensin lou- I''i 
hitaan poikkileikkauksen ylin 1 1 -. - -. - 
osa perälouhintana koko pi- 4 
tuudeltaan, jonka jälkeen ___________ 
louhitaan alaosa normaalin 
avolouhinnan tapaan eli ___ 

C. Menetelma, jossa ensimmäisena 
vaiheena räjäytetään ja kuor- 
mataan tunnelin alin osa nor- -. 	 -. 

1 maalina päätylouhintana koko 
pituudeltaan. Tämän jälkeen /1/1/! //A - JJ louhitaan ylaosa. 

Louhintamenetelmien sopivaisuu- C 
desta eri tunnelien poikkileik- 
kauksien pinta-aloissa voidaan 
karkeasti yleistäen sanoa, että __=___J 
täysperälouhitaa käytetään 
yleenä 125 m 	ja korkeintaan 
160 m 	poikkileikkaukseen saakka silloin, kun tunnelin pituas 
on riittävä siihen, että poraustelineiden käyttö on taloudellista.. 
Kahta2viimeksimainittua menetelmää käytetään taas eniten yli 
125 m 	:n tunneleissa. 

4.2 Louhinta 

Maanalainen louhinta poikkeaa avolouhinnasta ratkaisevimmin 

siinä, että ainakin louhinnan jossain vaiheessa irtoavalla loTi-

heella on vain yksi vapaa purkautumissuunta. Sille täytyy jär--

jestää toinen, mikä tapahtuu erilaisten vausten avulla. Avaukset 
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voidaan jaksa kahteen päätyyppiin 

- vinoon aiunnatuilla rei'illä suoritetut avaukset (kuva 4.1 1-6) 

- tunnelin suuntaisilla rei'illä tehdyt avaukset (kuva 4.1 6-11) 

Näissä ensimmäinen purkautumistila on järjestetty suuriläpi- 

mittaisilla porilla tehdyillä rei'illä, joita ei panosteta 

(kuvassa mustatut reiät). 

Avausta ja räjäytystä seuraavaa tuletusta lukuunottamatta on 

irroitustapahtuma pääpiirteissään kuten avolouhinnassakin, 

lukuunottamatta ehkä hieman suurempaa räjähdysainemenekkiä. 

Panostus- ja sytytysjärjestelyistä on esim. Vuorimiesyhdistyksen 

ja Räjähdysainetuottajain yhdistyksen julkaisuissa sangen an-
siokkaita selvityksiä, joten niitä lienee tässä turha toistaa. 

Poraus-, kuormau.s-, kuljetus- ja tunnelienerikoistyöt käsitel-

lään muissa yhteyksissä. 

5. VE]DENALAINEN LOUHINTA SEK. PENGERPLJÄYTYKSET 

5.1 Vedenalainen louhinta 

Vedenalainen louhinta eroaa maanpäällisestä louhinnasta niin 

suunnittelun kuin suorituksenkin suhteen jonkin verran. Louhit-
tavaa kohdetta peittävä vesikerros yleensä aiheuttaa melkoista 

haittaa työn suoritukselle mutta on siitä joissakin suhteissa 

jonkin verran apuakin. 

- poraussuunnitelma 

Poraussuunnitelma on pyrittävä tekemään mandollisimman yksin-

kertaiseksi ja helpoksi toteuttaa. Koska kuormaus- ja poiskul-

jetusolosuhteet vedenalaisissa louhinnoissa ovat vaikeat, on 

louhekoko saatava pienemmäksi kuin vastaavassa maanpäällisessä 

louhinnassa. Tämän vuoksi poraustiheyttä on nostettava 20 - 40 %, 
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jopa enemmänkin, vastaavan maanpäällisen louhinnan arvoista. 
Korjaustoimenpiteiden vaikeuden vuoksi on kynsien synty estet-
tävä suurentamalla ohiporaus kaksinkertaiseksi maanpäällisiin 
louhintoihin verrattuna ja sen tulisi näinollen olla vähintään 
0,6 x V. Porausvälineistö ja tavat käynevät ilmi muista esi-
telmistä. 

- panostussuunniteinia 

Panostussuunnitelmassa on samoin kuin edelläkin huomioitava 
kuormauksen hankaluus ja korjaustoimenpiteiden vaikeus ja näin-
ollen voidaan (paitsi että panostus luonnollisesti suoritetaan 
suurella huolella ja käyttäen vedenkestävää räjähdysainetta), 
lohkarekoon pienentmiseksi lisätä oininaislatausta sekä nostaa 
panostus huomattavasti lähemmäksi kallion pintaa kuin maan 
päällä, sillä vesi toimii tehokkaana peittona. (Liian ylös ei 
panostusta voi nostaa, koska tällöin syntyy ns. ylilyönnin 
vaara sillä räjähdysvälitys on vedessä suurempi kuin ilmassa.) 

- räjäytyssuunnitelma 

Sytytysjärjestys ja nallien kytkentäkaavio on myös pyrittävä 
pitämään mandollisimman yksinkertaisena sekaannusten välttämisek-
si. 1uuten siihen nähden pätevät täysin samat ohjeet kuin maan-
päällisiinkin louhintoihin. 

5.2 Fenerräjäytykset 

Pengerräjäytyksiä voidaan periaatteessa suorittaa kolmella 
eri tavalla 

1) pehinittämällä maata penkereen kohdalla ennen penkereen ajoa 

2) suorittamalla pienehköjä räjäytyksiä penkereen edessä ja 
sivuilla jatkuvasti työn edistyessä 

3) ajamalla penger valmiiksi paikalleen useimmiten ylipenke-
reellä kuorinitettuna ja suorittamalla räjäytykset jo osit-
tain painuneen ja labiilin tasapainotilaan jääneen penkereen 
alla. 
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- räjäytykset penkereen edessä 

Menetelmää on me±llä yleisesti käytetty pehmeissä koheesio-
maissa ja teho on sitä parempi mitä sensitiivisempää maa on. 
Koska koheesiomaiden lujuus palautuu häiriintymisen jälkeen 
ainakin osittain melko nopeasti, on työt suunniteltava siten, 
että räjäytetty alue penkerretään mandollisimman nopeasti, 
tavallisesti l...3 vuorokauden kuluttua räjäyttämisen jälkeen. 
Työ joudutaan tällöin suorittamaan olosuhteista riippuen 10... 
30 m pituisissa osissa koko penkereen (maan alaisen osan) le-
vyisellä alueella. 

Räjähdyspanokset painetaan maahan tavallisesti läpimitaltaan 
teräsputkissa (romuterästä), jotka jäävät maahan. Myös 

esimerkiksi muoviputkien käyttö on mandollista. Räjäytettävä maa 
on. yleensä jo luonnostaan niin pehineätä, ettei ainakaan teräs- 
putkien maahan lyöminen ole tuottanut vaikeuksia. Panokset si-
joitetaan räjäytettävälle alueelle suorakulmaiseen ruudukkoon 
2...k m etäisyydelle toinen toisistaan. Täytettävät pehineiköt 
ovat meillä yleensä korkeintaan 10...12 m syvyisiä. Tavallisesti 
suoritetaan ennen pengerrystä kuivakuorikerroksen poisto. Tämän 
vuoksi voidaan panokset tavallisesti sijoittaa kaikki samaan 
syvyyteen siten, että räjähdyskeskipiste on suhteellisen 1ähe11i 
kovaa pohjaa, tavallisesti syvyydellä 3/k...2/3 x II (H = pehmei. 
kön syvyys). 

Työn luonteesta johtuen ei tarvittava räjähdysaineinäärä ce 
kovin suuri, noin 0 g jokaista pehmitettävää (syrjäytettr. 
maakuutiometriä kohti. 

- räjäytykset penkereen sivuilla 

Levitetään penger lopulliseen, stabiiliin muotoonsa yhdellä 
tai useammalla penkereen sivulla suoritetulla räjäytykse1lä 
Räjähdyspanokset työnnetään tavallisimmin teräsputkien avulln 
mandollisimman syvälle luiskan juuren alle putkien välin ol-
lessa tien pituussuunnassa 2...5 m. Penkereen tai ainakin sen 
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reunojen on työtä suoritettaessa oltava ylipenkereen, tava1li 

sesti 1...2 m korkuisen, kuormittama. Koska tarkoituksena on 

pohjamaan pehiaittämisen lisäksi antaa pengermassoille pieni 

sysäys ylöspäin on tarvittava räjähdysainemäärä syrjäytettäväa 

inaamäärää kohti suurempi kuin edellisessä luvussa esitetty 

Tavallinen meillä käytetty määrä on 100...150 

Kaikki panokset räjäytetään sähköisesti samanaikaisesti Ker 

raha räjäytettävän penkereen pituus on mielivaltainen vaihdel-

len tavallisesti 20...100 m. 

Fengetä ei useinkaan saada lopulliseen muotoonsa yhdellä ri 

jäytyksellä, vaan toimenpide on toistettava mandollisesti isei-

takin kertoja. 

- räjäytykset penkereen alla 

Pohjaantäyttöjä suoritettaessa jää penger toisinaan "kellumaant 

pehmeän pohjamaan varaan. Tästä on seurauksena ikäviä jälkipai 

numia ja jopa sortumavaara. Paras tapa penkereen upottamiseksi 
kovaan pohjaan on tällöin yhikuormitus ja voimakkaiden räjäh 

dyspanosten sijoittaminen itse penkereen alle. 

Suomessa ovat pengerinateriaalit yleensä kivisiä ja lohkareisia. 

Panoksia ei voida sijoittaa pohjamaahan etukäteen, sillä penger 

seattaa työn aikana sortua särkien ladatun kentän. Tästä johtuen 

on penkereen alla suoritettuja räjäytyksiä harrastettu maassamme 

vähän. Räjähdyspanokset on niissä yleensä työnnetty paikoilleen 

teräsputkihla penkereen sivuilta, mikä saattaa kivisestä penke 

reestä johtuen olla varsin työläs toimenpide. Lisäksi se saattaa 

olla jonkin verran epätarkka, sillä varsinkin penkereen ala 

reuna ei yleensä ole tarkoin tiedossa. 

Koska räjäytyksillä pyritään pohjamaan pehmittämisen lisäksi 

liikuttamaan myös itse raskasta pengertä on räjähdysainemääiä 

syrjäytettävää maamäärää kohti suurempi kuin edellisissä mene 

telmissä (n. 150 
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Päjäfidysaineena on meillä tässä samoin kuin edellä kuvatuissa 

työtavoissa käytetty dynamiittia ja sähköistä sytytysjärjestel- 

6. 	KALLION LUJITUS JA TUKEMILEN 

6.'1 Heistä 

Mikäli louhintakohteesta on suoritettu kallioperätutkimus, 

voidaan sen tulosten perusteella laatia suunnitelmat niitä 

kallion lujitus- ja tukemistoimenpiteitä varten, jotka tarvi-

taan mittojen mukaisten tilojen louhimiseksi ja työturvallisuu-

den takaamiseksi. Osa lujitustöistä voidaan suorittaa ja jois-

sakin tapauksissa onkin suoritettava ennen louhintaa. Suurin 
osa lujitustöistä ja melkein aina tukemistyöt suoritetaan kui-

tenkin louhinnan jälkeen. Louhintasuunnitelmia laadittaessa 

on syytä ottaa huomioon kaksi varsin oleellista seikkaa: 

- mitä pikemmin louhinnan jälkeen kallion lujittaminen ja tu-

keminen suoritetaan, sitä vähemmällä työllä selvitään ja sitä 

paremmin taataan työturvallisuus 

- louhintaa palvelevat lujitteet ja tukirakenteet on suunnitel-

tava ja tehtävä siten, että ne muodostavat osan lopullisesta 

ratkaisusta. Väliaikainen tukirakenne on kokonaisuuden huomioi-

den harvoin taloudellinen toimenpide. 

6.2 Menetelmät 

Fultjtus 

Pultitus on yleisin kallion lujitusmenetelmä louhinnan aikana. 

Yleensä pultitus suoritetaan louhitusta tilasta käsin. Tunnelin 

suuaukkoa ympäröivän ja joskus myös tunnelin päällä olevan kal-
liomassan pultitus voidaan suorittaa myös ulkopuolelta. Niin-

ikään avoleikkausten seinämiä voidaan lujittaa luonnon kallio- 

pinnalta käsin pystypulteilla. 
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Fultit valmistetaan tavallisesti 	22...25 mrn:r harjateräksestä 
tai Ø 5/8...l" pyöröteräksestä ja pulttien pituudet noudattavat 
kallioporien pituuksia (1,6, 2,k, 3,2 m jne). Pulttiteräksen 

• läpimitta on yleensä 6 - 10 mm porareikää pienempi, jotta puit-
tien ympärille saadaan sopiva kerros juotoslaastia (hiekan 
o 	1 mm tai 0 	2 mm ja sementin suhde 1:1), 

Tavallisten yksin 	en juatoslaastilla kiinnitettyjen pulttien 

ohella käytetään jännitettyjä pultteja. Nekin juotetaan em. 
Jaastilla, mutta esijännitystä (25...50 % juoksurajan jännityk-
sestä) varten pultin pää ankkuroidaan kiilan tai jonkin muun 
ankkurikappaleen tai nopeasti sitoutuvan laastin avulla kallioon. 
Pultin toinen pää varustetaan kierteillä, aluslevyllä ja mutte-
rilla ja jännitys suoritetaan momenttiavaimen avulla. 

Juotoslaastin laitto suoritetaan yleensä SN-, Injekto- tai 
Perfo-menetelmällä. SN-menetelmässä plastinen laasti viedään 
reikään paineilnialla, ns. SN-pumpun avulla. Täyttö aloitetaan 
pohjalta, jolloin ilma ja mandollinen vesi poistuvat. Injekto-
menetelinässä täyttö suoritetaan porareiän suusta ja ilman ja 
veden poistuminen tapahtuu pohjalle ulottuvaa erillistä putkea 
pitkin. Juotoslaasti on tällöin hyvin notkeata. Perfomenetel-
mässä täytetään jäykällä laastilla kaksi rei'itetystä pelti- 
levystä tehtyä putken puolikasta. Nämä sidotaan vastakkain ja 
putki viedään reikään. Kun pultti työnnetään putkeen poistuu 
laasti reikien kautta putken ja kallion väliseen tilaan. 

Ruiskubetonointi 
Louhintavaiheessa ruiskubetonointia käytetään pääasiassa tun-
nelin kattojen lujittarniseen. Joskus se on hyvä ratkaisu myös 
avoleikkausluiskissa, varsinkin asutuskeskusten talojen pohja- 
tiloja louhittaessa. Välittömästi räjäytyksen jälkeen tapahtu-
valla ruiskuvetoniverhouksella voidaan estää alkava kallion 
hajoaminen. Tällöin selvitään useimmiten ohuella betonikierrok-
sella louhintavaiheen ajan ja siten lujitustyö ei suuresti hi-
dasta louhintatöitä. 
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Ruiskubetonointi on yleensä hyvä menetelmä ruhjevyöhyk1eiden 
lujittamisessa, missä pultitus helposti epäonnistuu, eikä siten 
takaa kallion pysyvvvttä ja työturvallisuutta. 

iäuiskuhetoniri 	 14ekoio w. u va1iioesti O 	i'i inii 0 - 
16 min. Sementtikiviaineniassaan sekoitetaan vesi tavallisesti 
vasta ruiskun suuttimessa, joka työn aikana pidetään noin yhden 
metrin etäisyydellä kalliopirinasta. 

Inj ektointi 
Injektointi sopii sekä ennen louhintaa että sen jälkeen tapahtu-
vaan kallion lujittamiseen. Esi-injektoinnissa voidaan käyttää 
suuria paineita ja siten työ onnistuu paremmin kuin jälki-injek-
toinnissa. Toisaalta viimemainittu työ voidaan rajoittaa pie-
nemmälle alueelle ja siten injektointireikien porauksessa sääs-
tetään kustannuksia. 

Injektoitu massa toisaalta sitoo rakojen erottamat lohkareet 
toisiinsa ja toisaalta estää vedenkulun, jolloin rapautuininen 
hidastuu. Rakojen täyttö onnistuu yleensä, mikäli voidaan käyt-
tää riittävää painetta. Kuitenkin poikkeuksen muodostavat savi-
ihaisen aineksen täyttämät raot. Vaikka tällöinkin vesivuodot 
saadaan tyrehtyinään, ei täytteisen raon erottamien kalliolohko-
jen kiinnittyminen toisiinsa ole taattu 

Kallioinjektoinnissa käytebäiri tavaI1iseti semeut:ivesiseosta 
1:1...1:5. Suurien rakojen täyttöön voidaanem. seoksen ohella 
käyttää hiekkaa, sahajauhoa tai muuta täyteainetta. Poraus-
reikien välit ovat yleensä 1,5...3,O m ja paine 1...6 kg/cm2 . 

Muita menetelmiä 
Edellä selostettujen menetelmien lisäksi voidaan louhinnan ai-
kaisen kallion tukemiseen käyttää erilaisia teräs-, betoni- ja 
puurakenteita. Pultitukseen kiinnitettyä suojaverkkoa lukuun-
ottamatta ne ovat kuitenkin harvinaisia ja vain erikoistapauk- 
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sissa suositeltavia. Suojaverkotuksesta on hyötyä lähinnä työ- 

turvallisuuden kannalta, mutta kiinteästi kalliota myötäilevä 

verkko toimii myös lujitteena estäen lohkareiden irtoamisen. 

Kirjallisuus: 

- Lange±'ors - Kihlström: The modern technique of rock blasting. 

- Biastera handbook, E.J. du Pont de Nemours and Company 

- Brännfors: Bergsprängningsteknik 

- Kallionräjäytysopas: Räjähdysainetuottajain yhdistys 

- Lehto R: Raonräjäytys ja irroituslouhinta, Tarkkuuslouhinta 

Insinöörijärjestöjen koulutuskeskus 18 - 67 

- Hiakapää A: Jälkilouhinta, Tarkkuuslouhinta, Insinöörijärjes-
töjen koulutuskeskus 18 - 67 

- Lahtinen R: Louhintatyön suunnittelu, Insinöörijärjestöjen 
koulutuskeskus 5 - 70 

- Kankare E: Pengerräjäytyksistä, Pioneeriupseeri 1 - 1970. 
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Kun tämi. suunnittelukierros on kokonaisuudessaan tyydyttä-
västi ratkaistu, saadaan tuloksksi louhintat5iden aika-
taulut, tavoiceo:je1mat, resurssiryhrnät, tyniaajLirjeste- 
It 	fle. 

Vastaavanlainen suunnitte1ukiei'os tehdään organisa:tios-
ta, erikoist5istä, hankinnoista, lupa-asioista jne. Kun 
ne on iopuunsuoritettu, saadaan tulokseksi koko työmaan 
suunnittelupkeLti, jonka perusteella kustannusarvio on 
laacii ttavis:n. 

Cn luonnollista, -ttä ty aalie i.iutuu tuntuvaa vahin- 
koa, jos 	työt on aloitettava niin nopeasti, ettei 	jan- 

	

ta 	unnit teiu:. nnö te ti. nuori ttaa. 

Työn ohjei inain oealte. ta ja.aluainnat crt vaikeita 
senvuoksi, että häiriömandoliisuukea on uoeita. sen- 
vuoksi erityinen huomio olisi dinnitettävä suureen 
jaustavuuteen ja varrnuuteen. 
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Mitään tarkkoja arvoja siitä ei voi sanoa. Jonkinlai-

sena ohjeena voidaan pitää Ruotsin käytäntöä. Siellä 

Valtion poliisin louhintaohjeita käsittelevissä stan-

dardeissa ovat katsastusrajaehdotukset: 60 m, mikäli 

rakennus on perustettu kalliolle ja. 100 m muulloin. 

2. L0UHINTATÄRIN 

2.1 Yleistä 

Louhintatärinän teknilliseen ral1itsemiseen fiittyvät 

tärkeimmät tekijät ovat seuraavat: 

- Minkälainen yhteys vallitsee poranreiässä räjäytetyn 

räjähdysainemäärän, räjähdyspaikan ja mittauspaikan 

välisen etäisyyden ja syntyvän tärinän välillä. 

- Minkälainen vaikutus syntyy räjäytettäessä yhtä ai-

kaa samalla nallinumerolla useita r fieja tai ammut-

taessa perä jälkeen tietyn riidaste-eron omaavia nal-

lirivejä. 

- Kuinka voidaan latauksen tarkoituksen mukaisella 

suoritukselL järjestää tärinä minimiinsä. 

- Miten arvostellaan rakenteelle sallittavan tärinän 

suuruus. 

- Kuinka usein ja kuinka paljon täririä poikkeaa eri-

laisten laskutapojen antamista teoreettisista ar-

voista. 

Kaikkien viiden kysymyksen tarkastelu jokaisessa esiin-

tyvässä tilanteessa ei ole tarpeellinen, koska on ke:i-

tetty kaavoja, joilla suurin sallittu räjähdysainemäärä 

voidaan laskea. Näitä kaavoja on esitetty jäljempänä 

ja niitä voidaan käyttää ainakin töissä, joissa iouhin-

tatärinällä ei ole kovin suurta vaikutusta. 

2.2 Mittaus 

Louhintatärinän kuvaajana käytetään nykyään sinimuo-

toista aaltoliikettä. Louhintatärinän yhteydessä esiin-

tyvät suureet ovat seuraavat: 
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eai oiiikken 	piitndi 

= aaltoliikkeen jaksoluku (frekvenssi) 

= aaltoliikkeen eil.andusnopeus 

oalto1Keen iintvvyys 

Eri sjureioen viinen riippuvuuo 	o in sni:uotoioen 

altoliikkeen kaevoista 3 

= 27r±' A 

4 2 f 2  ; 

Kuvsss 1 on eoitetty oittous uioo , juoo on iitottu 

itse seltoliikettä. Siinä A = mplitudi je f = 	1 
2t(S) 

iksoluku. 

-t, Ol sec. 

Yuv 1 . 	ittoustolos 	:T.brie Uniuerso V broropist L3J 

Edellä esitettyjä kaevoj käytettäessä on eivan yhdente-

keväh mitä kahta suuretta mittan, sillä muut voidean 

lskee, tei ottes suoraan nomoremmis -ta (kuve 2). Py-
rittäessä suureen tarkkuuteeri olisi kuitenkin syytä mi-

tate sitä suuretta, jota aiotaan käyttää tulosten arvos-
telusse L1J . Maisteri Laine [43 on toisaalt.a toden-
nut, että kaevarytimä on käytännön kannalta riittävän 
tarkka. 

Suomessa käytetään yleisimmin seura.avi mittareita, 

jotka kaikki on kehitetty erityisesti louhintatärinän 
mittaamiseen 

- Tri b. Baulen kenittämä mittari niin sanottu Beulen 

laite, joka rekisteröi heilandusnopeutta kolmessa toi-

siaan vastaan kootisuorassa tasossa. 

- Cambridge Universel Vibroraph mittari, joka rekiste-

rbi tärinhn yhden komponentin emplitudin ja jeksoluvun. 
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— Nitro Nobel Ab:n Velograf, joka mittaa amplitudin ja 

jaksoluvun yhden komponentin suunnassa. 

- Ampligraf joka on myöskin Nitro Nobel Ab:n kehittämä, 

rekisterbi ainoastaan ampiitudin (kuva 3). 

- Combigraf mittari, jossa on samaan laatikkoon raken-

nettu Amplirf ja Velogra±' (kuva 3) 

f a v A 
9 mm/s n/, 	 mrn 

5000- 400 10000'-••  
0 

500- 2000 2 5000 -200 
L00 1000 

500- 
300 2000- 1 

200 1000 
-50 -003 
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50 

- 00/5 

20- - 10 	 03- 
200 

:007 

100- 
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: 100 
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- 2 01 0004 
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- - 1 - 0003 
50 20 - 

02 - 	 00L -00075 
30 01 02 

oos 
- 

- -07 	 002 
20- 2 

- 

- oo' oois 
--005 00005 

15 00)- 1- 
- 001- 000 

0005: : 

- 05 - --002 00003 

10- 0002 
- o 	0005 00002 

- 0001 02 
-000015 

00005: 0005 	0003- 
01 

5 00002 0002 - 
005 0002 

4 00001 00015 - 

0 00) 
0.001 

Kuv2 2 Nomogrammi jaksoluvun, ampiitudin, heilandus-
nopeuden ja kiihtyvyyden keskinäisen riippu-

vuuden määräärniseksiL3j. 

Näistä mittareista kolme ensimmäistä ja Combigrafin 

Velograf osa ovat sellaisia, että ne joudutaan käynnistb-

mään aina välittömästi ennen räjäytystä ja niiden käynti- 
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Kuva 3. Arnpligraf, Cornbigraf ja Vibra-
corder 
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aika on korkeintaan pri minuuttia. Ämplirafin käynt±-

aika on joko 8 tai 3 vuorokautta. Se onkin kehitetty 

kontroiloimaan pitkäaikaisia louiiintoja. 

Faras ja herkin edellä esitetyistä mittareista on Bau-

len laite. Sen varjopuolena on korkea hinta. Muiden 

tarkkuus toisiinsa, verrattuna on suurin piirtein saman-

lainen. 

Muualla maailmassa käytetyistä mittareista mainittakoon 

vielä seuraavat: 

- 	ro Nobel :U3:n 	Juva 	, joka rekiste- 

röi a laskee tirin'TiIen aKsirtikiihtyvyyden ja hei-

LarlJusnopeuden arvot 	Ltkinh a an ksoin . 2illä 

vo:Jan suorittaa esKeyyk31tti 	ttauks 	ne3a3sa 

pisteossi kuukauden jari. 

- IJV-pirturi. jota kiytetääi tarkoissa m ttkslssa 

ompLitudin, frekiansin ja mvis peruskalliossa ete-

nevän 'aitoUikkeer. 	ttauksiin. Ylttauksia voidaan 

suorittaa joko :UJ.e:SSa tai ka •dessat.oista pisteessd 

- Terr e3t-yee:: 	:ok 375 tvy 

r:ase: 	c .e'ee5s 	isteesst ::.en kompo- 

Ysesti .':)r, lou.jraiinan mituksesta todeta 

seiraavaa: In aivan :,dentekevää ritä mittaussysteemiä 

ja komponenttien yrdistelmäa k.ytetään, kun:an tulok-

sista vain riittävil1ä tsrkkuudellt voidaan saada käy-

tettävä tärinäsuure, ampiitudi, heiiadusnopeus, kiih-

tyvyys, louinnassa kysymykseen tulevalla jaksoluku-

alueella 

2. 	Yhden panoksen i euttaoa tärinä 

Loutintathrinhn jaksoluku on 	no 	tärinää kuvaava 

suure, jonka arvo ei ole riippuvainen ammutun panoksen 

suuruudesta. Jaksoluku vaiitelee alueella 5 - 500 Hz. 

Lanefors ja Kihlström L 	ovat saaneet arvoja 53 - 

400 Hz. He ovat suorittaneet mittauksia ruotsalaisia- 

sa kallioissa lähietäisyyksillä. Ruotsin kallioperä 
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on suurin piirtein samanlainen kuin meilläkin ja 

puristuslujuus on noin 2000 kp/cm 2 . He huomuttave 

myös, että mittaus- je räjähdyspaikan välisen e 

den kasvaesse jaksoluku pienenee. Northwoodin 

Edwardsin Lii rnittauksissa, savissa ja rnoreenei., 
on jaksoluku vaihdellut 2 - 40 Hz. Laineen L4Jsuo-
temien mittausten mukaan on jaksoluku vaihdeliut me 

käläisissä kivissä avolouhinnassa 20 - bO Hz. 0mie 

i:iittausteni mukaan on jaksoluku meikäläisissä kivis. 

tunneliiouhinnasse oTiut yieensi noin 200 Hz:n luokk 

Yhden poranreiin räjähtäessä syntyneestä tärinäkäyrästi. 

saada.n kailioperän ominaisjaksoluku ja sen käänteisar 

yo omine isvrähdysaika T. Omineisvärähdysaikaa joudu-

taan käyttTmään laskettessa usean panoksen likimain 

ti'ies 	räLtämisestä johtuvaa :ntei 	kutust. 

Yhdessä poranreiässä räjähtävän räjäniyseinemäärän, rä-

jähdyspisteen ja tarkkaiiupisteen välisen etäisyyder. a 

käytettävän tärinäsuureen välselle rippnvnu.deile on 

eoieY: 	ce::ll 

• . koo:.: ° 	er on rippuvaisuus keoi6iri- 

elie eilandusnapeuielie .ioveiiettuna seurav 

v • 

= heiiandusr: 

= r'janov3a1remaara 

R 	etäisyys räjähyspaikan :a nt 	akn 

k 	kivilajista riippuv kerroin 

Kertoivelle k '.'oi6an nt? 	.3eurv.t 	rvot 

kivilaji 	.terroir 

kalkkikivi 

basaitti 
	

6 L 

Me r ei i 
	

50 

Kuvassa 4 on esitetty nomorammi joka on laadittu edel- 
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ochin suorittarnist koearnmunnoista. 
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lä esitettyjä kertoimen k arvoja käyttäen L6J 

Kertoimen 	k määräärniseksi ei meillä ole tehty mitään 
luotettavia kokeita. Laine 	esittää kuitenkin ar- 
vionaan, että meikäläisissä kivissä olisi 150 - 300. 
Luotettavimmin asic saadaan kuitenkin jokaisessa tapauk-
sessa selvitetyksi, suorittamcllc joitakin koecmmuntojc 
ja määräärräilä niistä k:n arvo. 

Edellä esitettyä kavsa on myöhemmin pyritty kehittämään 
tarkernrnaksi. Edards ja Northwood L2 sekä monet muut 
ovat päätyneet seuraavaan kaavaan: 

v 	k . 	Rn 
k = kivilajista riippuva kerroin 

= räjähdyseinemiärä 
R 	etäisyys 
rn ja n = eksponent -teja 

Edwcrds ja orthwood L 2 	antavat n:lle arvon 1.6 ja m: 
lie arvon 0.71. 

Ruotsalaiset 	puolestaan ntavct sikäläisessä kai- 
liossa riippuvuuclen eri suureden valilla taulukon 1 
muKaiset rvot. 

?a.uLzkko 1 	Fieila - dusnopeuden v riippuvuus suhteesta 
/R3 /' 2  jj 

____________ v 
0.007 50 
0.015 50 
0.030 70 
0.060 100 
0.12 160 
0.24 250 

= räjähdysainemäärä 	kg 
R = etäisyys m 
v = heilandusnopeus mm/S 
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Kaikille edellä esitetyille kaavoille on ominaista, että 
ne voivat olla vain suuntaa antavia, koska tärinä on 
riippuvainen monesta tekijästä. Näistä mainittakoon kai-
lioperän laatu ja räjähdysaineen ominaisuudet. 

Suomen oloihin ovat omien mittausteni mukaan ruotsalaiset 
koetulokset parhaiten sovellettavissa. iiuomattavaa on, 
että annetut ieilandusnopeuden arvot heillä eivät ole 
keskiarvoja, vaan sisältävät likipitäen sataprosenttisen 
varmuuden. 

Luotettaviruman arvosteluperusteen antaa myiskin karta 
viimeksimainittua kaava tyyppii käytettäessä, koeammuntoi-
Lin perustuva tuntemattomien vakioiden mädrit/3. 

2.4 Lou}.intakentän eri panosten y:teisvaikutus 

Normaalia louintaa suoritettaessa ammutaan yleensä sa-
malla nailinumeroila useita naileja ja tämän lisäksi 
useita tiet7n idaste-eror. omaavia numerorivejä. Suo-
messa khytetään tavaiiisi::min joko uoisekntinalleja, 
joissa ka:iden peräkkaisen numeron välinen .idaste-ero on 

ms tai £y:yt.1dastenaiLeJa, joissa 	daste-ero on 
2) - 4f ms. 	delta estetyssa cormaallour11nnass ei 
yleensä voida välttää sitä, että syntyvä tärinä on sum-
ma useasta yksittäisestä tärinäimpulasista. Tämä vh- 
teiavaikutus on riippuvainen toisaalta kailioperäri ominais-
värähdyajasta T ja toisaalta käytetyistä nalleista. 

Lanefors ja Kilstrbm 	esittävät, että eri numeroi- 
den Vij5t ytiteisvaikutusta ei tarvitse uomioida, jos 
numeroiden välinen idaste-ero on suurempi kuin 2.5 T - 
3 T. Tämä johtuu siitä, että tärinäaalto vaimenee ja 
vain kolme täyttä aaltoa on rnerkitsevää suuruusluokkaa. 
Laineen 	4J mukaan T:n arvo meillä yleensä aina on pie- 
nempi kuin 50 ms. Tästä seuraa, että puolisekuntinalle-
ja käytettäessä eri rivien yhteisvaikutusta ei tarvitse 
huomioida. Kallioissa, joissa T on luokkaa 10 - 4 ms 
voidaan myös millisekuntinalleilla päästä siihen, ettei-
vät peräkkäiset numerot vaikuta toisiinsa. 
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Mikäli eri nailinumeroiden välinen hidaste-ero 	on 
suurempi kuin T mutta pienempi kuin 2.5 - 3 T, voidaan 
yhteisvaikutuksesta todeta 	L4j , että tärinä saattaa 
olla kolmekin kertaa yhden rivin aiheuttama tärinä. 
Luultavasti se kuitenkin on huomattavasti pienempi. 
Jos on kyseessä pitkäaikainen louhinta, saattaa olla 
edullista tutkia Laineen kehittämällä tietokoneohjel-
maila, mitkä ovat todennäköisesti suurimmat esiintyvät 
tärinäarvot 	L4J 
Ominaisvärähdysajan T ollessa suurempi kuin 	saattaa 
kentässä syntyä tai siihen voidaan järjestää niin sanot-
tu järjestetty inter±'erenssi, joka syntyy silloin kun 
koko kentän J..auraisemisaika. jakautuu tasan ynden tai 
useamman T:n pituiselle jaksoile. Kaavan miodossa Lange- 
orsin ja Kiistrhnin 	tJmikan  seuravst. 

n 	=k.T 

n = tidaste-erojen Jukumäärä 
k = mandollisimman tarkkaan kokonaisluku, kuitenkin si-
ten, että k/n 	1,2,3 ...... 

Järjestetyn interferenssin vaikuttaes 	on syntyvä tä- 
rira amaa 	urs1JoKaa 	in piden 
t°rinä. 

ioeliä on puhuttu ainoastaan eri nuineroilla iaukaist'-
vien rivien ynteisvaikutuksesta. Lyäythidaste ja puo-
lisekuntinalleja käytettäessä syntyy kuitenkin myös nal-
lien valrdstusvirheestä 	tZ  johtuen yhteisvaikutus se- 
mannumeroisten nallien kesken. Naliissa olevia ridaste-
kappaleita ei nimittäin pystytä valmistamaan aivan tasa-
laatuisina, vaan niissä esiintyy aina hajontaa, joka kas- 
vaa hidasteajan kasvaessa. 	iajonta aiheuttaa sen, että 
nallit räjähtävät hiukan eri aikoina, jolloin eri panos-
ten synnyttämien tärinäaaltojen kesken tapahtuu inter-
ferenssiä. Samannumeroisten nallien hajonnan aiheutta-
masta interferenssilmiöstä käytetään louhintatärinän 
yhteydessä yleensä nimitystä järjestämätön interferenssi, 
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erotukseksi eri nallinumeroiden välisestä järjestetystä 

interferenssistä. 

Langeforsin ja Kihlströmin 	L3j mukaan samalla nume- 
raha räjähtävien panosten yhteisvaikutus on riippuvai-

nen nalhien keskimääräisestä velmistusvirheestä j.a kai-

lioperän ominaisjaksoluvusta. Yhteisvaikutust voidaan 

kuvata seuraava.11n kaavalla: 

= 	. 

samalla. nallinumerolla räjähtävä räjähdysainemäärä 

'= kallioperän ominaisjaksoluvusta ja nallien valmis- 

tusvirheestä johtuva reduktiokerroin. Riippuvuus 

on esitetty taulukossa 2. 

red = yhteisvaikutusta kuvaava räjärdysainemäärä eli 

se räjähdysainemäärä, joka yhdellä nallilla 

lukaistuna aiheuttaisi yhtä suuren tärinän 

kuin koko rivi. 

Taulukko 2 Reduktiokertoimen riippuvuu3 oinaisjakso-

luvusta f ja nllien valristusvr.eestä 

Reduktiokerroin 

HZ ± ± 	10 ± 	) 	± 	100 ± 200 ms 

-, 1 1 1 	 1 	/ 
1'-• 

1 / 
1.' 

10 1 1 1 	1/5 1/6 

20 1 1 1/2 	1/6 1/6 

50 1 1/2 1/3 	1/4 1/12 
100 1/2 1/5 1/6 	1/12 1/25 
200 1/3 1/6 1/6 	1/25 1/50 

500 l/b l/b 1/12 	1/50 1/100 	
j 

Nallien valmistusvirheellä tarkoitetaan sellaista rajaa, 
että alueelie keskiarvo ±4tt mahtuu 5/6 havaintotuloksis-
ta. Ruotsalaisten LJ mukaan sen suuruus on seuraava: 

	

- Lyhythidastenallit 	1 , 2 ja 3 	= ± 5 ma 

	

- Lyhythidastenallit 	4 - 10 	= ± 10 

	

- Lyhythidastenahlit 	11 - 	10 

	

Puolisekuntinahlit 	 ± 100" 
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Laskettaess redusoitua räjiidysainemäärära On aina muis-

tettava, ettei 3e koskaan voi olla pienempi kuin kentän 

suurin ydelli nallilla räjhtv rjJysainemäär. 

2.) Tdrinn varllisuus rakenteille 

TttCdSi seivitt3.n irindn vaarl suutt rken-
teiile 	det in siiti, ett tirin or pakkoviräeely., 

joka aiheuttaa rakentees:sa. puristus - , veto-, taivutus- 
ja leikkausjännitystilan muutoksia. Iiden muutosten 
suuruus riippuu rakenteen iraJust, perustamisolosuh- 

teista ja tärirän suuruudesta. Kaavan mucdossa asia voi-
Jaan esittää seuraavasti 

7 ) 	vakio 1 	f. 	o 	. 	fo 

3 a:inrc 	kri teerio" 

= louhintatärjnär 	iitu 
f = iourJntatänjnäfl 	.:oluk 
fo= rakenteen 	ors,soluk 
o 	- lo 	int: tr.nän 	etenemisno?e 

vakio, 	jonk 	arvo 	riippuu 	s:: otenssissa 
j.ksolvur: 	katsotaan 	vaikuttavan 
vakio, 	jonka 	uruus 	riippuu 	siitä, etenemis- 
nopeuden katsotaan vaikuttavan 

vakio, 	onka 	- uuruus 	riipDuu 	siitä, kuinka 	rakenteen 
s;ksoiuvun 	katsot'n 	vaikutta -;n. 

Lavn vulja yo dean tutkia kakeniaisia, 1 ima n o-

::oeen 1 sUa rakenteita. \Taikutta vana , vaar 

tärin3i.ureeno voi olla ampl± tuJ 1, 	eL -)-1usnopeJ) tai 
k i. tvvyys 

äjnnssä kyse sen :eDriar. vtt :neuon 	iteLkin 
aivan 1ian monimutKaista. 	iks onkin pyritty 3iien, 
ettl valainkovaara ;oitaisiin esittää jollain tietyn tä-

rinäsuureen avulla. 3uorittarnalla koeammuntojo siten, 

että vaurioita sattuu, mittaamalla louhintatärjnä ja näin 

saatujen tulosten perusteella suorittarnalla vertailuja 

eri tärinäsuureUen välillä, ovat useimmat tutkijat ny- 
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kyisin päätyneet siihen, että heilandusnopeus ilmaisee tä-

rinäruureista parhaiten vahinkovaaran. Kuvassa 5 on esi-

tetty Langeforsin ja Kiilströmin 	3J ja kuvissa 6 ja 7 

Northwoodin ja Edwardsin 	tutkimustuloksia. 

AmpI,tud. 
0001 mm) 

lUO 

\ ••\ 	 S.r,ous crccking 1 
500 

• 	0 
t- 
\ '\ x 	F 	crocks oid foli of p1a,•r 

0 No notic.ob(. dcmog. L'r .4± 
70 -- - 

-.0--- o 

- 
o.ig 	 o.L 	

0 	
o 	

0\..1. 	'•¼:::\\ 

30 

- - 
- 	

- 	- 	
- 	- 

20 
150 	200 

Fr.qu.ncy 

Kuva 5. Vahinkojen ja eri tärinäsuureiden vertailu L3 

Tutkimusten tuloksista on myös pyritty määräämään suurin 

sallittu heilandusnopeuden arvo, joka ei vielä aiheuta 

vaurioita. 

Taulukossa 	on esitetty ohjearvoja, jotka on määrätty 

useiden eri tutkijoiden saamien tulosten perusteella. 

Taulukkoa laadittaessa on heilandusnopeuden lisäksi huo-

mioitu myös perustamisolosuhteiden vaikutus. Koska tut-

kimukset ovat kohdistuneet normaaleihin asuinrakennuksiin 

on taulukkokin laadittu vain niille. 

c ci, 

Ohjearvot perustuvat tärinän yhden komponentin tunterni- 
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Kuv- 6. Vahinkojen riippuvuus 
nopeudests (2) 

Kuva 7. Vahinkojen riippuvuus 
kiihtyvyydesth (2) 

aulukko ; Vainkovaarn iuokitus normaaieiiie asuin- 

rakenriuksiile 5 

Impulssin etenernisnopeus m/s ____________ Vaikutus for- 
maaleille 1000 - 	1500 2000 - 3000 4500 — 5000 (1) asunrakennuk- 

Hiekka, 	sora, Moreeni, 	lius Hiekkakivi sille 
cl) savi pohjave- ke, kalkkiki- graniitti 

sipinnan ala- vi gneissi 
O)r1 puolella 

Ei havitts- 

o 13 35 70 vaa halkea- 
man muodostu- 

1 mista 

r4 	I) Hienohalkeamia 
30 55 110 ja laastin ir- Q)O) 

toamista 
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seen. Komponentit ovat yleensä joko samaa suuruusluok- 

kaa 	, tai sitten pystykomponentti ja louhintakent- 

tään suunnattu vaakakomoonentti ovat likirnin vht 	1]11- 

ria ja kolmas näitä huomattavasti pienempi j...2] . Yleen-

sä tullaan toimeen mittaamalla pystykomponenttia ja tar-

kastamalla silloin tällöin onko louhintakenttään suun-

nattu vaakakomponentti samaa suuruusluokkaa. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että ensimmäiset vauriot 

ta.pahtuat yleensä rakennuksen kellarissa L2 . Tästä 
syystä tilastolliset .arvot perustuvatkin siihen, että 

tunnetaan se tärinä, joka ulkoapäin vaikuttaa rakennuk-

seen. Mittarit on siis mandollisuuksien mukaan pyrittävä 

sijoittamaan rakennuksen ja maaperän yhtymiskohtaan. 

Tilastollisia orjearvoja käytettäessä on aina muistetta-

va, että rakenteen tila lopullisesti määrää syntyykö 

vaurioita vai ei. Mikäli rakennuksessa on kohtia, joi-

hin jännitykset pyrkivät kasaantumaan tai mikäli raken-

nus kuntonsa puolesta oleellisesti poikkeaa rakennuksis-

ta, joiden perusteella ohjearvot on laadittu, voi vau-

noita ilmetä jo huomattavasti taulukossa 3 annettuja oh-

jearvoja pienemmillä heilandusnopeuksilla. 

2.6 Tärinävaaran vaikutus anostuksen suunnitteluun 

Panostuksen suunnittelu voidaan jakaa seuraaviin osiin: 

- Arvioidaan, mikä rakenteista on ensimmäisenä vaarassa. 

- Valitaan tarkan rakenteellisen analyysin perusteella 

tärinäsuure, joka on vaarallisin ja sille suurin sal-

littu arvo. Vaihtoetitoisesti voidaan normaaleissa 

asuinrakennuksjssa tai rakenteeltaan niiden kaltaisis-

sa rakennuksissa käyttää tilastollisten menetelmien 

perusteella saatua suurinta sallittua heilandusnopeu- 
den arvoa. 

- Koeammunnoista mittaamalla tai kokemusperäisesti arvioi- 

maila määrätään kallioperän ominaisjaksoluku. 
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- Aikaisempiin tutkimuksiin tai koeammuntoihin perustuvan 

kaavan avulla lasketaan suurin sallittu kerralla vaikut-

tava räjähdysainemäärä Qsall. 

- Jaetaan panostus osiin, joissa Qred 	sall. Tämä tapahtuu si- 

ten, että valitaan nallitus niin, että kanden osan välinen 

idaste-eroT 2.5 - 3 T. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 

järjestettyä interferenssiä. Meikäläisissä kivissä sen 

käyttö tulee kuitenkin aniharvoin kysymykseen ja sen käyttö 

on hyvin vaativaa. 

- Lasketaan suurin yhdelle uumerolle sallittu räjähdysaine- 

	

määrä kaavasta 	' = ii/ . red. 

r4itä edellä on esitetty heilandusnopeuden laskemisesta. teo-

reettisilla kaavoilla, pätee yleensä vain kalliossa. Feh-

meämmissä maalajeissa tarvitaan nimittäin huomattavasti suu-

rempi räjähdysainemärä saman heilandusnopeuden saavuttami-

seksi. Normaaleissa asuinrakennuksissa v idnn niissä käyt-

tää kaavoja, jotka ilmaisevat, turvallisen etäisyyden ja 

suurimman sallitun kerralla vaikuttavan räjäiIyssinemäärän 

välisen riipuvuuien. On nimittäin todettu, että nämä kaa-

vat ovat voimassa Kaikissa perustamisoosuLte tasa 

Esimerkkeinä mainittakoon seuraavaat kaavat: 

R 	7 . sa ii 2  

sa li/R 2 	o.o 	 1:] 

Asail = suurin sallittu kerralla. vaikuttava räjähdysaine-

määrä 	kg 

R = tarkkailupisteen ja räjäytyspisteen välinen etäisyys m 

3 HEITTO JA SINKOUTUMINEN 

3.1 Heitto 

Heitolla tarkoitetaan sitä matkaa, jonka pääosa irtoavasta 

kivestä räjäytyksen tapahtuessa liikkuu. Heiton pituus on 

suoraan verrannollinen ylilataukseen/m 3 . Yhteen kerrallaan 

ammuttavaan reikäriviin ,pätevät oheisen taulukon mukaiset 

ohjearvot. 
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Taulukko 4. Fiaiton ja ylipanostuksen riippuvuus 

Ylipanostus 	(kg/m3 ) 0 0.05 0.10 0.15 0.20 
Räjäytettävän kallio- 
kentän painopisteen 
siirtymä (rn) 0 3.5 7 10 15 

Ohjeervot ovat keskiarvoja, joihin rinnan korkeus ja rei-
kien kaltevuus vaikuttavat voimakkaasti. 

Usemapia reikärivejä amrnuttaessa on muistettava, että ken-
tän etuosan siirtyminen on huomattavasti keskiarvoje suu-
rernpi. 

Heitossa tapahtuvan kiven liikkumisen aiheuttamaa vaaraa 
ei yleensä voida pienentää muulla tavoin kuin ylilataus-
te säätelemällä. Täkkäys ei vaikuta heittoon. Heiton 
suunta taas voidaan valita siten, että se on vaaralle 
alttiisiin kohteisiin nähden mandollisimman edullinen. 

3.2 Sinkoutuminen 

Sinkoutumiselia tarkoitetaan pienten kivenlohkareiden 
ja irtonaisten kallionkappaleiden lentämistä. Niiden 
lentärnisma.tka saattaa olla jopa 400 - 500 m silloin kun 
killion pääma.ssa siirtyy vain 10 m. 

Sinkoutumista voidaan estää seuraavin tavoin: 

- Valitaan oikea sytytysjärjestys. 

- Käytetään riittävän lyhyitä nallien leukeamisvälejä 
(1 h-nallit). 

- Suoritetaan huolellinen täkkäys kumimattoja, säkkejä, 
tukkeja tai teollisuusvilttiö. käyttäen. 

Joskus voidaan sinkoutumisen aiheuttamaa vauriovaaraa es-
tää myöskin suojaamalla veurioalttiin kohteen arimmat 
kohdat. 

Mikäli joudutaan räjäyttämään panos tai kenttä, joka on 
vain puutteelisesti peitetty, voidaan vaarallinen alue 
arvioida oheiseen kokemusperäiseen taulukkoon 	5 pe- 
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rus tuen. 

Taulukko 5. Sirpalev-aikutuksen arvioiminen 

Räjäytettävä kohde 

Puu, kivet5n maalaji 

hiekka, jää yms 

Räj ähdysainemäärä 
(kg) 

0.5 
yli 0.5  

Vaarallis en 
alueen säde m 

1 00 

200 

Kallio, kivi, kivinen 
tai routinut maa 	yli 0.5 	•S1 

Raudoitettu rakenne 	0.5 

yms 	 5.0 

	

yli 5.0 
	

:11 

4 ILMANPAINE 

Räjäytystä suoritettaessa leviää ympäristöön aina myös-

kin paineaalto. Maanpäällisissä louhinnoissa se on 

voimakkain räjäytettäessä pintapanoksia. Sen aiheutta-

mat vauriot ovat yleensä ikkunaruutujen särkymisiä. 

Avomaastossa voidaan ikkunaruutujen särkymisvaara ar-

vioida oheista sosiaaliministeriön vahvistamaa ohje-

arvotaulukkoa käyttäen. Taulukko . 

Taulukko 6. Sosiaaliministeriön vahvistama ohjearvo-
taulukko 

Kerralla räjäytettävä panos 	Vaarallisen alueen säde 
(kg) 	 (m) 

0.5 	 100 - 150 
2 	 200 
4 	 300 
5 	 400 

10 	 500 
15 	 600 
25 	 800 

yli 	25 	 1 000 
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Ahtaissa paikoissa on paineaallon vaikutus voimakkaampi 

kuin avornaastossa. Tunnelilouhinnoissa, joissa paine- 

aalto kulkee jo valmiita käytäviä pitkin, onkin sen vuok-

si sivuhaaran aukaiseniinen vanhaan jo sisustettuun luo-

laan syytä jättää aivan työn lopussa suoritettavaksi. 

5 YHTEEI VETO 

Ympäristön suojelu tulee louhintatöissä lähivuosina yhä 

korostetummin esille, koska asutuskeskuslouhinnat yleis-
tyvät koko ajan. Tämän vuoksi olisi meilläkin jo suun-

nitteluvaiheessa selvitettävä seuraavat lähinnä louhinta- 

tärinää selventävät seikat: 

- Kuinka suuri tärinä kulloinkin sallitaan 

- Kuka suorittaa mittaukset ja minkälaisin laittein 

- Onko muita seikkoja, jotka rajoittavat louhintaa. 

Sopivat sallitut tärinärajat olisivat meillä normaaleil-

la asuinrakennuksilla 50 - 70 mm/s. Erikoistapauksissa 

olisi rajat annettava, aina asiantuntijan määrättäviksi. 

Liian alhainen raja on aina tietysti varmempi mutta se 

nostaa hintaa voimakkaasti. Vastuun jättäminen kokonaan 

työn suorittajalle taas aiheuttaa sen, että otetaan tar-

peettomia riskejä ja varaudutaan niihin jo hinnassa. 

Edellisten kysymysten tultua selvitetyksi kulkee louhin-

taprosessi työn suoritusvaiheessa seuraavasti: 

- Suoritetaan huolellinen ympäristön ennakkotarkastus 

- Koeräjäytysten perusteella laaditaan louhintasuunnitelma 

- Suoritetaan louhinta pitäen koko ajan tarkkaa pöytäkir- 
jaa ammuttavista kentistä 

- Valvontamittausten antamien tulosten perusteella tsr- 
kastetaan kokoajan louhintasuunnitelmaa. 

Kaiken edelläesitetyn tarkoituksena on sasvutta andolli-

sirnman taloudellinen lopputulos ja säilyttää ympäristö 
vaurioitta. 
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VIII LOUHINTATÖITÄ KOSKEVAT LAIT, SÄÄDÖKSET JA MÄÄRÄYK 

SET SEKÄ TYÖTURVALLISUUS 

JOHDANTO 

Työturvallisuuslainsäädännössä ovat räjähdysaineiden kä- 

ittely ja räjäytystyöt käsitetty niin vaarallisiksi 

töiksi, että niistä on annettu erillisiä säädöksiä ja 

määräyksiä. Sekä louhinta- ja räjäytystöitä johtavien 

että näitä töitä suorittavien on tunnettava perusteel-

lisesti alaa koskevat lait ja säädökset sekä noudatet-

tava niitä ehdottomasti. 

1. RÄJÄHDYSAINAIDEN KÄSITTELYÄ VALVOVAT VIRANOMAISET 

Työmaalla tapahtuvaa räjähdysaineiden käsittelyä val-

voo sosiaali- ja terveysministeriö kuntien ammattitar-

kastajien avulla. Lisäohjeita tulkinnoista ja sovel-

lutuksista ym antaa sosiaali- ja terveysministeriön ra-

kennusteknillinen toimisto. Räjähdysaineiden valmis-

tusta, varastointia, kuljetusta ja kauppaa valvoo 

kauppa- ja teollisuusministeriö. 

2. TYÖTURVALLISUUSLAKI 299/58 

Työturvallisuuslaki on kaikkia työaloja koskeva perus-

laki, joten sen yleisiä ohjeita ja terveydellisiä mää-

räyksiä on noudatettava kaikissa töissä. Seuraavassa 

on otteita erityisesti louhintatöihin soveltuvista mää-

räyksistä. 

8 § "Jos työturvallisuudesta jossakin työssä on voimas-

sa erityisiä määräyksiä, noudatettakoon sellai-

sessa työssä tämän lain ohella myös niitä." 

Edelläolevan pykälän nojalla voidaan rangaista, jos jo-

tain järjestysohjeen määräystä ei noudateta. 

§ on ne peruspykälä, joka sisältää työnantajan ja työn-

tekijän yleiset velvollisuudet ja määrää heidät yhteis-

toimintaan työturvallisuuskysymyksissä. 

9 § 3 mom. "Työnantajan ja työntekijän on yhteistoimin- 



riassa pyrittävä yi±äpit: 

vallisuutta työpaikalla" 

29 § 	"Koneiden, paineastioidei, fluiu— da 

neiden sekä muiden niihin verrattavien teknillisten 

laitteiden tulee olla niillä työskenteleviä ja mui-

ta työpaikalla olevia henkilöitä uhkaavien tapatur-

mien ehkäis emiseksi tarkoituks enmukaisesti rakenn 

tut, sijoitetut ja asennetut sekä vaxhut LTr 

peellisin suojalaittein ja merkinnöin. 

Edelläolevan pykälän nojalla vaaditaan mm. t' iiui 

pressorien voimansiirtoakselin SU(1- 

Tässä tarkoitettuihLn merkintöihin kuuluvat min. paineas-

tioissa suurinta sallittua työpainetta ja nostolaitteiden 

suurinta sallittua kuormaa sekä ulottuvuutta koskevat mer-

kinnä -t. Samoin myös kaasusäiliöitä koskevat tunnusvärit 

ja räjähdysainepakkauksien tunnusmerkirindt. 

33 § "Käsiteltäessä ja säilytettäessä räjähtäviä, tulen- 

arkoja, syövyttäviä tai muita sellaisia vaarallisia 

aineita on noudatettava erityistä varovaisuutta ja 

tarkoin otettava varteen, mitä näiden aineiden kä-

sittelemisestä ja säilyttämisestä on erikseen sää-

detty". 

34 § 1 moni. "Työntekijälle on annettava työn laadun ja työ- 

olosuhteiden edellyttämää opetusta ja ohjausta työssä 

sattuvan tapaturman sekä työstä aiheutuvan sairaetu-

misen vaaran välttämiseksi. Milloin aihetta on, on 

tarkoituksenmukaisia varoituksia ja muita suojeluoh- 

jeita pantava julki sopiviin kohtiin työpaikalla". 

2 mom. "Työtä, josta saattaa aiheutua erityistä ta-

paturman tai sairastumisen vaaraa taikka palonvaaraa, 

ei tilapäisestikään saa suorittaa muu kuin huolelli-

nen ja siihen pätevä henkilö tai tällaisen henkilön 

välittömän valvonnan alaisena muu tybntekijä". 

Edelläoleva pykälä käsittelee työntekijälle annettavaa 

opetuksen välttämättömyyttä. Se edellyttää myös, ettei 

panostajan tehtävissä saa käyttää henkilöä, jolla ei ole 

panostajan lupakirjaa. 	Aivan samoin kuin esimerkiksi 
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kuorma-auton kuljettajana ei saa käyttää henkilöä, jolla 

ei ole kuorma-auton ajokorttia. 

40 § velvoittaa koneiden ja laitteiden valmistajan ja 

maahantuojan varustamaan laitteet suojaimilla ja käyttö-

ohjeilla. 

44 § määrää lääkärintarkastukset asetukseila 232/61. 

Keu.hkotarkastukset ovat pakollisia kiveninurskaamoilla, 

tunneleisaa ja vastaavissa töissä (pölyinen kaivos). 

Alkutarkastus on viimeistään kuukauden kuluttua tällai-
sen työn aloittamisesta, muut tarkastukset kolmen vuoden 

välein. Röntgenkuvat tarkastetaan työterveyslaitoksella. 

Kuulotarkastukset on toimitettava, jos melun voimakkuus 

on pysyvästi yli 100 desibeliä. Ammattitaudin vaara 

saattaa olla olemassa, jos voimakkuus on yli 85 db. Al-

kutarkastus on kuukauden kuluessa ja määräaikaietarkas-

tukset vuoden välein. Porarit joutuvat useimmiten työs-

kentelernään kovassa melussa. 

47 § "Valtioneuvosto voi antaa järjestysohjeita tämän 

lain soveltamisesta eri työaloilla sekä vaarallis-

ten koneiden, välineiden, laitteiden ja aineiden 

käyttämisestä ja tarkastuksesta sekä muita määräyk-

siä lain käytäntöönpanosta". 

Tämän pykälän nojalla on jo annettu järjestysohjeet rä-

jäytystyötä varten sekä huoneenrakennustöitä varten. 

3. JÄRJESTYSOHJEET RÄJÄYTYSTY'TÄ VARTEN 362/65 JA 684/65 

Järjestysohjeita on noudatettava työmaalla räjähdysainei-

den käytössä, kuljetuksessa ja säilytyksessä. 

2 § " Työnantajan edustaja on vastuunalainen näiden jär-
jestysohjeiden noudattamisesta, jollei työturvalli-

suuslaista ja näistä järjestysohjeista muuta johdu". 

Järjestysohjeiden mukaan louhintatyömaalla on kaksi vas-

tuunalaista henkilöä. Toinen on työnantajan edustaja,- työ-

maan vastaava mestari tai muu tähän tehtävänn nimetty heti-

kilö. 	Toinen on järjestysohjeiden edellyttämä rä- 
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jäytystöiden vastuunalainen valvoja (panostaja), joka 

toimii nimenomaan räjäytystyön sekä räjähdysaineen 

säilytyksen ja puolivalmisteesta tapahtuvan valmis-

tuksen sekä työmaalla tapahtuvan räjähdysaineen kulje-

tuksen vastuunalaisena valvojana. Hänet on työnantaja 

tai työnantajan edustaja ottanut tai määrännyt juuri 

tähän työhön. Hän toimii siis vastaavan mestarin alai-

sena asiantuntijana, joka vastaa niistä räjäytystyöhön 

liittyvistä teknillisistä yksityiskohdista, joita työn-

johtaja ei voi ilman erikoiskoulutusta hallita. Näiden 

kanden vastuunalaisen henkilön on monissa käytännön 

asioissa yhdessä ratkaistava menettely. Esim. räjäh-

dysaineen asianmukainen varastointi ja räjähdysainekir-

janpito, tupakanpolttokielto ym varotoimenpiteet, p0-

raus- ja panostussuunnitelmat ja kaatosuunnan valinta, 

kerrallaan räjäytettävän kohteen suuruuden harkinta ja 

räjähdyshetki ym koko työmaan turvallisuuteen vaikutta-

vat seikat ovat tällaisia yhdessä päätettaviä asioita. 

Räjäytystyön vastuunalainen valvoja on panostaja. Riip-

puen työmaalla käytettäväri räjähdysainemäärän suuruudes-

ta on panostajan pätevyysvaatirus seuraava: 

- nuorempi panostaja, jos työmaalla käytettävä räjähdysaine-

määrä on enintään 200 kg/vrk ja enintään 5 kg yhtenä 

panoksena = yhdessä reiässä 

- vanhempi panostaja, jos määrät ovat enintään 500 kg/vrk 

sekä yhtenä panoksena enintään 10 kg 

- ylipanostaja, jos määrät ovat edellisiä suurempia. 

Edellä mainittujen lisäksi sellaisen tilapäisen, aikatu-

lilankaa käyttäen suoritettavan räjäytystyön, jossa rä-

jähdysainernäärä ei yhtä 25 kiloa vuorokaudessa, eikä 

yhtenä panoksena räjäytettövä määrä yhtä yhtä kiloa saa 

maalaiskunnan asema- ja rakennuskaavoittamattomalla alu-

eella suorittaa 21 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on 

oikeus käytetyn räjähdysainemäärän hahlussapitoon ja joka 

on todistettavasti sanut ohjeet pienten räjähdysainemää-

rien turvallista käyttämistä varten. Mikäli räjäytystyö 

on luonteeltaan toistuvaa esim. päivittäin tai viikoittain 
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suoritetaan räjäytykset kuten maaleikkauksesta tule-

vien kivien särkeminen tai murskaamolla kitaan tul-

leen ison kiven särkeminen tarvitaan tässä työssä 

panostaja. 

Järjestysohjeiden 3 §:n mukaan saadaan räjäytystöihin 

ottaa vain 18 v täyttäneitä henkilöitä, joilla on työn 

vastuunalaisen valvojan toteamat riittävät tiedot rä-

jähdysaineiden käytön aiheuttamista vaaroista. Työn-

johdon ja panostajan pitäisi yhdessä huolehtia siitä, 

että näitä määräyksiä noudatetaan. Samoin on työnjoh-

don ja panostajan yhdessä huolehdittava siitä, että 

räjäytystyössä ei pidetä henkilöä, jonka sairaus tai 

ruuniinvika saattaa haitata työn turvallista suoritta-

mista. 

4 §:n mukaan täytyy erilaisten räjäytystyössä käytet-

tävien koneiden, kojeiden ja laitteiden olla viranomais-. 

ten hyväksymää mallia ja hyväksymismerkinnällä varustet-

tuja sekä sellaisia, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttä-

j illeen. 

5 § Räjäyttämiseen ei saa käyttää sellaista räjähdys- 

ainetta, tulilankaa tai nalleja, joita on syytä 

epäillä pilaantuneiksi. 

8 ... 12 §:t määräävät räjähdysaineiden säilyttämisestä 

työmaalla. Räjähdysainevaraston on oltava lujatekoinen 

ja sen on oltava vähintään 10 metrin etäisyydellä asu-

tusta rakennuksesta, yleisestä tiestä yms. Siinä saa 

säilyttää ilman erityislupia enintään 50 kg räjähdysal-

netta ja tätä määrää varten tarvittavat nallit. 

- tavallisesti käytetään noin 1" vahvuisesta ponttilau-

dasta tehtyj. varastolaatikoita, jotka on päällystet-

ty 0,8 ... 1,0 mm galvanoidulla tai maalatulla teräs-

pellilä. Laatikot on varustettava lujilla lukkorau-

doilla ja Abloy-lukoilla. 

- mikäli nalleja säilytetään samassa laatikossa räjäh- 
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dysaineen kanssa, on niiden oltava erillisessä osas-

tossa. Nallien ja räjähdysaineosaston välisen seinän 

on oltava kyllin lujan kestämään mandolliset nallien 

räjähdykset. Väliseinö. valmistetaan esim. 1' pontti-

laudasta molemmin puolin ja lautojen väliin pannaan 
10 cm karhuntalja tai hiekkaa. 

- paras tapa on säilyttää räjähdysaineet ja nallit eri 
laatikoissa 

- jos räjähdysaineiden varastolaatikkoa ei jatkuvasti 

vartioida, on se suojattava joka puolelta lujalla te-

räsverkolla, joka on päältä ja sivuilta vähintään puo-

len metrin etäisyydellä laatikosta. Teräsverkosta vai-

mistetun suojahäkin ovi on myös lukittava, etteivät si-
vulliset pääse räjähdysaineiden varastolaatikkoon kä- 
siksi 

- räjödysainevarasto on merkittävä varoituskilvellä tai 

punaisella lipulla sekä kilvellä, josta käy selville 

kenelle varasto kuuluu ja varaston vastuunalaisen hoi-
tajan nimi ja osoite 

- räjähdysainelaatikkoon on kiinnitettävä tai maalatta-
va räjähtävän po... in kuva 

- jos räjähdysaineiden varastolaatikoita tarvitaan usei-

ta, ne on sijoitettava niin, ettei yhden räjähtäminen 
aiheuta toisten räjähtämistä 

- räjähdysainevarastot sijoitetaan siten, ettei niihin 
lennä räjäytyksissä kiviä 

- jos työmaalla joudutaan varastoiinaan räjähdysaineita 

yli 50 kg, lupa siihen on pyydettävä lääninhallituksel-
ta 

13...15 §:t määräävät räjähdysaineiden käsittelystä, kan-

tamisesta ja kuljetuksista työmaalla, joten näiden pykä-

lien tuneminen on työnjohdolle tarpeellista. 

- henkilö saa työmaalla kerrallaan kantaa enintään 25 kg 
räj hdysainetta 

- mutta, jos hän samalla kuljettaa nalleja, on kannetta 

van räjähdysaineen määrä enintään 10 kg. Tällöin käy-

tetään ns panostajan pakkia, jossa nalleilla tulee ol- 
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la oma osastonsa 

- räjäytyskohteessa tarvitaan joskus suurikin mäarä 

räjähdysainetta, jopa suurempia määriä kuin työmaa- 

varastossa saadaan säilyttäa. Tällöin räjähdysai- 

neet tuodaan työpaikalle suoraan ja niiden on oltava jatkuvan 

vartioinnin alaisina. On muistettava, että panos- 

tuspaikassa saa olla kerrallaan vain välittömäst. 

panostettava määrä, suuremmat määrät sijoitellan 

100 kg:n erissä 20 metrin päähän toisistaan. 

- Jos työmaalla siirrellään räjähdysainetta autolla 

tai muulla kuljetusvälineellä enemmän kuin 25 kg 

kerrallaan, ajoneuvo on varustettava punaisella lipulla. 

Tällöin on räjäidysaine lastattava niin, ettei se 

pääse siirtymään kuljetuksen aikana eikä nalieja 

saa olla samassa kuoraiassa. 

17 § koskee cravllen jvjestelä. 

- työturvaliisuuden vuoksi on porauspaikka ennen työn 

alkamista puhdistettava maasta ja irtokivistä 

- etukäteen on te}illvä tarvittavat kaiteet ja teli-

neet 

- on otettava tarkoin huomioon kalliossa olevat hal-

keamat ja kerrosturnat sekä niiden vaikutus räjäy-

tykseen. 

20 §. Kenttä- tai muuta monireikäräjäytystä varten 

tarvittava poraaminen on suoritettava niin, että poran-

reikien pohjat tulevat etukäteen suunniteltuun tasoon. 

Monireikäräjäytystä varten on tämä suunnitelma tehtävä 

aina. Hyvä porauskartta ja tarkistus sihtilaudoilla 

auttavat tässä ja turvallisuuden lisäksi saadaan leik-

kauksean tasainen pohja. 

- porausta ja panostusta saa suorittaa samanaikaisesti 

vain silloin, kun porattavien ja panostettavien rei-

kien keskinäinen etäisyys on riittävä, kuitenkin vä-

hintään 5 metriä 

- porausta ei saa suorittaa kahta metriä lähempönä 

panostettua reikää 
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22...36 §:t käsittelevät räjähdyspanoksen valmistelua 

ja panostamista ja kuuluvat panostajan toiniialaan 

- nalleja ei saa kiinnittää aikatulilankaan viittä 

metriä lähempänä muita räjähdysaineita eikä huone-

tilassa, jossa on muita henkilöitä kuin tämän työn 

5 U ari t t aja 

- 60 cm lyhempää aikatulilarikaa ei saa käyttää 

- aikatulilangan tulee panostukser jälkeen ulottua vä-

hintään 20 cm reiiiin ulkopuolelle 

- nallit on ennen käyttöä todettava kunnollisiksi ja 

kysymyksessä olevaan työhön soveltuviksi 

- on käytettävä vain hyväksyttyjä nallipihtejä 

- räjähtävää tuliankaa leikattaessa on kela vietävä 

niin kauas panostuspaikasta ja muista räjähdysaineis-

ta, että langan ma:dollisesti räjähtäessä jäävät va-

hing) ot vähäisiksi 

- sähkösytytyksessä kytettävien johtirnien tulee olla 

poikkipinnaltaan riittävää ja hyvin eristettyä kupa-

rilankaa (laidaisukaapeliksi sopii esim. 100 m pitkä 

VSK 2 x 1,5 mm tai vääintään 100 m VäK 2 x 1,00 rnm 2 ) 

- sähkösytytystä ktiytettäessä on varmistauduttava sii-

tä, että virtapiirin nailit ovat saman tehtaan vai-

mistamia sekä malliitaan ja vastukseltaan virtapii-

riin soveltuvia 

- panostamisessa saa käyttää ainoastaan puista tai säh-

köä jontavasta muovista valmistettua latasinta, jonka 

on oltava tasapaksu ja mitoiltaan sellainen, ettei 

sen käyttö vahinoita tulilankaa tai nallinjohtimia 

- ukonilman lähestyessä ja sen aikana ei saa panostaa 

- ennen panostamista on porausreikä puhdistettava hie-

kasta ja liejusta 

- panostamista ei saa suorittaa kahta metriä lähempänä 

paineilmalla puhdistettavaa reikää. Jos kallio on 

fikkonaista, tulee etöisyyden olla suurempi, sillä 

paineilma tulee kallion rakojen kautta viereisiin 

reikiin. 
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37 § "Panostarniseen ei saa käyttää enempää räjähdysai-

netta kuin mikä on tarpeellista. Tällöin on otet-

tava huomioon räjähdysaineen laji ja räjäytettävän 

kohdan laatu sekä ympäristön suojeleminen". 

- liian suuri räjähdysainemäärä voi aiheuttaa heittoja. 

Nämä voidaan estää pienentämällä räjähdysainemäärää, 

tässä ei peittämirten auta 

- lentävät kivensirpaleet voidaan estää räjäytettävän 

kentän kunnollisella peittämisellä 

- ilmanraineaaltoja pelättäessä ei pidä käyttää pinta- 

pnoksia (silloin, kun esim, ikkunat ovat vaarassa) 

- tärinän aiheuttamien vahinkojen torjumiseksi on käy-

tettävä pieniä panoksia ja eri panosten syttymisaika 

on ajoitettava käyttämällä lyhythidastenalleja siten, 

että samanaikaisesti räjähtävien panosten yhteinen 

räjähdysainemäärä on mandollisimman pieni. 

38...45 §:t sisältävät asioita, joista ammattitaitoinen 

panostaja huolehtii. 

46 § Työnjohdon asiana on muistaa, että panostettua tai 

laukeamatonta kenttää ei saa jättää vartioimatta. 

48 § Työmaan johdon on panostajan kanssa yhdessä suunni-

teltava jo räjäytyksen valmistelun aikana suojaamis- ja 

varotoimenpiteet räjäytyksen ajaksi ja työnjohdon on vai-

vottava, että kaikki tapahtuu oikein. 

- Ennen räjäytystä on panostajan erityisesti varmistut-

tava siitä, että PANOSTUKSESSA KYTTÄ1.1ATPÄ JÄÄNEET 

RAJÄIYSAINEET ON SIIRRETTY SUOJATTUUN PAIKKAAN 

- vaarallisella alueella ei ole ihmisiä 

- varataan sopiva räjäytyksen hetki ottaen huomoon mm 

liikenteen ruuhka-ajat ja koulujen välitunnit ym 

paikalliset olot 

- varmistusmiehet ovat mäkrätyillä paikoillaan estämäs-

sä pääsyn vaaralliselle alueelle 

- varmistusmiehet antavat toistuvasti ja räjäytyksen 

päättymiseen saakka riittävän voimakkaita ja selviä 
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varoitusmerkke j ä 

- siellä, missä ihmisten varoitushuudot eivät muun melun 

takia kuulu, käytetään hälytyslaitteita, jolloin voi-

daan antaa voimakkaampia äänimerkkejä 

- alueen varmistuksen tehostamiseksi voidaan käyttää va-

roitustauluja. 

72.. .73 §:t Pilaantuneiden räjähdysaineiden hävittäminen. 

Jos räjähdysaine on päässyt pilaantumaan ja tullut epä-

varmaksi, ei sitä saa käyttää räjäytystyössä. Tällöin on 

räjihdysaine tietyllä tavolla hävitettävä, tavallisesti 

polttamalla. Räjähdysaineen hävittämisen saa suorittaa 

vain panostaja, jolloin hänen on noudatettava suurta va-

rovaisuutta ja varmistettava ympäristö, koska hävitettä-

essä voi sattua räjähdys. 

4. ShSIAALIINIPLRIU V; IVISTIJIAT TEiTILJISUT TURVALLI-

SUUS O IJ.SET N 0 1 6 	JYTYSALAN ä0 :LIEJA" 

Ohjeissa käsitellään ne vaatimukset, mitä järjestysohjei-

den 4 §:n luettelemille laitteilla asetetaan hyväksymisen 

el-idoksi. Valtion teknillinen tutkinuslaitos suorittaa oh-

jeiden edeilyttämällä tavalla koestuksen, minkä jälkeen 

ministeriölle esitetään tarvittavat paperit laitteen hy-

väksymiseksi. Ohjeissa on luettelo ministeriön hy- 

väksymistä iaitteista. 

Ohreiden toinen osa käsittelee työmaata läheisesti koske-

via asioita, nimittäin suojaetäisyyksiä. Ohjeissa annetaan 

ohjearvoja minimietäiyydeksi erilaisista radiolehettiffiistä,lä-

ke:sasni3ta, suurjännitejohdoista jne kun i-äytetään säh-

könalleja. Ukkosen aiheuttaman vaaratekijän työmaahan koh-

distuvia toimenpiteitä, paineaallon samoin kuin tärähdyksen 

vaikutusta jne käsitellään myös suppeasti. 

Useat ohjeiden taulukot ovat sellaisia, että asiantuntijoi-

den tarkempi perehtyminen työmaan olosuhteisiin voi antaa 

aihetta taulukoissa annettujen vähimmäisetäisyyksien alit-

tamiseen. Ellei asiantuntijaa ole käytettävissä, ei arvois- 

ta voida poiketa. 
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Asetuksella määritellään ne vaatimukset, jotka hakijan tulee 

täyttää saadakseen eriasteisia panostajien pätevyyskirjoja. 

Hakijan on oltava vähintään 21-vuotias (virkatodistus), hä-

nen on hallittava itseään ja omaisuuttaan (holhoustodistu) 

ja hänen on oltava panostajan tehtäviin sopiva (harkinta). 

Lisäksi tulee nuoremrnaksi panostajaksi pyrkivällä olla työ-

kokemusta louhinnan yhteydessä suoritetussa räjäytystyössä 

vähintään 12 kk, josta ajasta vähintään 3 kk vanhemman pa- 

nostajan tai ylipanostajan valvonnan alaisena. Tietopuolisena 

koulutuksena vaaditaan nuoremmaksi panostajaksi pyrkivältä 

ns. panostajan peruskurssin (vähintään 200 t) hyväksytty suo-

rittaminen. Hänen tulee myös suorittaa erikseen sosiaali- 

ja terveysministeriön hyväksymälle kuulustelijalle tutkinto, 

jossa hän osoittaa tuntevansa räjähdysaineet ja työinenetel-

mät sekä voimassa olevat säännökset. 

Nuoremman panostajan hakiessa edelleen vanhemman panostajan 

pätevyyskirjaa hänellä tulee olla nuoremman panostajan päte-

vyyskir.ian saamisen jälkeen lisää työkokemusta 12 kk, josta 

ajasta vähintään 3 kk vastuunalaisena nuorempana panostaja-

na sekä vähintään 3 kk koulutustaan vastaavassa räjäytys-

työssä, jossa vastuunalaisena valvojana tulee olla vanhempi 

panostaja tai ylipanostaja. On huomattava, että ei riitä, 

jos ko. henkilö on työskennellyt vanhemman panostajan tai 

ylipanostajan valvonnan alaisena, myös itse työn on oltava 

niin suuri tai vaativa, että siihen on vaadittu vähintään 

vanhempi panostaja räjäytystyön vastuunalaiseksi valvojak-

si. Vanhemmaksi panostajaksi pyrkijän on myös suoritettava 

hyväksytysti ns. panostajakurssi (120 t). 

Vanhemman panostajan hakiessa ylipanostajan papereita hänel-

tä vaaditaan jälleen lisää sekä työkokemusta että tietopuo-

lista, kursseilla saatua ammattitietoutta. Työkokemusta 

vaaditaan louhintatyössä vanhemman panostajan pätevyyskirjan 

saamisen jälkeen vähintään 12 kk, josta ajasta asianomaisen 

tulee olla vähintään 3 kk vastuunalaisena vanhempana panos- 
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tajana sekä vähintään 3 kk koulutustaan vastaavassa räjäy-

tystyössä, jossa vastuunalaisena valvojana tulee olla yli-

panostaja. Ammattitietous lisääntyy ne. ylipanostajakur-

seilla (120 t). 

Kaikkien jatkohakemuksien yhteydessä on uudelleen selvi-

tettävä, että asianomainen hallitsee itseään ja omaisuut-

taan. 

Tiakemuspapereiden tulee täten käsittää seuraavat paperit: 

- hakemus (omakohtainen, osoitettu: Sosiaali- ja terveys-
ministeriö, työosasto, Snellmanninkatu 4-6 Tielsinki 17) 

- virkatodistus 

- holhoustodistas 

- työtodistukset 

- kurssitodistus 

(-kuulustelutodistus nuoremman panostajan kirjaa haetta-

essa) 

Viimeksi mainittu kuulustelutodistus ei ole läheskään aina 

erillinen. Yleensä panostajan peruskurssilla on joku opet-

taja ministeriön hyväksymä kuulustelija, jolloin kuulustelu 

suoritetaan kurssin yhteydessä ja kurssitodistukseen tehdään 

vastaava merkintä 

Edellä mainittuja tietopuolisia kursseja on oLut vuosit-

tain. Kurssien järjestäjänä on toiminut Ammattienedistä-

mislaitos ja kurssiohjelmat sekä opettajille ja opetusti-

loille asetetut vaatimukset selviävät panostajakurssitoi-

mikunnan mietinnöstä (B 45/67). 

Edellisestä poiketen voi ministeriö antaa myös ilman kurs-

seja edellä lueteltuja pätvyyskirjoja vähintään eknikon 

tutkinnon suorittaneelle henkilölle, jonka suorittamaan 

tutkintoon ovat sisältyneet pätevyyskirjan saamiseksi riit-

täväksi katsottavat tiedot. Tällaisella henkilöllä tulee 

olla lisäksi vähintään 6 kk:n käytännöllinen työkokemus rä-

jäytystöiden suorittamisessa ja hänen on suoritettava minis- 
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teriön hväksymlie kuulustelijalle aikaisemmin matn1t 

tu tutkinto. iolhoustodistus ja virkatodistus on myös 

tällöin liitetthvi hakemukseen. 

Vanhat nimismiehiltä ja maistraateilta saadut pätevyys- 

kirjat ovat edelleen voimassa, kuienkin pätevyyskirjas-

sa mandollisesti mainittuine voirnassaolorajoituksineen. 

inisterii vaihtaa anomuksesta nämä ns. vanhat pätevyys- 

kirjat nuoremman panostajan pötevyyskirjoiksi ja harkin-

nan :ukaan korkeampiasteisiksikin, mikäli siihen on eri-

tyistä aihetta. Vaintoanomukset on toimitettava minis- 

teri.ön ennen vuoden 1071 iopua. Jusien nätevyyskirjo-

ien voimassaolo lakkan., kun kirjan. saaja on täyttänyt 

65 vuotta, ellei mimisteriö myönnö erityisistä syistä 

asianornaiselle iisäaikaa. 5osiaaii- ja terveysministe-

ri' on n r1te' t ie 'i r 	'rid rsaaneT ris rvttav1en 

panostaj ien oätevyysvaatimuk$ia ja vaitioneuvos ton pää- 

töksen 362/65 ja 6 	65 76 :n nojalla myöntänyt poik- 

keukseria o.ijeieri 2 	neilännen momentin mräyksiin rs. 

räjäyttöjö: luria. 

Räjbyttjh.n zurssille on. hyväksytty 21 tunTiin ouetusoh-

ielma, rUrSsi ±0 '1SS nit 2  sosiaali- ia  ter evs'iinis-
terin hv 's LIs1e11a K1r 1 a[1se Kokeer, ionka 

perusteella räjyttäjal. hyväsytään. 

Räjäyttäj.n liaa hakee ministeriöstä työnantaja esim. 

sähkölaitos ynteiseilä haker:uksella kurssin suoritta-

neille nenkii?ilie. 

Räjäyttäjän luvalla saavat nimetyt henkilöt suorittaa pie-

niä räjäytystöitä. kuten pyiväskuoppien räjäyttäminen kovaen 

tai jäätyneeseen maahan, seismisissä mittauksissa, haudan-

kaivussa, kivien rikkomisessa ym. mutta ei kuitenkaan kai-

lioräjäyttämistä. Nämä luvat ovat yrityskohtaisia, joten 

luvan saaneet eivät voi suorittaa räjäytystyötä muualla 

kuin tämän työnantajan palveluksessa. Vastuu jakaantuu 

tässä tapauksessa enemmän työnantajalle ja työnjohdol- 

le, koska räjäyttäjä on tavallisen työntekijän ase- 
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massa. Näillä luvilla saadaan pieniä räjäytystöitä tehdä 

asema- ja rakennuskaavoitetulla alueella ja käyttää sähkdnalleja 

6. ITA K KIVAT 	JYK;LT 

Asetukset räjä±dysaineista ovat monien korjauksien jälkeen-

kin suurimmaksi osaksi vanhentuneita. 

On myös laki räjähdysvaarallisista aineista 19.6.1953/263 se-

kä kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysaineista. 

Nyt on kauppa- ja teollisuusministeriössä valmistettu tältä 

alalta uudet määräykset, jotka tullevat v. 1971 voimaan: Räjäh-

dysaineasetus ja Kaupa- ja teollisuusministeriön päätös räjäh-

dys aine ista. 

Niiden ilmestyttyä on työmaan johdon tutustuttava niihin kii-

reesti.Niissä annetaan uudet yasityiskohtaiset tiedot räjähdys-

vaarailisten aineiden luokittelusta, valmistuksesta, anon sekoit-

tamisesta työmailla, kuljetuksesta, kaunasta ja varastotoinnista. 

7. RJ 	YääiääI:::: :. : Tk: JA 	::äärI:, 

yt on voimassa asetus 93/25, jossa närätan mm. räjähdysai-

neen kuljetuksista yleiillä teillä. 

Alle 10 kg määristä ei kuljetukseen nähden ole muuta mäLiräystä 

kuin €, että räjähdysainetta ei saa kuljettaa matkustajia kul-

jettavassa linja-autossa, raitiovaunussa eikä rautateillä mat-

kustajavaunussa. Laivassa on räjähdysaine luovutettava matkan 

ajaksi päällystön haltuun. 

yli 10 kg määrissä on jo ajoneuvo varustettava punaisella lipullaj 

yli 200 kg:n kuljetuksista on ilmoitettava viranomaiselle 2 päi-

vää (48 tuntia) aikaisemmin 

yli 400 kg:n kuljetuksista on ilmoitus tehtävä 4 päivää aikai-

se nimin 

Naleja ja räjhdysainetta ei saa kuljettaa samassa autossa. 
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Räjähdysaineen mukana on kuljetuksessa aina oltava kulje-

tuskirja, luettelo kuljetettavista räjähdysaineista. 

Räjähdysaineet on aina pakattava niin että ne eivät pää-

se kuljetuksen aikana heilumaan ja kolhiintumaan. 

Räjhhdysaineet on aina kuljetuksen ajaksi peitettvä. 

8. JARJESTY3 OHJEET R!KENN1JhTYOTA VARTEN (274/69) 

Varsinaiset rakennustyön järjestysonjeet käsittelevät ko-

rostetusti talorennusalaa, mutta toistan tässä yhteydes-

sä muutamia louhintatyömailla usein unohdettuja kohtia. 

Ohjeiden 2 §:ään on otettu monen urakoitsijan samanaikais-

ta toimintaa samalla työmaalla ajatellen uusi määräys:"Ra-

kennustyömaalla samanaicaisesti toimivien työnantajien on 

näiden ohjeiden määräyksiä täyttäessään toimittava yhdes-

sä. Tällaisen toiminnan tulee tapahtua pääurakoitsijan 

tai sitä vastaavan työnantajan aloitteesta, jollei toisin 

ole sovittu tai olosuhteista muuta johdu.' 

Pykälä antaa pääurakoitsijalle toisaalta velvollisuuden 

ja toisaalta entistä paremman maidollisuuden puuttua ali-

urakoitsijansa vaarallisiin laitteisiin. Yleensä edelly-

tetään, että kunkin urakoitsijan - yrittäjän - on itsensä 

pidettävä laitteensa myös työturvallisuusmielessä kunnos-

sa. Näin ei suinkaan läheskään aina ole, ja tapaturma- 

vaara saattaa kohdistua samalla työmaalla oleviin muihin 

työntekijöihin 	usein suurempana kuin työtä suorit- 

tavaan henkilöön. Myös louhintatyömailla, missä mm. maan- 

siirtoa ja louhintaa suorittavat usein eri liikkeet, tois-

tuu tämä tilanne. Forarin poranteroituksessa käyttämän 

hiomakoneen särkynyt laikka on koneesta sinkoutuessaan 

yhtä vaarallinen kaikille lähellä oleville työmaan työn-

tekijöille riippumatta siitä, minkä liikkeen palvelukses-

sa he ovat. Louhintatyömaan suojapaikkojen ja räjäytys-

hetkien valinta, kulkuteiden sijoitukset, työmaan yleinen 

järjestely tavaran lastaus- ja purkauspaikkoineen ovat 

seikkoja, jotka vaikuttavat työmaan turvallisuuteen kaik- 
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kien työmaalla olevien urakoitsijoiden kohdalla. 

Louhjntatyöss. ovat vaarana putoavat esineet, näin ollen 

on kypärän kyttöpakko ehdoton ja käytönnössä suurin piir-

tein toteutunutkin. 

Kaikkien henkilökohtaisten suojeluvälineiden klytössä on 

muistettava, että ne ovat, kuten nimikin sanoo, henkilö-

kohtaisia. Ellei miehillä ole kullakin omia suojeluväli-

neitä, on turha uskoa suojainten laajamittaiseen käyttöön. 

Saapasta ja kypärää ei mielellään ota toisen käytön jäljil-

tä ylleen, hengityssuojaimista puhumattakaan. Suojeluväli-

ne on työturvallisuuslain määräysten mukaan työnantajan 

toimesta puhdistettava aina ennen toiselle työntekijälle 

luovuttamista. 

Järjestysohjeiden lopussa edellytetään vielä työmaalla pi-

dettävän ns. työmaatarkastuksia, jotka ohjeiden mukaan suo-

ritetaan vastaavan työnjohtajan toimesta ja joihin työnte-

kijöiden edustajalle varataan tilaisuus olla mukana. Tar-

kastuksia on lähinnä kahta lajia: käyttöönottotarkastuksia 

ja kunnossapitotarkastuksia. Kaikki koneet ja muut teknil-

liset laitteet on tarkastettava ennen käyttöönottoa (66 §), 

ja eritrisen tehokkaana tämä tarkastus on kohdistettava te-

lineisiin ja nostolaitteisiin. Kunnossapitotarkastus suo-

ritetaan viikoittain ja tällöin tarkastetaan, että laitteet 

ovat pysyneet siinä kunnossa kuin ne käyttbönottotarkastuk-

sessa olivat. Louhintatyömaata ajatellen tulevat näitä tar-

kastuksia silmällä pitäen ensimmäisinä hiomakoneet (poran 

teroitus), suojakaiteet ja kulkutiet sekä ennen kaikkea lä-

hinnä panostajalle kuuluvina järjestykysymykset räjähdys-

aineiden käytössä, kuljetuksessa (siirroissa) ja varastoin-

nissa. 

Louhintatyömaiden työtasojen ja kulkuteiden suojaus määräy-

tyy työturvallisuuslain ja rakennustöiden järjestysohjeiden 

säännöksillä. Jos putouskorkeus ylittää kolme metriä, on 

kaidevaatimus ehdoton. Suojakaide muodostuu kandesta joh-

teesta, joiden väliin ei saa jäädä 0.5 metriä suurempaa va-

paata tilaa. Kaiteen korkeus on noin yksi metri (= 0,9... 

l f l m) ja sen on kestettävä putoamista estävissä suunnissa 
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100 kp:n pistekuorman aiheuttama rasitus. Alle kolmen 

metrin korkeuksilla määräävät kaiteen tarpeellisuuden 

työtason leveys, suoritettavan työn laatu ja vastaavat 

muut tekijät. 

9. TYNJOHDON JA PANOSTAJAN VASTUIJ 

Työnantajan edustaja tavallisimmin vastaava mestari on 

vastuussa: 

- työpaikan yleisistä turvallisuusjärjestelyistä kuten 

räjähdysainevaraston rakentamisesta, peittämistarvik-

keiden ym hankinnoista 

- että työpaikalla noudatetaan työturvallisuuslakia ja 

järjestysohjeita räjäytystyötä varten. 

Panostaja, joka on räjäytystöiden vastuunalainen valvoja, 

on työnantajan tähän tehtävään ottarna asiantuntija. hän 

vastaa räjytystöihin liittyvistä teknillisistä yksityis-

kohdista ja hänelle luovutetuista räjähdysaineista. Rä-

jäytystöissä sattuneiden onnettomuuksien jälkeen on rat-

kaistu tapauksittain vastuun ja mandollisten korvausten 

määrä edellä mainittujen henkilöiden kesken. 

10. RIKOLLISOIKEUDELLISIA EURAAiVUKSIA VAJINKOJEN SATTUESSA 

Otteita rikoslaista niiltä kohdin, joiden perusteella voi-

daan vaatia rangaistusta räjähdysaineiden kuljetuksissa, 

varastoinnissa tai räjäytystöissä tehdyistä rikoksista 

Rikoslaki 34 luku. Yleistä vaaraa tuottavista rikoksista: 

5 § 	joka tahallansa ruudilla tai muulla räjähdysaineel- 

la vahingoittaa tai yrittää vahingoittaa erilaista 

omaisuutta rangaistakoon niinkuin hän olisi omaisuu-

den tuleen sytyttänyt tai sitä yrittänyt 

- omaisuuden laadun mukaan rangaistusseuraamus tulee 

tällöin saman luvun 1, 2 tai 4 §:n mukaan. 

5 § 2 jos joku muuten räjähdysainetta käyttämällä on ta-

hallansa matkaansaattanut vaaraa toisen hengelle 

tai terveydelle tai melkoisen hävityksen vaaraa 

toisen omaisuudelle 
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- ei vaadita että vahinkoa olisi syntynyt, riit-

tää jos sellaisen vaara oli olemassa 

6 § 1 joka aikoo tehdä edellämainitunlaisen räjähdyksen, 

kokoaa räjähdysaineita 

6 	2 joka aikoo yleensä tehdä rikoksen, valmistaa, hank- 

kii tai luonansa säilyttää räjähdysainetta 

7 § 	joka huolimattornuutensa tai varomattomuutensa kaut- 

ta on syynä erilaisen omaisuuden palamiseen tai rä-

jähtämiseen taikka muuten räjähdyksellä tuottanut 

vaaraa toisen hengelle tai terveydelle taikka mel- 

koisen hävityksen vaaraa toisen omaisuudelle ran-

gaistakoon vähintään kymmenellä päiväsakolla taik-

ka korkeintaan kanden vuoden vankeudella 

- tämän pykälän mukaan yleisimmin vaaditaan rangais-

tusta ja tuomitaan kun työmaalta singonneet kivet 

ovat vhingoittaneet rakennuksia tai lennelleet 

niin, että ihmiselle on ollut vaaraa. 

H u o m a a 	Jos joku ihminen loukkaantuu räjäh- 

dysaineiden huolimattornan käsittelyn johdosta ran-

gaistaan rikoslain 21 luvun 10 §:n mukaan kuoleman 

tai vaikean ruumiinvamman tuottamuksesta. 

17 § jos joku räjähdysainetta käyttämällä, jollakin edel-

lä mainitulla tahallisella teolla on aiheuttanut toi-

sen kuoleman tai vaikean ruumiinvarnman rangaistaan 

häntä rikoslain 21 luvun 5 §:n mukaan. 

II u o m a a ! Jos joku räjähdysainetta käyttämällä 

tahtoo surmata tai vahingoittaa toista ja onnistuu 

rangaistaan suoraan murhasta, taposta tai panoin-

pitelystä. Rikoslain 34 luvun 17 § tarkoittaa siis 

sellaista tapausta, jolloin räjähdysainetta käyttä-

mällä tehty rikos on tahallinen, mutta suoranaisena 

tarkoituksena ei ole toisen ihmisen surmaaminen. 

Rikoslaki 44 luku. Hengen, terveyden tahi omaisuuden suo-

jelemiseksi annettujen määräysten rikkomisesta 
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1 § 	joka jättää räjähdysainetta sellaiseen paikkaan, 

että lapsi tahi muu ihminen ymmärtämättömyydessään 

saattaa sillä vahinkoa tehdä rangaistakoon sakol-

la. (Suurin sakko on 300 päiväsakkoa eli 180 pv 

vankeutta, ellei varoja ole) 

- vaikka mitään vaniaka ei tässä ole syntynyt, 

rangaistus seuraa siitä, että on jättänyt rä-

jähdysaineita huolimattomasti heitteille, joka 

varomattomasti pitelee räjähdysainetta rangais-

takoon sakolla 

- vahinkoa ei tässäkään tarvitse syntyä, rangais-

tus seuraa huolimattomuudesta 

4 § 2 joka ilman laillista oikeutta valmistaa tahi pitää 

varastossa tai kaupan räjähdysainetta rangaistakoon 

sakolla tai enintään vuoden vankeudella 

10 § 	joka johtaa tahi toimittaa rakennustydtä, kaivon-, 

sillan- tahi tientekoa taikka muuta sen kaltaista 

eikä ryhdy tarpeellisiin varokeinoihin estääkseen 

vaaran ihmisiltä rangaistakoon sakolla tai vankeu-

della korkeintaan neljäksi kuukaudeksi 

- vahinkoa ei tässäkLtän ole tarvinnut syntyä, va-

rokeinoihin ryhtyminen on vain laiminlyöty. Lsim. 

louhintaa suoritettaessa ei ole "täkätty", panos 

ei ole tai vain ri 	.1 •tt, niin- 

kuin olisi pitäayt 

11 § 	joka jättää sellaiseen paikkaan, josa ihmisiä ta- 

vallisesti liikkuu kuopan, aukon tai jyrkänteen 

peittämättä, aitaamatta taikka vaarinpitoa tai tar-

peenmukaista merkkiä vaille, niin että siitä syntyy 

muille vaaraa, rraistakoor sak11a (io saiväsak-

koa) 

- esim, jos r 	.. tpin jälkeen 

jätetään suojaamatta, niin ettö joku voisi pudota. 
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2 Rakennustyön järjestysohjeet (274/69) 	/1 
3 Räjäytystyn 	riestysohjeet  (62/6, 34/65) 	/ 

B Täydentävät c 

1 Räjäytysty 
- Asetus r 

ta (386/66) 	 /1/ 
- Räjäytysalan normeja (TTY n:o 16) 	/2/ 
Räjäytysaineiden käytön opas 	/9/ 

- ai]io 	 / 

2 Tel 
- Teiinenorrnit (RIL n:o A37) 	 /3/ 
- Riipputelineohjeet (TTY n:o 17) 	/2/ 

3 	Koneet ja laitteet 
- Yleiset koneohjeet (TTY n:o 1) /2/ 
- Hioniakoneohjeet (TTY n:o 2) /2/ 
- Pulttipistooliohjeet (TTY n:o 4) /2/ 
- Raivaussahaohjeet (TTY n:o 6) /2/ 
- Puuntyöstökoneohjeet (TTY n:o 7) /2/ 
- Moottorisahaohjeet (TTY n:o 8) /2/ 
- 4-pyörätraktorit (TTY n:o 14) /2/ 
- Sukelluslaitteet (TTY n:o 15) /2/ 
- Käsipyörösahat (TTY n:o 18) /2/ 
- Noeturiohjeet (TTY n:o 22) /2/ 
- Hiihtohissiohjeet (TTY n:o 23) /2/ 
- Kiristysvintturiohjeet (TTY n:o 24) /2/ 

4 Muita ohjeita 

- Ohjeet lääkärintarkastukeista (TTL:n 

- Enimmäispitoisuusohjeet (TTY n:o 11) 

- Henkilökohtaiset suojeluvälineet (TT 
12: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

- Ensiapuvälineet (TTY n:o 13) 

- Sähkönkäytön turvallisuusopas (TTY:n 

julkaisu) 	/4/ 
/2/ 

Y n:o 	/2/ 
/2/ 

/2 / 

julkaisu) 	/2/ 
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- Rakentajain työturvai.LiUUS0PaS (TT.:n u1kai3u) 	/2/ 

- Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitte1den suunnittelun 
normaaliohieet 	 7/ 

- Suositeltavat vai&i8tUSVOimakUudet, luksitaulUk- 
ko (SVTS n:o 2/63) 	 /., 

- TurvalliSUUsVärit (SFS z.V1) 	/6/ 
/101 

5 
1 / - Sähkölaki ja varmuu 

- paloluokitustiedOitukset /12 

- Laki räjähdysvaarallisista aineista (263/53) /1/ 

- Asetus räjähdysaineista (93/25) 	(uudistus vireillä) /1/ 
- Asetus palavista nesteistä (335/54) 	(uudistus vai- 
miateilla) ja luettelclyleisifl3mistä palavista nes- /1/ teistä/KTM 1954 

- Asetus ne8tekaasuista (471/64), 	ja K:TM:n päätös 
/1/ nestekaasuista (472/64) 

- Valtioneuvoston päätös aerosoleista (680/64) /1/ 

- Määräykset vaaralliaten aineiden kuljettamisesta /5/ (VAX) 
- steiiysuojaaki(174/57, 	1/65), 	ja -asetus 
(328/57) se.I siäasiainminiateriön päätös sä- /1/ teiiysuojaukssat*4119/58) 

- Asetus paineastioista (391/53) 	(uudistus vireillä) /1, 

- Palolaki (465/60) /1/ 

- Myrkkyiaki (309/69), myrkkyasetus (612/69) /1,.; 

- Ainmattitautilaki (638/46 ja -asetus (639/46) /1/ 

- Valtioneuvoston päätös lääkärintarkaatUksista 
työturvallisuuaiaifl 44 §:.sä tarkoitetusaa työssä /1/ 
(232/61) 

- Laki nuorten työntekijäin suojelusta (669/67) /1/ 

- Laki lyijyvalkoisen ja lyijysuifaatin käytön 
kieitämiseEitä eräissä maalaustöissä (101/29) 
ja STM:n päätös, joka sisältää lyijyvalkoisen 
j 	iyijysulfaatin käyttöä maalaustöiesä koske- 
vat tarkemt määräykset (265/29) 

- Valtioneuvoston päätös 	ir ao 
velt&iniseøt& traktoreihir 
seen (128/67) 

- Valtioneuvoston päätös, 
ohjeet hiesien rakentamisesta, asentamista, /1/ 
käyttöä, hoitoa ja tarkaatusta varten (80/34) 
uudistus vireillä) 

r 
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Julkaisun jäljessä oleva numero / / viittaa julkaisun 
jakajaan: 

1 	Valtion Painatuskeekus Annankatu 44 Helsinki 10 
2 Tapaturmantorjunta ry Iso-Roobertinkatu 20 

Helsinki 12 
3 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry Meritul-

linkatu 16 A 5 Helsinki 17 
4 Työterveyslaitos Haartmaninkatu 1 Helsinki 25 

5 Rautatiehallitus Viihonkatu 13 Helsinki 10 
6 Suomen Standardisoimisljjtto Bulevardi 5 

Helsinki 12 
7 Lämpö- ja Vesijohtoteknillinen Yhdistys ry 

Lönnrotinkatu 22 A Helsinki 12 
8 Suomen Valoteknillinen Seura ry Aibertinkatu 

40-42 Helsinki 18 
9 Räjähdysainekonttori Perhonkatu 5 Helsinki 10 
10 Suomen Metalliteollisuuden Työnantaljitto 

Eteläranta 10 Helsinki 13 
11 Sähkötarkastuelaitoa Särkiniementie 3 Helsinki 21 
12 Suomen Palontorjuntaliitto ry Iso-Roobertinkatu 

7 A 4 Helsinki 12 
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IÄ LOUH1N TATYCYI TAAJAMISiA 

JOHDANTO 

Tavanomaisia louhintakohteita asutuskeskuksissa ovat 

rakennusten pohjalouhinnat, liikenneväylien, katujer 

ja kariaalien louhirinat, väestö- ja laitesuojat, er 

laiset tunnelit, varastoluolat ja öljysäiliöt. Näi 

sä on louhintateknuikkaa sovellettava hyvin monipu 

lisella tavalla. Sekä avolouhintakohteissa etti 
alaisten tilojen louhinnassa on käytettävä hyväI 

kaikki tekniset mandollisuudet, että ympäristöli 

aiheutettaisi kohtuutonta vaaraa. Kun louhintat -
luonteeltaan on mm. tapaturmatilastojen mukaan n 
rakennus- tai teollisuustoimintaa vaarallisempas 

selvää, että viranomaiset ovat myös monella tavo:H 

mukana taajama-alueiden louhintatöiden suunnittelus-
sa ja suorittamisessa. Epäilemättä asutuskeskuksien 
louhintatyöt ovat näistä syistä vaikeampia ja edel 

lyttävät eri osapuolilta paits 	etoa 
--T- 

,csa;asa T 	 .;ujirfl JOUJnta 

vittelemällä, mitä eri osatehtäviä työkokonaisuuteen 

kuuluu, miten eri osapuolet ovat niissä mukana ja min-

kä peritteien ii..knesti 	tkIsut vieisst' 	cn 

••• .: 	: r. 

Oheisessa kaaviossa 1 on esitetty urakalla tehtävän 
louhintatyömaan yleiskulku. Rakennuttajan tehtävä n 

tällöin laatia louhintakohteen suunnitelmat ja urak:. 

asiakirjat ja urakoitsijan asiana on huolehtia työn 
suorittamisesta niiden perusteella. Sekä suunnitte--

lun että työn aikana on pidettävä yhteyttä moniin vi-

ranomaisiin. Eri viranomaisten tehtäväalueita ja osal.--

listumisaikaa on kavi ossa periastteelliselis tvslls. 
e s i te t ty, 
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Voidaan todeta, eLtö. työt on ainakin teoriassa mandol-

lista suunnitella joustavalla tavalla. Käytännössä on 

kuitenkin tavallista, että rakentamispäätöksen jälkeen 

on kaikissa vaiheissa tavaton kiire. Suunnittelua ei 

ennätetä suorittaa perusteellisesti, vaan työnaikaisia 

yllätyksiä syntyy maaperä- ja ympäristöolosuhteissa. 

Viranomaisia ei voida riittävästi informoida tai saada 

ajoissa tarvittavia lupia. Tarjousaika on liian lyhyt 

ja tarjouksiin sisältyy e1itoja. Töiden aloittamista ei 

ennötetö t reoI.I ioe 	rrärin valaistella jne. 

Taajaiien lcuhin:at isä s tlitjj liäks i äiriöitd, 

joita ei etukäteen voida tarkasti määrittää. Selvät 

urakka-asiakirjat auttavat kuitenkin löytämään vaihto-

ehtoisen teknisen ratkaisun sekä perustan osapuolten 

valisjlls koskinäisille selvittelvi2le. 

Hankalio 	r: Itet t nso 	. 'onraavi la peri— 

a 	e i Il a: 

- Taös t •'ihu tav: 'ii ITritään ak:aai aohtua 1-

iiseila tavaiLa siten, ette uraioitsija on vastuus-

sa ainoastaan asioista, joihin se voi työmenetelmil-

Idän vaikuttaa, 	iian suuria riskejä ei suhteelli- 

sesti ottaen saisi esiintyä. Työmenetelmiä, riski- 

vakuutuksia, erilaisia urakkamuotoja yms, keinoja 

on käytettävissä vaikeissa työkohteissa sovellet-

taviksi, 

- Työaika tutkitaan realistisilla perusteilla. Taaja-

malouhinnoissa ei voida monestakaan syystä päästä 

samoihin teihin kuin avomaastossa. 

- Työn laatuvaatimukset on tutkittu siten, ettei tar-

ueettomasti käytetä esim, tiukkoja toleransseja el-

lei sillä ole vastaavaa merkitystä ja päinvastoin. 

- Ympäristön suojelusta aiheutuvat säädökset esitetään 

selvästi laskelmissa huomioonotettavana tekijänä, 

esim. räjändysajankohdat, tärinärajat jne. 

- Epämääräisiö. ja ylimalkaisia sanontoja väitetään. 

Esim, "urakoitsijan tulee noudattaa asiaankuuluvia 

virallisia ja puolivirailisia ohjeita ja määräyksiä 

sekä noudattaa hyväksitunnettuja, koeteltuja työta- 
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noja". Parempi olisi mkritell joku vaihtoeto sel-

\rästi ja tehdä siihen työn aikana tarvittaessa muutos. 

- 	rakoit:ijlle varataan mandollisuus esittää omia vaihto- 

ehto ja ta1ouaeliiimman kokonaisratkaisun löytämiseksi. 

- Selvitykset rakennuspaikafl olosuhteista ja tutkimukset 

aoajasuhteista on luotettavasti laadittu. 

- 	 -r 7 	- 
1 	1 • Y 

Rakennuttajafl tävänL on tynaikaiflefl valvonta. Val-

vonnan perjaatteellisesta kujusta ja valvontaan liitty-

'.ristä tehtävictä on esitetty kaavio 2. 

Valvonnan perustan muostavat ura K f a-asiakirjat. 	eri 

vuoksi perehtyminen niihin ja ykityiskohtaiflefl syventy-

iiien urakoisijafl velvotteisiin ja kcko rakennu-;työfl 

uonteeseefl ja laatuun on va.vonnaSSa ensimmäinen tehtivä. 

Kaaviossa vJvontatyö on jaettu kolmee. osaan: 

- suunnitelmien t.rkastuS, 

- laeist1-., 	etuk-:i:ta ja virnoa.istefl 	::ry;istä ai- 

heutuvat valvontatentävät, 

- piivittöiflfl työn seuranta. 

Psriaattees vlvonnan DkainO tulisi olla päiväkohtai-

sen rakentamisen edellä. Tällöin on suunnitelmien tarkas-

tamisella mitä suurin merkitys. Esim. taajamalouhiflf101S-

sa räjäytysten järjestelyt, työmaatiet ja liikenneyhteydet, 

poraus- ja panostuskaaviot, tärinämittaukset, uyösuunnitel-

mat jne voidaan hoitaa parhiten, mikäli niistö etukäteen 

keskustellaan. Silloin jää itse työn suorittamiseen toi-

mitusaikaa. Kun työt on aoitettu saattaa muutoksen aikaan- 

saaminen olla vaikeaa ja 	ista. 

Lait, asetukset, viranomaisten määräykset jne. liittyvät lou-

hintatyöhön monella tavalla. Erityisesti olisi työturvalli-

suuteen kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. Louhintatyömaa 

la ovat usein pulmallisia räjähdysiäriestelYt, tuuletus, ve-

sivuodot, komut ja niiden rusriaus, valaistus, lujitustoimen-

piteet jne. Olisi toivottavaa, että työmaiden taso saa- 

	

Lai311ri niissä 	uhtL.5a paremmaKdl 
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Samoin henkilökunnan ammattitaito, vastaavan mestarin ja 

vastuunalaisen panostajan pätevyydet, työmaalla vallitse-

va järjestys, kaluston kunto jne. kertovat osaltaan työ-

maan onnistumisen edellytyksistä. Ei liene olemassa yleis-

päteviä yksityiskohtaisia valvontaohjeita suhtaumisesta 

näihin eri kysymyksiin. 

Työn seurannasta tärkein lienee aikatauluvalvonta. Yleen-

sä on hyvin vaikea korjata aikataulussa tapahtuneita paho-

ja viivytyksiä. Oleellista aikatauluvaivonnassa lienee, 

että kriitillinen tilanne tulisi voida nähdä mandollisim-

man aikaisin, koska silloin on vielä keinoja käytettävissä 

Varsinainen työn jäljen ja laadun valvonta kuuluu luonnol-

lisesti asiaan. On kuitenkin itrrieistä, että työ syntyy 

itsestään vaatimusten mukaiseksi, mikäli ennakoivat tar-

kastukset on asianmukaisesti hoidettu. KäsittääkseenitU-

lisi välttää kovin kiivaita väittelyitä yhden porareiän 

suuntauksesta tai yksittäisestä lustasta ja sen merkityk-

sestä. Valvonta on kokonaistehtö,Vä, jossa tilanteen mu-

kaanon painotettava eri ssioita. :Kaikissa tapauksissa 

se kuiten:Jn edellyttää kokemusta ja tietoja hyvin laajal-

ta alueelta. 

Valvoja voi saattaa tekeiänsä ratkaisut monella tavalla 

virailisiksi. Valittava keino riippunee olosuhteista ja 

yhteistyösuhteista. 

3 LUFA-AS IAT TAJAMIiN LOLIINTATÖI3Ä 

Kaaviossa 3 on esitetty eräitä tarpeellisia lupajärjeste-

lyitä. Rakennustyössä muutoin tarvittavien lupien lisäk-

si tarvitaan louhintatyörnaalla räjöhdysaineiden ostoa, va- 

rastointia ja käyttöä varten omia erikoislupia. Niiden saa-

minen edellyttää, että työmaalle on nimitetty röjähdysainei-

den varastoinnin ja käytön vastaava valvoja, jolla on räjäh-

dysaineiden käytön suuruudesta riippuva pätevyys seuraa- 

vasti: 

alle 200 kg/vrk 	nuorempi panostaja, 

	

-"- 500 -"- 	vanhempi 	-"- 

yli 	500 -"- 	ylipanostaja, 
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;.ikäli mandollista, olisi räjdadysaineiden varastointi 
alustavasti selvitettävä urakka-asiakirjoisSa. Käytän-
nössä nimittäin hakeinus kestää niinkauan, että pientyö 
on jo louhittu ennenkuin anomuksen johdosta pyydetään 
lisätietoja 	Tulossa oleva uusi räjähdysaineasetus yk- 
sinkertaistaa kuitenkin hakemusmenettelyä ja antaa sel-

vät ohjeet vsrestcintiraikan suojaetäisyyk:istä eri ti- 

1 ant ei s ui. 

Yleisellö tiellä i yleensä ole mandollista saada lupaa 
rekisteröimättöniälle kalustolle. kikäli käyttö on vält-
tärditöntä on oltava asiannukainen lupa. 

1iikenteen jörjestelyluvat, vuorot.yFluvat ovat jokseen-
kin aina taroee i.sia. 

Yleensä taa ma-alueelia trvitajn iuuia useimpiin tavan-
omaisiin töihin ja työv iheisiirL. 	taajama-alueen 
työkoteen tysiitys alkaakin tsä suhteessa lupaavasti: 

"llrakoitsijan on aankittave ennen minkäänlaista maahan 
tunkeutur:!sta akennuttajan kirjallinen lupa". 

4 T;'JAd —: Ud 	l:L 1NTATYÖMAAI C)1IJELiTQII'TT 1 JA STJUNITIT- 

Kaavic:'oa 4 on esitetty työn suorituksen kannalta tärkeä 
ja oleellinen vaihe, työmaan ohjelmointi ja suunnittelu. 
Feriaatteesa käsiteltävänä on tavaton määrä asioita ja 
asiaynteyksiä. isettemalla riippuvuus ja syysuhteet mah-
doliisimrnan johdonmukaiseen järjestykseen saadaan periaat-
teellinen ajatusmalli. 1sim. louhinnan tyi5suunnittelussa 
lähdetään poraus- ja nanostuskaevioista, jolloin irroitus-
työmiiä'ä on selvä. Senjäikeen valitaan sopiva kalusto ja 
työkunnat ja tutkitaan näillä resurssiryhmillä neras trö_ 

vaiheen rytmi. 	iköi ensimmäinen valinta ei johda tulok- 
seen, jatketaan tekemällä muutoksia, kunnes tyydyttävä rat-
kaisu löydetään. Varsinaista irroitusta ja louheen käsit-
telyä palvelevat järjestelyt, suojelutoimenpiteet ja va- 

rustelu mäaritet-ääfl saman periaatteen mukaan. 
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Kun tämi suunnittelukierros on kokonaisuudessaan tyydyttä-
västi ratkaistu, saadaan tu1oksksi louhintatiden aika-
taulut, tavoiteojelmat, resurssiryhrnät, ty5maajirjeste-
lyt jne. 

Vastaavanlainen suurinittelukietaos tehdEhm organisa:t jos-
ta, erjkoist5istä, hankinnoista, lupa-asioista jne. Kun 
n on lopr)uunsuoritettu, saadaan tulokseksi koko työmaan 
suunnittelupaketti, jonka perusteella kustannusarvio on 
1 and i t t av i s 

Jn luonnollis ta, tt t,römaalie in-utuu tuntuvaa vahin-

koa, jos tyit on ioitettava niin, nopeasti, ettei asian-
aukni ta s.unnittelus. enni teti suon Ltaa. 

Työn ohjoi.sirnin osalta taajamaluinnat ovt vaikeita 
senvuoksi, että häirimandoliisuuksa on useita. Een-
vuoksi erit:,T inen huomio olisi dinnitettävä suureen 
joustavuutcen a varrnuuteen. 



LOUHINTA TEKNIIKKA 

DIPLINS: KALEVI MYLLYLUOMA 

X RAKENNUTTAJAN JA UPAK )IT3IJAN VA LJSET 

TOIMINNA T 



x/1 

X RAKENNUTTAJAN JA URAKOITSIJAN VÄLISET SUHTEET 

1. URAKOINTIA KOSKEVAT SÄÄDiKSET JA MÄÄRÄYKSET 

Urakkaa yleisesti koskevaa lainsäädäntöä ei Suomessa 

ole. Valtion rakennustöissä urakat sen sijaan ovat 

lainsäädännön piirissä. 

- Asetus valtion rakennustöiden teettämisestä ura-

koitsijoilla. Asetuskokoelma 385/61. 

- Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön pää-

tös valtion rakennustöiden teettämisestä urakoit-

sijoilla annetun asetuksen soveltamisesta. Asetus- 

kokoelma 386/61. 

Yleiset sopimusehdot, joita on sekä valtion että yk-

sityisen järjestön (SAFA) julkaisemia, ovat juri-

diselta luonteeltaan yksitylsoikeudellisia sopimus- 

määräyksiä. Ne ovat kokoelma yleisen käytännön saa-

neita sääntöjä ja sellaisena niillä on vankka oikeu-

dellinen asema. Ne ovat syntyneet, kun on haluttu 

välttää yleisluonteisten asioiden jatkuvaa toista-

mista itse sopimustekstissä. 

Valtion maa- ja vesirakennustöissä noudatetaan vuonna 

1967 	vahvistettuja yleisiä sopimusehtoja. Mikään ei 

estä käyttämästä niitä myös kuntien tai yksityisten 

toimiessa rakennuttajana. Jos jokin kohta ei sovi, 

voi sen poistaa tai ottaa urakkasopimukseen muu-

tetussa muodossa. Valtion ollessa rakennuttajana 

muutos vaatii ministeriön suostumuksen, lukuunotta-

matta niitä kohtia, jotka alkavat. "Mikäli muissa so-

pimusasiakirjoissa ei ole toisin sovittu". On huo-

mattava, että rakennuttaja ja urakoitsija ovat urak-

kasopimuksen osapuolina samassa asemassa ja siis 



tasavertaisiria riippumatta siitä onko rakennuttaja-

na valtio tai muu julkinen rakennuttaja tai yksi-

tyinen. Rakennuttajan ja urakoitsijan väliset toi-

minnat perustuvat ensi sijassa urakkasopimukseen. 

2. TARJOUSPYYNTASIAKIRJAT 

Asetus valtion rakennustöiden teettämisestä ura-

koitsijalla (3 - 5 §) määrittelee yleisesti mitä 
tietoja urakkatarjouspyynnössä on ilmoitettava ja 

keneltä tarjous on pyydettävä. Täsmennettynä urakka-

tarjousasiakirjojen sisältö on ministeriön päätök-

sessä (3 - 8 §). 

Rakennuttajan tärkeimpiä velvollisuuksia tässä vai-

heessa on antaa urakkatarjouksen teon pohjaksi oi-

keat, luotettavat ja riittävät tiedot. Mikäli tässä 

onnistutaan vähenee oleellisesti myöhemmin ilmene- 

vien erimielisyyksien mandollisuus. Paljonkaan lii-

oittelematta voidaan sanoa, että kaikki urakan kestä-

essä tapahtuvat muutokset tarjouksen perusteisiin 

nähden lisäävät kustannuksia ja aiheuttavat erimie-

lisyyttä. Rakennuttaja on velvollinen ilmoittamaan 

etukäteen kaikki tiedossaanolevat seikat, joilla on 

merkitystä tarjousta tehtäessä. Tiedot, jotka urak-

katarjouksen tekijöille on ilmoitettava voidaan ja-

kaa kolmeen ryhmään: 

- yleiset urakkaa ja sen toteuttamista koskevat tie-

dot 

- työmaata ja olosuhteita siellä koskevat tiedot 

- työlle asetettua laatuvaatirnusta osoittavat tie-

dot 

On huomattava, että kaikki rajoitukset ja määräykset 

kohottavat kustannuksia. On vältettävä tarpeettomien 

ehtojen asettamista. Esim. työn laatua ajatellen 

sekä työtavan että laatuvaatimuksen asettaminen 

merkitsee kaksinkertaista vaatimusta. 
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Annettujen tietojen seiLvyyteen ja yksiselitteisyy-

teen ei koskaan kiinnitetä tarpeeksi huomiota. On 

muistettava, että tarjouspyyntöasiakirjat myöhem-

mässä vaiheessa muuttuvat urakka-asiakirjoiksi, 

joita urakan kestäessä luetaan sanatarkasti ja tut-

kitaan osapuolen ja tilanteen mukaan. Lopullisiin 

urakka-asiakirjoihin nähden tarjouspyyntövaiheen 

asiakirjoista puuttuvat vain hinnat ja sopimuksen 

allekirjoitukset. 

) TARJOUSTEN KÄSITTELY 

Asetus (6 § ja 9 §) määrittelee miten urakkatarjous 
avataan, mitä tarjouksen hyväksymisessä on otetta-

va huomioon, milloin jotakin tarjousta ei pidä hy-

väksyä ja milloin kaikki tarjoukset voidaan hylätä. 

Eräissä tapauksissa on erillisluvalla suoritettu ns 

julkinen tarjousten avaus. 

Kun työn kustannuspohjaisuus saadaan ulotetuksi 

niin pitkälle, että budjetissa tulevat mukaan kaik-

ki kustannukset (pääoma-, eläke-, ym kustannuksia 

myöten) voidaan tätä pitää urakkatöiden osalta lai-

toksen omana kilpailevana tarjouksena, jolloin 

urakkatarjousten hintatason tarkistus on helppo suo-

rittaa (9 §). Voitaisiin myös ajatella että eräissä 
tapauksissa rakennuttajan oma arvio lähetettäisiin 

tarjouksen tekijöl lle tarjouspyyntöasiakirjojen mu-

kana tiedoksi. 

4 URAKKASOPIMUS 

Kuvassa 1 on esitetty maarakennusurakan (tieraken-

nusurakan) urakka-asiakirjajärjestelmä. Asiakirjat 

on lueteltu pätemisjärjestyksessä. Järjestykseliä 

on merkitystä asiakirjoissa mandollisesti ilmene-

viä, keskenään ristiriitaisia määräyksiä tulkitta- 

essa. 



Varsinaisessa u r a k k a s o p i rn u s p  a  p  e - 

r 1 s s a, joka yleensä laaditaan erityiselle kaa-

vakkeelle (valtion urakoissa kaavake liittyy ylei-

siin sopimusehtoihin) toistetaan lyhyesti urakkaa 

koskevat tärkeimmät asiat kuten urakan määrittely, 

sopimusasiakirjat, ajoitus, urakkahinta ja sen 

maksamismenettely, takuuaika, vakuudet ja sopimus- 

sakko. Oleellista tässä paperissa on sopimuspuol-

ten allekirjoitukset. 

Yleisten 	sopimusehtojen 

osalta korostetaan tässä yhteydessä, että niillä 

on monessa suhteessä käytännöllistä, konkreettista 

merkitystä urakan kestäessä. Usein virheellisesti 

luullaan, että niitä tarvitaan vasta pitkälle ehti-

neissä erimielisyystapauksissa. Sekä urakoitsijoi-

den että rakennuttajien puolella yleiset sopimus- 

ehdot ovat vähiten tunnettu asiakirja. 

Kolmantena pätevyysjärjestyksessä on t a r j o u s- 

p y y n t ö ja sitä täydentävät, erikseen annetut 

1 i s ä s e 1 v 1 t y k s e t. Tarjouspyynnöllä 

tarkoitetaan tässä sitä kirjettä, jolla rakennutta-

ja on lähettänyt tarjouspyyntöasiakirjat urakoit-

sijoille. Lisäselvityksiä joudutaan antamaan esim 

siitä syystä, että jokin urakoitsija on tarjous- 

aikana kysynyt aiheelliseksi havaittua asiaa, jos-

ta sitten kaikille tarjousta tekeville samalla ta-

valla annetaan tieto. 

U r a k k a o h j e 1 m a antaa tarjouksen teon 

pohjaksi urakkaa yleisesti ja kyseessä olevaa urak-

kaa erityisesti käsittelevät taustatiedot. Tär-

keänä osana nimenomaan maarakennustöitä ajatellen 

ovat urakan maksu- ja mittausperusteet. Urakkaoh-

jelman kokonaisuudessaan voidaan sanoa sisältävän 

kaiken muun urakkaa koskevan tiedon, paitsi lopullis-

ta tuotetta koskevan. 
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Edellä luetellut asiakirjat ovat luonteeltaan ei- 

teknillisiä. Seuraavat neljä asiakirjaryhmää ovat 

puhtaasti teknillisiä. Niiden tarkoituksena on mää-

ritellä rakennettava tuote sekä mitoiltaan että 

laadultaan. 

Valtioneuvoston v ah vi s t a mii n 

n o r m e i h i n kuuluvat lähinnä betonia, eräitä 

sementtilaatuja ja betönielementtejä koskevat normit. 

Työselitykset ovat toistaiseksi olleet laajoja, 

paitsi laatua myös työtapaa määritteleviä asiakirjo-

ja. Kehityksen mukana ne ilmeisesti supistuvat ja 

muuttuvat lähinnä eri rakenteiden ja rakenneosien 

laatua määritteleviksi. 

Työkohtaiset 	työselitykset 

tehdään silloin kun yleisiä työselityksiä ei ole, 

tai kun paikalliset olosuhteet ovat poikkeavia ja 

edellyttävät erityisen työtavan tai muiden erityis-

ten seikkojen huomioon ottamista. 

P 1 1 r u s t u s t e n 	osuus asiakirjoissa on tul- 

lut yhä tärkeämmäksi. Piirustukset laaditaan yhä 

tarkempina ja niiden havainnollisuuteen ja selkey-

teen kiinnitetään huomiota. Pyrkimyksenä on saada 

aikaan toistuvien rakenteiden osalta standardipii-

rustuksia. On huomattava, että sekä työselitykset 

että piirustukset laaditaan periaatteessa saman-

laisina riippumatta siitä suoritetaanko työ omassa 

johdossa vai urakalla. 

Yleiset työ se 11 ty ks e t voidaan 

laatia samanlaisina toistuvista töistä. Seuraavas-

sa on esimerkkinä tie- ja vesirakennuslaitoksen 

tierakennustöiden yleisen työselityksen kallion 

leikkausta koskeva osa. 



1410 KLLI0N IEIKUS 

Kalliopinnan pal jastaminen 

Kallion päällä oleva maa-aines tulee ennen louhinnan aloitta- 

mista poistaa niin tarkasti, ettei jäljelle jäävä maa-aines 

tee leikkauspohjaa eikä louheesta tehtäviä rakenteita routi-

viitsi. Määritettäessä paljastamistyölle asetettavia tarkkuus- 

vaatimuksia on huomio kiinnitettävä kallion päällä olevan 

maan routivuuteen, louheen käyttötarkoitukseen, rintauksen 

korkeuteen ja irtilouhinnan syvyyteen. Routivien maiden olles-

sa 1cyymyksess ö paljastamistyön tarkkuus on 1...10 cm, alara-

jan vastatessa matalan leikkauksen aluetta (h(1,0 ei), kim ky- 

seessä ei olo irtilouhinta, ja ylärajan korkean kallioleik-
kauksen (h) 6,0 m) aluetta irtilouhinnan yhteydessä. Kalliota 

on paljastettava tien molemnilta puolilta teoreettista isik-

kausleveyttö. levoämrnältä. Levityksen tulee olla suunnitelman 

mukainen, kuitenkin vähintään 1,5 m. 

Louhinnan jälkeen on paljastamista tarpoen vaatiessa täyden-

nettävä siten, että jäljelle jäänyt kallio paljastuu yleensä 

n 1,0 m leveydeltä vaakasuorassa suunnasa, jotta estottöisi 

yläpuolella olevien maidon ja kivien vi riminen alas. Tämän 

täydentävän paljastamisen yhteydessä leikattava maa sijoite-

taan mieluummin kcillioleikkauksessa oleville tasanteille kas-

villisuuden aikaansaamiseksi tai käytetään loikkauksen muo-

toiluun. Kallion yläpuolella olevat maaluiskat tehdään nor-

maaliin maaluiskan kaltevuuteen ja pyöristetään yläreunastaan. 

Jos kalliotri louhittaessa on syntynyt niin suuria ryöstöjä, 

ettei kalliopintaa saada paljastetuksi 1,0 metrin leveydeltä 

tekemättä maaleikkausluiskaan rumentavia mutkia, rakennetaan 

kivistä tukimuuri. 

Louhittaessn. kallioluiska maaluiskan kaltevuuteen niääräytyy 

kalliopinnan piiljastemisleveys lupullisten luiskarajojen mu-

kaan. 

Kalliopinnan puhdistrtminen 

Mikäli louhosta käytetään päällysrakennemateriaalikei tai 

murskeen ja sepelin valmistukseen, tulee kallion pinta puh-

distaa huolellisesti käsityönä. 

Luuhinta 

Louhinnassa on käytettävä sellaisia menetelmiä ja räjähdysai-

neita, että leikkauksen ulkopuolinen kallio säilyy mandclli-

sinnian ehjänä ja että. kalliota ei jää teoreettisen poikkileik-

kauksen sisäpuolelle. Ennen työn alkamista on syytä perehtyä 

kallion laatuun ja louhinnan alkuvaiheessa tehdä kokeiluja oi-

kean reikävälin ja lataustiheyden näärittärniseksi. Tarvittaes-

sa on käytettävä louhinta-alan erikoisasiantuntijoite. 
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Louhin a suoritetean yleensä norno aune avo 1uhintana. 

Mikäli työkohteisessa työselityksessä on erikseen mainittu, 

tulee kalliolouhinnassa käyttää rakoammuntaa, jäikilouhintaa 

tai vas taavnn 1 opputuloksen antavia tarkkuuslouhintamene tel-

oik, tasaisen ja kestävän kallioseinämän aikaansaamiseksi maa-

luisk 	jyrkomoicn kallioluiskien rakentamisessa. Knllioloik- 

kauksen reunaroikien aleosassa sallitaan yksittäistapauksissa 

enintään 20 cm toleranssi. 

Kallio on louhittava sellaiseen lohkarek koon, että louhe voi-

daan käyttää sille varattuun tarkoitukseen. Louhintatyö on 

tehtävä, siten, ettei siitä aiheudu tarpoetcnta vaaraa tai va-

hinkoa ympäristölle ja että noudatetaan näistä töistä ja nii-

hin käytettävistö. raaka-aineista ja niiden varastuinnista an-

nettuja lakeja, asetuksia sekä näihin vorrattavia muita mää-

räyksiä ja rakennuttajan ohjeita. 

Kallioleikkaukson luiskat tehdään suunnitelmien mukaiseen kai-

tevuuteen, joka on yleensä 10:1...5:1. Lyhyissä leikkauksissa 

ja joskus pitkissä matalissa leikkauksiss luiska voidaan teh-

dä samaan kaltevuuteen kuin naaleikkauksissa. Ilikonään suhteen 

vaativissa paikoissa ratkaistaan louhintatapa erillisohjeiden 

mukaan. Työn suorituksessa on otettava huomioon mandollisen 

nurmotuksen ja sen alle tulevan maakerreksen vaatima tövarn. 

Jyrkkäluiskaieessa leikkauksessa tulee luiskan kaltevuuden 

pienentyä leikkauksen päitä kohti siten, että saadaan aikaan 

joustava siirtyminen. Erikoistaeuksissa kuten kallion ollosea 

rikkonaista tai maisemallisten seikk - jen noki voidaan luis-

kan kaltevuus määrätä erikseen. 

Maaleikkauksissa louhitaan esille tulevat pionehkdt keilio-

osat aljastamisen jälkeen siihen syvyyteen, joka vastaa vie-

reisten maaosuuksien päällysrakennepaksuut -ta, päällysraken-

teissa 1, 2, 3 ja 4 ajoradan alla kuitenkin vähintään 1,0 ei 

syvyyteen valmiin tien pinnasta (irtilcuhinta). Louhoskivet 

poistetaan siten, että kantava kerros voidaan tehdä läpikul-

kevana. Tarvittavat siirtymäkiilat kallio-osien ympärille ra-

kennetaan siirtymäkiiloista kohdassa 1510 annettujen ohjeiden 

mukaan, Pieni kallioesiintymä tai suuri maakivi poistetaan 

siirtymäkitian edellyttämään syvyyteen ja kuoppa täytetkön 

viereisellä vorusmoella a tiivistetdäin ymeäriotdd. vastaavak-
si. 

Normaali evolouhinta 

Normaalissa avoloulhinnassa voidaan ädytidä esimerkiksi seuro - 

van ohjetaulukon no 1 mukaista ctenernää, reikäväliä ja pano. -
tusta. Sy -tytys on järjestettävä niin, että räjäytys etenee 
ramaises'ti kulli a, 

kuilt.a vilvtaa. 
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Taulukko 

Rinnan 
korkeus 

m 

Riin 
pohja-Ø 
mm 

Pohja- 
lataus 
kg/m 

\Tarsi- 
lataus 
kg/m 

Maks. 
etenemä 

m 

Make. reikä- 
väli 
m 

0-2,5 25 0,63 0,25 1,15 1,5 

29 0,84 0,34 1,3 1,7 

0-5 32 1,0 0,40 1,5 1,9 
38 1,4 0,60 1,8 2,3 

44 1,9 0,80 2,0 2,6 

4-10 50 2,5 1,0 2,3 3,0 

63 4,0 1,6 3,0 3,9 

6-15 75 5,6 2,3 3,5 4,5 

Suurimpia reikLtvälejä ja etenemiä käytettäessä on, lohkarekoon 

pienentämiseksi, syytä porata isojen reikien väliin apurei-

kiä, jotka voivat pituudeltaan olla n 1/3 isojen reikien p1-

tuudesta. Mitä vähemmän tärinää sallitaan ja mitä pienempi 

lohkarekoko vaaditaan sitä pienempä reikäkokoa on käytettä-

vä. Kaikki reiät porataan normaalisti 3:1 kaltevuuteen ja 1/3 

etenemän verran teoreettisen pohjatason alapuolelle. 

Sileälouhinta 

Sileälouhinta tehdään käyttäen joko jälkeenpäin suoritettavaa 

tarkkalouliintaa tai etukäteen suoritettavaa rakoammuntaa si-

ten, että muodostunut lopullinen pinta on mandollisimman si-

leä ja ehyt. 

R a k o a si m u n n a s s a ammutaan leikkausseinämän kohdal-

le rako joko enner. muuta louhintaa tai louhinnan aikana jär-

jestäluhilä sytytys siten, että rakoreiät räjähtävät ensimmäi-

sinä. Esiraon reikäväliksi on valittava kivilujien mukaan 

30.. .60 cm. Poraus tehdään mieluimmin hyvin suunnattavana vau-

nuporauksena. Reunarivi on porattava vähintään 50 cm leikkaus-

ta syvemmäkui ja lataukseen käytetään reiän pohjalla dynamiit-

tia ja ylempänä hitaita räjähdysaineita. Pitkis:h rei'issä 

voidaan parina dynarriiittia keskellekin. Kaikkien reunarivissä 

olevien reikien täytyy räjähtää samanaikaisesti. Joka toinen 

reikä saatetaan jättää lataamatta, js välit tehdään lyhyiksi. 

Tulosta voidaan parantaa käyttämällä apuna räjähtävää tulilan-

kaa. Muu louhinta tehdään njrmaaliin tapaan, mutta raon lä-

hellä eivät rejät saa olla 80 cm kauempana toisistaan ja ne-

kin on räjäytettävä hitailla räjähdysaineilla. Jotta esirako-

menetelmää voitaisiin menestyksellisesti käyttää, on avattavan 

raon molemmin puolin oltava vastapainona vähintään 2 m vahva 

kalliolaatta. 

T a r k k a 1 o u h i n n a s s a pyritään tasaiseen seinä- 
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mään pienellä roikävälillä, pionollö. lataustiheydellä, hitoil-

la räjähdysuineilla ja lyhythidastesytytyksellä. Leikkau.kson 

keskiosa voidaan louhia normaalisti, mutta kivilajin eheyden 

mukaan 1,5...2,0 m vahvuinon osa soinönästä lukion on louhit-

tava orikoismenetelinin: reikävälin on scinämn suunnassa ol-

tava 20.. .0 cm ja kohtisuorassa suunnassa 50.. .100 cm kivi- 

lajin mukaan. 

Reikien suuntauksen on oltava tarkka. Tästä syystä tulee reu-

nareiät ampua alussa pieninä kenttinä, j'tta nandollisiin vir-

heisiin voitaisiin heti puuttua. Räjäytys on tehtävä hitailla 

räjöhdysaineilla käyttäen lyhythidastenalleja. 

Jos liuskeisuuden tai vahvan lustan suunta on sama kuin soi-

närnän, mutta kaade roikkeaa seinökaitevuudesta, on harkittava 

seinän kelteiucen muuttamista rakopintakaltevuuden mukaisek-

si, jotta vältyttäisiin jälkisrtuinilta. 

Irtil ouhinta 

Kallio on loihittava irti 1 ci valmiin tienpinnan alapuolelle. 

Louhinta suoritetaan seuraavasti: 

Aliporaus, mitattuna reiär. suunnassa, on ulotettava a:n ver-

ran irtilouhittavan tason alapuolelle. a:lle valitaan suurem-

pi seuraavista arvoista, jok a 	1 x etuväli tai a = 	x 

reiän pystysuora syvyys (ilaan alicrausta). Työ on jä'9estat -
tävä. siten, että on mandollista joko pistokokein tai jatkuvas-

ti tarkkailla poranreikien pohjatasoa vertaamalla reikiin en-

nen panostusta asetettujen määrämittaisten puukeppien yläpäit-

ten korkeutta tunnottuihin korkeusmerkkeihin. 

Ttirinävaikutuksen huomioonottaminen 

Räjäytettäessä asutuskeskuksissa, rakennulcsien ja arkojen lait-

teiden lälaoisy:'dessä tulee panoksien suuruutta säännöllisesti 

rajoittaa rtijöhdysaineidon räjähtämisestä syntyvän tärinän 

vuoksi. 

Milloin tärinävaora on ilmeinen, on ennen louhinnan aloitta-

mista hankittava työn suorittamisesta asiantuntijan selvitys. 

Aina, kim rakennuksia tai rakenteita on tärinävaikutuksen 

alueella, en rakentajan hankittava kirjallinen selvitys tilan-

teesta ennen louhinnan alkamista, jotta louhintatyössä mandol-

lisesti syntyvät vahingot voitaisiin riidattomasti määritellä 

a kcrvata. 

Eri päällysrakenteiden louhintasyvyys 

Kun tiohen tulee tie- ja vesirakennuslaitoksen ohjeiden ja 

xI10 



normaalimääräysten mukainen pöällysrakenne n:o 1, 2, 3 tai  4, 
louhitaan kallio vähintään 1,0 m syvyyteen valmiin tien pin-

nasta (irtilouhinta). Louhoskivet poistetaan vain sellaiseen 

tasoon, että jäljelle öävä louhe voidaan tasoittaa ja tii-

vistää sekä levittää sille tarvittava pääilysrakenne eli kan-

-tava- ja kulutuskorros. Mikäli kallioleikkauksesta kuormataan 

louhetta lilaa syvältö. ja joudutaan täyttämään, on täyttöma-

teriaalilla samat vaatimukset kuin kivipenkereellä. 

Nikäli alkuperäinen kallion pinta on kantavan kerroksen ala- 

pinnan alapuolella, tarvitsee louhetta poistaa vain se osa, 

mikä pais'iaisen vuoksi en noussut kantavan kerroksen alapin-

nan yläpuolelle. Tällöin on huomioitava myös louhopinnan tii-

vistysmateriaalin vaatima tila. 

Js kysymyksessä ovat päällyerakenteet n:o 5, 6, 7 ja 8, lou-

hitaan kallio yleensä vain siihen syvyyteen, että se voidaan 

poistaa vähin -tään 5 cm valmiin päällysrakenteen (kantavan ker-
roksen) alareunan alapuolelle. Poraus ulotetaan silloin taval-

lisesti mainitun ,  tason alapuolelle syvyyteen, joka vastaa noin 

0,5-ketaista etuväliä. Kuri kallio on louhittu, on pohja puh-

distettava tarkasti routivista maa-aineksista ja tarpeen vaa-

tiessa tasoitetteva. Tasoituksessa käytetään puhdasta louhet-

ta, soraa tai murskaustuotteita. 

Louheesta tehdyn alusrakenteen pinnan tasauksesta on esitetty 
ohjeet kohdassa 1440. 

Louhitun soinämän viime istely 

Louhoksen kuornimukson yhteydessä on loikkaukson seinämistä 

poistettava sellainen irrallinen kallioaines, mikä saattaa 

vastedes vioriö. alas (käsirusnaus). Sen lisäksi on poistetta-

va rumentavat kallio-osat ja riippuvat tai ulkonevat kielek-

ket, mikäli cc liikenneturvallisuussyistä tai maiseman hoi-

don kannalta on tarpeen. 

Myös pulttaus voi tulla joissakin tapauksissa kysymykseen. 

T a 1 v i r a k e n t a ei i n e n 

Kallioleikkauksen pinnat on pyrittävä puhdistamaan ja paljas-

tamaan sulan maan aikana. 

Talvityönä tehtäväsä louhlimassa on kaadot pyrittävä tekemään 

pieninä, ja kuormaus tekemään mandollisimman nopeasti, ettei 

irtilouhittu kallio tarpeettomasti joudu alttiiksi luniisateil-

le ja jäätymiselle. 
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Viimeistä edellisenä urakka-asiakirjajärjestelmäs-

sä mainitaan r a k e n n u t t a j a n j a y k - 

sityisten järjestöjen jul- 

kaisemat 	määräykset 	jaohjeet. 

Näiden mukaan ottamisella asiakirjoihin on se 

merkitys, että urakoitsijoiden tietoon saatetaan 

sellaiset oleelliset rakennuttajan tausta-asiakir-

jat (normaalimääräykset ym), joilla voi olla merki-

tystä asioiden selvittelyssä. Samoin siinä yhtey-

dessä luetellaan ne muut alalla yleistä käytäntöä 

rnäärittelevät ohjeet (RIL:n, SKTY:n ym:n normaa-

limääräykset, standardit jne), jotka urakkaan kat-

sotaan liittyvän. 

T a r j o u s on asiakirjahierarkiassa viimeinen 

vaikka sen merkitys on keskeinen. Tarjous pyritään 

saamaan samansisältöisenä ja -muotoisena kaikilta 

tarjouksentekijöiltä kaavakkeen muodossa. 

5 RAKENNUTTAJAN JA URAKOISIJAN YHTEYDENPIDON MUODOT 

Asetus valtion rakennustöiden teettämisestä urakoit-

sijoilla määrää valvonnasta seuraavaa: 
Urakan suorittamisen valvonta ja 

katselmukset. 

16 §. 
Rakennuttajan tulee valvoa, että urakoitsi-

jan suoritus muodostuu sopimuksenmukai-
seksi. 

Rakennuttajan on rakennustyön suoritta-
misen valvontaa varten pidettävä katselmuk-
sia. 

Rakennuttajan on määrättävä henkilö val-
vomaan urakoitsijan suoritusta. 

17 §. 
Säännöllisiä katselmuksia ovat loppu-, ta-

kuu- ja jälkikatselmus. Näiden lisäksi voi-
daan toimittaa välikatselmuksia jonkin ra-
kennustyötä koskevan asiantilan toteamiseksi. 
Loppukatselmus toimitetaan rakennustyön 
valmistuttua ja on siinä tutkittava, onko ra-
kennustyö muodostunut sopimuksenmukai-
seksi. Takuukatselmus toimitetaan ennen ta-
kuuajan päättymistä ja on siinä todettava, 
onko rakennustyön tuloksessa ilmennyt takuu- 
aikana virheitä. Jälkikatselmuksessa tarkas-
tetaan, onko loppu- ja takuukatselmuksissa 
havaitut viat, puutteellisuudet ja haitat ura-
koitsijan toimesta poistettu tai korjattu. 

Urakkasopimukseen on otettava määräyk-
set katselmuksien toirnittainisesta. 



: /12 

EdeL1e'n 	1i otn a 	n t5i:tn :ilniGteriin pää- 

tis tarkentaa vaLvontaan Liittyviä asioita 5 - 37 	:ssii. 

7 luku. 
Rak e nnust yön r&vonta. 

35 §. 
Rakennuttaj an on rakennuspaikalla asetta-

mansa valvojan ja katselmuksien avulla taikka 
muulla tarkoituksenmukai.seksi havaittavalla 
tavalla valvottava, että ii rakoitsijan suoritus 
muodostuu sopimuksenmukaiseksi ja kunnol-
liseksi. 

Kokonaishintaurakassa ja yksikköhinta-
urakassa rakennuttajan on valvottava erityi-
sesti rakennustyön teknillistä laatua ja sitä, 
että urakkasopimusasiakirj oj a noudatetaan. 

Laskutyöurakassa rakennuttajan on vai-
vottava, että tulos muodostuu sopimuksen 
mukaiseksi, sekä erityisesti, ettei rakennuttaj a 
joudu maksamaan kustannuksia, jotka eivät 
sovitun tuloksen aikaansaamiseksi ole tarpeel-
lisia. 

36 §. 
Rakennuttajan on määrättävä rakennus- 

työtä valvovien henkilöiden toimivalta sekä 
ilmoitettava siitä urakoitsijalle. 

Työn valvojan tehtävänä on toimia annet-
tujen valtuuksien ja ohjeiden mukaisesti ra-
kennutta,jan edustajana työpaikalla. 

37 §. 
Rakennuttajan määräämän toimitusmiehen 

on katselmuksessa tutkittava, onko rakennus- 
työ muodostunut sopimuksenmukaiseksi. 

Rakennuttajan on hyvissä ajoin ilmoitet-
tava katselmuksesta urakoitsijalle. Raken-
nuttaja määrää katselmusmiehen. Alköön 
urakoitsijan poissaolo olko esteenä katsel-
muksen toimittamiselle. 

Katselmuksessa on toimitusmiehen huoleh-
dittava pöytäkirjan pitämisestä ja on pöytä-
kirjaan merkittävä ne huomautukset, väitteet 
ja vaatimukset, joita asianomaiset tai heidän 
edustajansa ovat toimituksessa tehneet. 

Katselmuksen päätyttyä toimitusmiehen on 
viipymättä tehtävä esitys rakennuttajaile ja 
jätettävä hänen päätettäväkseen, voidaanko 
työ hyväksyä. 

Hyväksyessään loppukatselmuksessa tarkas-
tetun työn rakennuttajan on samalla todet-
tava ajankohta, mistä vastuuajan katsotaan 
alkavan. 



x/1 

Yleisten sopimusehtojen 40 - 51 §:ssä on vielä yksityis-

kohtaiseinpia ohjeita sopijapuolten kesken yleisesti pidet-

tävistä toirnituksista. 

TYÖNJOHTO JA VALVONTA 

Työnjohto 

40 §. 

Urakoitsijalla tulee olla rakennustyömaalla koko rakennussuorituksen toteuttamisen ajan sellainen 
työn suorittamisesta vastuussa oleva henkilö, joka hallitsee sopimuksen alaisen tehtävän ja jonka 
puoleen rakennuttaja tai hänen edustajansa voivat kääntyä suoritusta koskevine määräyksineen yhtä 
pätevästi, kuin jos määräykset olisi ilmoitettu suoraan urakoitsijalle. Tehtävään asetetusta henkilöstä 
on urakoitsijan kirjallisesti ilmoitettava viipymättä rakennuttajalle. 

41 §. 

Mikäli urakoitsijan palveluksessa oleva työnjohtaja tai muu esimiesasemassa oleva henkilö osoittautuu 
siinä määrin sopimattomaksi, että töiden suorittaminen siitä kärsii, tulee rakennuttajan tehdä huo-
mautuksensa tästä kirjallisesti. Ellei asia tämän johdosta korjaannu, poistettakoon tällainen henkilö 
rakennustyömaalta. 

Valvonta 

42 §. 

1. Rakennussuoritusta valvoo rakennuttajan edustaja, jolla voi olla apunaan yksi tai useampia 
valvojia. 

2. Rakennuttajan edustajan sekä hänen valtuutensa rakennuttaja ilmoittaa urakoitsijalle kirjallisesti 
ennen työn aloittamista. Rakennuttajan edustajan tulee ilmoittaa valvojien valtuudet. 

3. Urakoitsija voi kääntyä urakkaa koskevissa asioissa rakennuttajan edustajan ja valvojien puoleen, 
jotka annettujen valtuuksiensa mukaisesti voivat antaa asiakirjojen tulkintaa ja muutoksia koskevia 
ohjeita ja määräyksiä. 

4. Ilakenmittajan edustajan ja valvojien tehtävänä on valvoa, että työ tehdään sopimuksen mukai-
sesti. Heillä ei asemansa perusteella ole valtaa määrätä tai sopia muutoksista urakkaan. 

5. Rakennuttajan edustajalla ja valvojilla on oikeus milloin tahansa käydä rakennustyömaalla ja 
kohteissa, joia urakkaan kuuluvia töitä suoritetaan kuin myös valvontaa varten tarpeellisten kokei-
den, mittausten ja muiden tämänlaatuisten tehtävien suorittamista varten korvauksetta käyttää 
urakoitsijalle kuuluvia laitteita, kojeita ja tarvikkeita sekä saada tarpeellista apua. 

6. Mikäli urakoitsija voi osoittaa, että valvoja on siinä määrin sopimaton, että rakennussuorituksen 
tarkoituksemnukainen toteuttaminen siitä kärsii, tulee hänen tästä kirjallisesti ilmoittaa raken. 
nuttajalle. 

43. 

Rakennusaineiden,. -tarvikkeiden ja rakenneosien tarkastuksen tulee tapahtua ennenkuin niitä on 
alettu käyttää sekä jatkuvasti työn kuluessa. 

44 

1. Sopijapuolet ovat velvolliset pitämään työmaapäiväkirjaa, johon on päivittäin merkittävä työtä 
koskevat tiedot ja tapahtumat. 

2. Kun rakennuuorituksessa ilmenee muistuttamista, on tästä rakennuttajan taholta viivytyksettä 
työmaapäiväkirjaan tai työmaakokouksen pöytäkirjaan tehtävällä merkinnällä tai muulla tavoin kir-
jallisesti huomautettava urakoitsijalle. Milloin rakennuttajan edustaja tai valvoja on tehnyt huomau-
tuksen urakoitsijalle ra,kennuttajan työmaapäiväkirjaan, on se annettava tiedoksi urakoitsijalle tai 
hänen edustajalleen, jonka tulee samalla vahvistaa ninukirjoituksellaan nähneensä sen. Urakoitsijan 
tulee viivytyksettä toimia täasä tarkoituksessa annettujen määräysten mukaisesti, mikäli määräykset 
eivät olo sopimuksen vastaisia. Jos urakoitsija pitää annettuja määräyksiä tarkoitustaan vastaamat. 
tomina tai sopimuksen vastaisina, hänen tulee viipymättä kirjallisesti vaatia rakennuttajalta niihin 
muutosta. 

45 § 

1. Rake.nnuskohde tai sen osa, joka työn aikana todetaan joko tarvikkeiden tai suoritetun työn osalta 
sopimuksen mukaisia vaatimuksia vastaamattomaksi, on rakennuttajan vaatimuksesta urakoitsijan 
kustannuksella ja toimesta korjattava tai poistettava ja korvattava uudella suorituksella. 

2. Mikäli sopimuksen vaatimuksia vastaamattonian suorituksen oikaiseminen korjaamalla tai korvaa- 
maila se uudella suorituksella muodostuisi kustannuksiltaan kohtuuttomaksi siihen haittaan nähden, 
joka virheest.ä aiheutuu, ja jos virheellinen suorituksen osa on sellainen, että sen oikaiseminen ei ole 
välttämätöntä, rakennuttaja 	tyytyä kohtuulliseen arvonvähennykseen. 

3. Ala-arvoiset ja hylätyt aineensa ja tarvikkeensa urakoitsijan tulee viipymättä poistaa rakennus- 
kohteesta. 



SOPIJAPUOLTEN KESKEN YHTEISESTI PIDETTÄVÄT TOIMITUKSET 

Työmaakokoukset 

46 

1. Mikäli sopijapuolet pitävät yhteisiä työnsaakokouksia, on näistä kokouksista pidettävä pöytäkirjaa, 
jonka rakennuttaja ja urakoitsija tai vastaavasti heidän edustajansa allekirjoittavat. Työmaakokouk-
sissa toimii rakeimut.tajan edustaja tai hänen määräiimiinsä henkilö puheenjohtajana. Pöytäkirjan 
pitäjän määrää puheenjohtaja. 

2. Työma.akokouksessa tehty pöytäkirjaan otettu huomautus tai ilmoitus, joka muutoin olisi tehtävä 
kirjallisesti, katsotaan mainitunlaista kirjallista ilmoitusta vastaavaksi. 

Paljouksien maan.minen 

47 § 

Paljouksien määrittämiseksi tarpeelliset mittaukset on tehtävä molempien sopijapuolten Iäsnäollessa. 
tJrakoitajjan on huolehdittava riittävän ajoissa mittauksan tarpeellisuuden ilmoittami.sesta rakennut-
tajalle. Mikäli jompikumpi sopijapuoli laiminlyö osallistumisen mittaustoimitukseen, sitoo toisen 
tekemä mit.taus, ellei siinä voida osoittaa ilmeistä virhettä. 

Katselmukset 

48 § 

1. Sääxuiöllisiä katselmuksia Ovat loppu-, takuu- ja jälkikatselmus. Näiden lisäksi voidaan toimitta:i 
alku- ja välikatselmuksia jonkin rakennusuoritusta koskevan asiantilan toteamiseksi. 
2. Loppukatselmus toimitetaan rakennuskohteen valmistuttua ja takuukatselmus ennen takuuajan 
päättymistä. 

3. Jälkikatselmuksesm tarkastetaan, ovatko loppu- tai takuukatselmuksessa havaitut viat, puutteelli-
suudet ja haitat urakoitsijan toimesta poistettu tai korjattu. 

49 §. 

1. Kaikista katselmustoimituksista on pidettävä: pöytäkirjaa, josta tulee ilmetä ainakin seuraavat 
tiedot: 

a) koska ja missä katselmus pidetään ja kenen pyynnöstä; 

b) katselmuksen laillisuuden toteaminen; 

c) katselmuksessa lasn.aolleet sopijapuolet, heidän edustajansa ja asiantuntijansa sekä tarpeen 
vaatiessa muutkin katselmukseen osallistuneet henkilöt; 

d) mikä katselmus on kysymyksessä ja mikä on katselmuksen kohde; 

e) katselmukaen tulos; 

f) asianomaisten vaatineet; 

g) suoritettavaksi määrätyt toimenpiteet määräaikoineep; 

Ii) miten pöytäkirja tarkistetaan ja allekirjoitetaan. 

2. Jonkun katselmukseen osallistuneen niin vaatiessa voidaan pöytäidrja tarpeellisilta osiltaan tar-
kistaa heti katselmustoimituksessa. Muuten noudatetaan katselmuspöytäkirjaan nähden soveltuvin 
osin loppukatselmuspöytäkirjasta jäljempänä annettuja määräyksiä. 

3. Katselmustoimituksissa toimii katselmusmiehenä ja puheenjohtajana rakennuttajan edustaja tai 
rakennuttajan määräämä muu henkilö. Päytökirjanpitäjän määrää puheenjohtaja. 
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1. Sekä urakoitsijalla että rakennuttajalla on oikeus pyytää loppukatselmusta sen jälkeen, kun 
sopimuksen tarkoittama rakennuskohda on niin valmis, etteivät mandollisesti kesken tai suorittamatta 
olevat vähäiset viimeistelvtyöt estä aikaansaadun työntuloksen käyttöönottamista. Pyyntö on tehtävä 
kirjallisesti ja katselmus on sen jälkeen pidettävä viimeistään kuukauden kuluessa ilmoituksen perille-
jättämisestä joko asianomaisten sopimana, tai ellei siitä voida sopia, nkeniiuttajan määräliinänä 
päivänä. 

?. Loppukatselmuksessa on todettava, missä määrin työntulos on sopimusasiakirjojen maa.äysten 
mukainen. Katselmuspöytäkirjaan on tehtävä merkinnät siitä, missä mäiirin urakkaan kuuluvia 
velvollisuuksia. on jätetty suorittamatta ja missä määrin niitä ei ole suoritettu sopimuksen mukaisesti. 

Lisäksi on pöytäkirjaan merkittävä ainakin seuraavat seikat: 

a) ehdottaako katselmusmies ja missä laajundessa työntuloksen hyväksyttiiviiksi ja vastaanotet-
tavaksi; 

h) jos katselmusnues ei työntulosla liyviiksy, liyviiksymniittä jättämisen syyt; 

c) urakoitsijan vastattavaksi katsottavat virheet ja puutteelli.suudet sekä aika, jonka kuluessa 
ne on korjattava; 

d virheet tai puutteet, joiden ei katsota aiheuttavan seuraamuksia urakoitsijalle, sekä syy tähän; 

e muistutukst, joiden ei katsota vaativan viilittömiä toimenpiteitä, vaan jotka on lopullisesti 
käsiteltiivä takuukatselmuksessa; 

fl katselmuksessa syntyneet mielipide-emoavaisuudet; 

g) ajankohta, jolloin urakoitsijan ottamat vakuutukset lakkaavat olemasta voimaa; 

Ii) ajankohta, josta lähtien takuuajan sekä koko suorituksen että välitarkastuksissa mandollisesti 
vastaanotettujen osien kohdalta on katsottava alkavan ja ajankohta, jolloin takuuaika vastaa-
vasti päättyY; 

i) määräykset jälkikatselmuksen toimittamisesta sekä siinä tarkastettavista puutteista ja virheistä; 

j) rakennussuorituksen mandollinen nyöhästymninen. 

3. Ennenkuin pöytäkirjaan otetaan merkintä virheestä tai puutteesta, on sopijapuolille varattava 
tilaisuus antaa siitä lausuntonsa, joiden sisältö on otettava pöytäkirjaan. 

4. Rakennussuorituksen tultua hyväksytyksi on sen katsottava tulleen luovutetuksi rakennuttajalle 
loppukatselmuksesta lukien. 

5. Tlrakoitsijan on ilmoitettava ui'akkasopiniukseen ja sen tarkoittamaan työhön sekä siihen liittyviin 
muutos- ja lisätöilun perustuvat lopulliset vaatimuksensa loppukatselmuksessa, tai mikäli se ei ole 
silloin ollut mandollista puhcvaltansa menettämisen uhalla kymmenen päivän kuluessa saatuaan jäi-
jempänä 6 momentissa mainitulla tavalla tiedon loppukatselmuspilytäisirjasta. 

6. Katselmuksen päätyttyä on katselmusmiehen viivytylssettä toimitettava katselmuspöytäkirja raken-
nuttajalle, jonka on todistett,avasti jätettävä tai kirjatussa kirjeessä lähetettävä se urakoitsijalle. 
Urakoitsijan tulee, jos katsoo, ettei pöyäkirja va.staa toimituksen kulkua, puhevaltansa menettämisen 
uhalla toimittaa rakennuttajalle perusteltu vastalausmensa kymmenen päivän kuluessa siitä lukien, 
kun asiakirjat on annettu sirakoitsijalle tai niihin tehdyn merkinniin mukaan jätetty postin kuljetet-
tavaksi. Tämän jälkeen rakennuttajan on mandollisimman pian ja viimeistään kuuden viikon ku-
luessa katselmnuksesta lukien kirjallisesti ilmoitettava urakoitsijalle ne vaatimuksensa ja toimen-
piteensii, joihin katselmus ja siitä laadittu pöytäkirja rakennuttajan puolelta saattavat antaa aihetta. 

51 §. 

1. Sopijapuolten on toimitettava takuukatselmnu.s aikaisintaan kuukautta ennen loppukatselmukseesa 
ilmoitettua takuuajan päättymispäivää ja viimeistään sanottuna piiättymispäivänä uhalla, että takuu- 
aika muuten jatkuu vielä yhden kuukauden, jonka aikana rakennuttajaila vielä on tilaisuus vaati-
mustensa esittämiseen. 

2. Takuukatselmukseen nähden on noudatettava soveltuvin osin loppukat.selmuksesta annettuja 
määräyksiä. 
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Edellä olevien säädösten tunteminen ja niiden nou-

dattaminen on edellytys urakan asianmukaiselle hoi-

dolle työn kuluessa. Ne eivät kuitenkaan riitä. Niis-

sä on määritelty vain pääkohdat ja minimitarve yh-

teydenpidon osalta. Rakennuttamista jatkuvasti har-

joittaville on käytännön mukana vakiintunut omia 

yksityiskohtaisia tapoja, joita he noudattavat. Oli-

si hyvä jos nämä tavat eri rakennuttajilla olisivat 

mandollisimman samanlaiset. Naarakennustöiden osalta 

ei ole vielä säädöksiä täydentämään saatu raken-

nuttajan käsikirjaa, joka mm valtion töitä varten 

ja yhtenäisyyden lisäämiseksi olisi tarpeen. (Työn 

alla on yhteispohjoismainen suositus koko tieraken-

nusprosessin yhtenäistämiseksi. (valmistuu vuoden 

1972 aikana Pohjoismaisen Tieteknillisen Liiton 
liittojaosto no 1:n toimesta). 

OleelIlisia edellytyksiä rakennuttajan ja urakoitsijan 

välisen yhteistyön onnistumisell.e ovat mm: 

- "Pelisääntöjen" selvittäminen riittävän yksityis-

kohtaisesti etukäteen. Vaikka nämä viime kädessä 

määrittelee rakennuttaja, on hyväksi jos niiden 

suhteen kuullaan myös 	urakoitsijan mielipidettä. 

Näin niin kauan kuin yleisiä pelisääntöjä ei ole. 

- Tarpeelliset rutiinitoimenpiteet (kirjaamiset, kat-

selmukset, kokoukset) pidetään säännönnukaisesti. 

Ne jo olemassaolollaan vaikuttavat ennakolta eh-

käisevästi ristiriitalsuuksien syntymiseen. 

- Valvontatoirnenpiteet ovat molempien osapuolten 

vastaavien edustajien yhdessä suorittamia ja vah-

vistamia. Näin ei voida jälkeenpäin väittää tai 

muistaa asioita tai päätöksiä toisin kuin ne todel-

lisuudessa olivat. 

- Kummallakin osapuolella tulee olla valtuuksiensa 

ja pätevyytensä puolesta samantasoiset ja riittävän 

suurilla valtuuksilla varustetut henkilöt. Näin 
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väitetään ratkaJsujen viivästymisestä aiheutuvat 

hankaluudet. Valvontaorganisaation on syytä suun-

nitella ja mitoittaa urakoitsijan työmaaorgani-

saatiosta lähtien. Sitä on myös voitava joista-

vasti muuttaa tilanteiden mukaan. 

- Valvonnan, samoinkuin urakoitsijankin henkilöi-

den asenteen toiseen osapuoleen tulisi olla asi-

allinen. Kanssakäymisessä tulisi välttää kärjis-

tyksiä ja äkkinäisiä. otteita. Valvonnan tulisi 

epäselvissä, tulkinnanvaraisissa tapauksissa ta-

juta kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus. 

5.1 VALVONTATEHTVIEN JAOTTELU 

Urakan valvonta voidaan jakaa seuraavasti: 

- Tuloksen teknillisen laadun valvonta 

- materiaalit 

- työn suoritus 

- Tuloksen määrän selvittäminen (mittaukset) 

- laskutuksen perustana olevat määrät 

- työn tarkkailua, t.ilastointia ym varten 

tarpeelliset määrät 

- Urakkasopimuksen yleisten edellytysten valvonta 

- lakien ja asetusten ja viranomaisten määräysten 

noudattamisen seuraaminen 

- urakkasopimustekstissä tai sen liitteissä 

(yleiset sopimusehdot, urakkaohjelma ym) 

olevien ehtojen valvominen 

- muiden määräysten ja asiakirjoissa nimettyjen 

normien tai vastaavien noudattamisen valvominen 

- Yhteydenpito muihin asianosaisiin ja kolmannen 

henkilön oikeuden valvominen 

- viranomaiset 

- työn vaikutuspiirissä olevat (maanorriistajat, 

asukkaat, teiden, vesiväylien ym käyttäjät, 

lehdistö jne) 
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- Jatkuva rakennustyön seuraaminen 

- kustannukset ja rahojen käyttö 

- aikataulu 

- raportit 

- päiväkirjat ym 

- Täydentävien piirustusten ja ohjeiden antaminen 

sekä yleisesti suunnitelmien jatkuva kriitilli-

nen seuraaminen sekä kustannus- että tehnilli-

sessä mielessä ja aloitteen teko edullisemman 

ratkaisun aikaansaamiseksi. 

5.2 Yhteydenpidon muodot 

Asioiden hoidossa urakoitsijan ja rakennuttajan vä-

lillä käytetään seuraavia muotoja: 

K i r j e e n v a i h t o, jota tavallisesti käyte-

tään vain poikkeuksellisissa, erittäin tärkeissä 

asioissa ja silloin kun ratkaisun saaminen vaatii 

asian alistamista muiden käsiteltäväksi tai ratkais-

tavaksi. 

T y ö m a a k o k o u k s e t, joissa käsitellään 

työn suorittamiseen liittyvät periaatteelliset kysy-

mykset, tärkeät yksityiskohdat sekä asiakirjojen 

edellyttämät ilmoitusluontoiset asiat. Työmaakoko-

uksesta tehdään aina pöytäkirja. 

Työmaakokousten pitäminen. 

Mikäli rakennuttaja harkitsee tarpeelliseksi ja ra-

kennuttajan ja urakoitsijan kesken niin sovitaan, 

pidetään yhteisiä työmaakokouksia säännöllisin ai-

kavälein tai kustakin kokouksesta erikseen sopi- 

maila. Sopivana työmaakokouksien välinä silloin, 

kun työt ovat käynnissä, voidaan pitää 2 . . k viikkoa. 
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Ty 5maa kokous t en os ano t t ajat. 

Työmaakokoukset ovat rakennuttajan ja urakoitsijan 

välisiä tilaisuuksia. Päähenkilöt ovat rakennut-

tajan ja urakoitsijan edustajat, jotka molemmat 

ovat tehtävään asianmukaisesti valtuutetut. Sen pa-

remmin rakennuttajan kuin urakoitsijankaan asian-

tuntioiden käyttöä työmaakokouksissa ei ole kui-

tenkaan syytä estää. On syytä pyrkiä rajoittamaan 

osanottajien lukumäärää ja mandollisesti nimeärriään 

kummaltakin puolelta ne henkilöt, jotka säännölli-

sesti ottavat osaa työmaakokouksiin. 

Yleisten määräysten 45 §:n mukaisesti toimii raken-
nuttajan edustaja kokouksen puheenjohtajana ja hä-

nen määräämänsä henkilö pöytäkirjan pitäjänä. 

Ty ömaa kokouksissa käsite itä- 

v i ä a s i o 1 t a. Työmaakokouksissa käsiteltä-

väksi tulevien asioiden kokoamiseksi ja että sopi-

japuolet 	voivat varata asiantuntijoita kokousta 

varten, on suotavaa, että rakennuttajan ja urakoit-

sijan edustajat muuttamia päiviä ennen kokousta 

laativat esityslistan käsiteltäviksi tulevista asi-

oista. 

Kokouksessa voidaan käsitellä yleensä kaikki Yleis-

ten sopimusehtojen ja muiden sopimusasiakirjojen 

edeilyttämät ilmoitusluontoiset tehtävät. Työmaa- 

kokouksessa käsiteltävinä ja pöytäkirjaan merkit-

tävinä asioina voidaan pitää mm seuraavia: 

(Viittaukset uusiin vuoden 1967 yleisiin sopimus-
ehtoihin maa- ja vesirakennustöitä varten) 

- Töiden aloittamisen toteaminen 	52 § 
- Työaikalsen vakuuden jättäminen ja 	54 § 
hyväksyminen 

- Vakuutukset 

- Lakien ja asetusten edeityttämät 	6 § 
todistukset 
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- Alaurakoitsijoiden ilmoittaminen 76 § 
ja hyväksyminen 

- Virheellisyydet rakennuttajan an- 9 § 
tamissa tarvikkeissa tai määräyk- 

sissä 

- Ilmoitukset koneista, työvoimasta, pal- 16 § 
koista ym 

- Valvonta, henkilöt, tehtävät, 	vai- § 
tuudet 

- Työnjohto, henkilöt, tehtävät, vai- 4O, kl 	§ 

tuudet 

- Piirustusten tarkastaminen, hyväk- 2, 16 § 
syminen ja tilaus 

- Muistutukset rakennussuorituksessa )41 § 

- Rakennuttajan vaatimus henkilövaih- 41 § 
dosta 

- Urakoitsijan vaatimus henkilövaih- 	2 § 

dosta 

- Ilmoitus uhkaavasta 	töiden pysäh- 3,  ))4 	§ 

tymisestä tai viivästymisestä 

- lYluuttossuunnitelmat 29 § 

- Urakka-ajan pidennys 21, 25 § 

- Maksujärjestyksen 	muuttaminen 27 

- Korjaustoimenpiteet, arvonalennus 1, k'5 	§ 

- Asiakirjoissa 	havaittujen risti- 65 § 
riitaisuuksien ilmoittaminen 	ja 

tulkintapäätös 

- Loppukatseltmuksen ajankohdan sopi- 50 § 
minen 

- Työsuunnitelmat, työaikataulut, ra- 16 § 
hoitussuunnitelmat ym 
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- Työssä esiintyvien erimielisyyksien 

se lvi t t ärn 1 n en 

- Massaselvitykset ym 

- Työvaiheen toteaminen 

- Seuraavan kokouksen ajankohdan ja 

paikan määrääminen 

Kukin käsiteltävänä oleva erillinen asia merkitään 

pöytäkirjaan omana pykälänä. Pöytäkirja laaditaan 

tavallisesti kahtena virallisena kappaleena ja ne 

allekirjoittaa rakennuttaja ja urakoitsija. Muille 

asianosaisille toimitetaan pöytäkirjajäljennös tai 

ote heitä koskevasta kohdasta. Pöytäkirja olisi 

tehtävä viipymättä kokouksen jälkeen ja toimitetta-

va sopijapuolille sekä hankittava allekirjoitukset. 

Mikäli työmaakokouksia on säännöllisin välein, voi-

daan pöytäkirja allekirjoittaa seuraavassa koko-

uksessa, mutta silloinkin on pöytäkirja laadittava 

ja toimitettava välittömästi kokouksen jälkeen. 

Työmaakokouksen pöytäkirj o- 

j e n m e r k 1 t y s. Työmaakokouksessa tehty ja 

pöytäkirjaan otettu huomautus tai ilmoitus, joka 

muutoin olisi tehtävä kirjallisesti, katsotaan maj-

nitunlaista kirjallista ilmoitusta vastaavaksi. 

Työmaakokouksen pöytäkirjaan otettu määräys tai sel-

vitys on työssä molempia osapuolia sitova, ellei 

se ole ristiriidassa urakkasopimuksen kanssa tai 

ole lakien ja asetusten vastainen. 

- K a t s e 1 m u ks e t ovat tavallisesti työpai-

kalla pidettäviä, jonkin asiantilan toteamiseksi 

tarkoitettuja toimituksia. Niistä tehdään pöytä- 

kirja. 
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- N e u v o t t e 1 u t ovat e)äv]rallisen luontei-

sia ja jonkin kysymyksen molemminpuolista valotta-

mista ja tutkimista varten tarpeellisia tilaisuuk-

sia. Usein on hyödyllistä nimetä yksi henkilö kum-

maitakin puolelta keskenään kysymystä selvittä-

mään. Neuvottelujen tuloksena on muistio ja m:h-

dollisesti ehdotus kysymyksen ratk'iJsemiseksi. 

- T y ö m a a p ä 1 v ä k i r j a t. Niihin merki-

tään työkohteissa päivittäiset rutiiniasiat, neu-

vottelut, sopimiset valtuuksien rajoissa, molem-

minpuoliset huomautukset, tärkeät ilmoitukset ja 

yleensä kaikki, jolla voi olettaa myöhemmin ole-

van merkitystä tai jotka muistiin merkittyinä es-

tävät epäselvyyksien tai erimielisyyksien syntymi-

sen. Yleensä on tarkoituksenmukaista pitää yh-

teistä päiväkirjaa, josta 	kumpikin osapuoli saa 

päivittäin allekirjoitetun jäljennöksen (kuva 28) 

- K e s k u s t e 1 u t. Niiden avulla hoidetaan 

useimmat asiat organisaation eri tasoilla. Ne 

sisältävät tiedotuksia, huomautuksia, kysymyksiä 

ja selvityksiä. 

Kuvassa 29 on esimerkki valvontaorganisaation ja 

työnjohto-organisiation kytkentäkaaviosta. 

6. ERINIELISYYDET JA NIIDEN RATKAISE•iINEN 

Erimielisyyksien ratkaisun lähtökohtana ovat urak-

asiakirjat. 

Yleiset sopimusehdot antavat sekä asiakirjojen tul-

kintaa että muitakin kysymyksiä koskevia ohjeita 

(6 1  - 	rj 

Urakka-asiakirjat muodostavat yhdessä kokonaisuuden, 

joista vastausta epäselviin kysymyksiin haetaan. 
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Eri esiakirjajen sisällön ollessa keskenään ris-

tiriidassa, noudatetaan päternisjärjestystä. Sis-

tiriidat syntyvät useimmiten siitä, että sel-

vää sanontaa asiekirjoissa ei ole. Usein myös 

unohdetaan yleiset sopimusehdot, jossa yleises-

ti on määritelty urakan tärkeimmät asiat ja josta 

moni in epäselvyyks f in löytyy vastaus. 

Seuraavassa esimerkkejä yleisistä sopimusehdoista: 

- Mitä urakkaan (yksikköhintoan sisältyvänä) kuu-

luu? 	(2 §, 2) 

- Voidaanko urakoitsija pakottaa toteuttamaan ra-

kennussuunnitelman muutokset ja miten korvaus rnää-

ritellään? (5 §, 21 §, 29 §) Rakennussuoritus 
ei saa oleellisesti muuttua sisällöltään, luon-

teeltaan tai laadultaan. 

- Jos leikkaustyössä kallionlouhinnalla on korkea 

hinta ja kallion määrä yllättäen lisääntyy, 

miten menetellään? 	(6 §, 2, 29 §, ) 

- Räjäytettäessä särkyy lähellä oleva rakenne 

(12 §) 

- Leikkaustyön yhteydessä alenee pohjaveden pinta 

ja kaivo tyhjenee (12 §) 

- Tulva vie siltatelineet, Kuka korvaa?. Saako urak-

ka-aikaan pidennystä? (15 §. 1,; 19 §, 1) 

- Mitä tehdään kun työmaalla olosuhteet poikkeavat 

asiakirjojen edellyttämistä olosuhteista? 

6 §, ); )6  §, 1) 

- Valvonta antaa määräyksiä työn fyysiseen suon-

tukseen nähden. (57 §) 

/IL 
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