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1 Johdanto 

Kaupunkialueella tehtävissä louhintatöissä on useita tekijöitä, jotka vaikuttavat louhinnan 

kustannustehokkuuteen. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät ai-

heuttavat kustannuksien kasvua haastavassa louhintakohteessa kaupunkialueella. 

Tässä työssä tutkitaan pelkästään Siltasairaalan louhintaurakan toteutuneita kustannuk-

sia, sekä tarjouslaskentavaiheen kustannusarviota. Työssä selvitetään myös, mistä 

nämä kustannukset koostuvat, ja mitkä tekijät vaikuttivat työn toteutusvaiheen kustan-

nuksien muutoksiin. Töiden todellisia kustannuksia verrataan projektilla käytettyyn pen-

gerlouhinnan yksikköhintaan. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö 

Destia Oy, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee kattavasti infran rakenteita, kuten lii-

kenneväyliä, ratoja sekä kokonaisia elinympäristöjä. Destialla on osaamista maanalai-

sesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörira-

kentamisesta. [5.] 

2 Louhinta 

2.1 Yleistä louhintatöistä 

Louhinta jaotellaan pääasiassa avolouhintaan, maanalaiseen louhintaan ja vedenalai-

seen louhintaan. Avolouhinta on näistä yleisin, ja sitä suoritetaan pääasiassa poraus-

räjäytysmenetelmällä. Avolouhinnassa voidaan myös käyttää räjähdysaineettomia me-

netelmiä, joita ovat: 

• hydraulinen kivenhalkaisulaite 

• murtolaasti 

• hydraulinen iskuvasara 
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• timanttivaijerisahaus. 

Räjäytystyöt ovat luvanvaraisia töitä, ja panostajilta vaaditaan voimassa olevaa päte-

vyyskirjaa ja merkintää pätevyysrekisteriin. Panostajan luvan saaminen edellyttää pa-

nostajan kurssin käymistä, sekä vaadittua työkokemusta panostajaluokan mukaan. Pä-

tevyyskirja voidaan myöntää viideksi vuodeksi kerrallaan 20 vuotta täyttäneelle henki-

lölle. Panostajaluokka määrittää, kuinka paljon räjähdysaineita kyseisen pätevyyden 

omaava voi käyttää. Pätevyyskirjaluokat ovat tehosteräjäyttäjä, nuorempi panostaja, 

vanhempi panostaja, ylipanostaja sekä räjäytystyön vastuuhenkilö. [6.] 

2.2 Avolouhinta 

Suomessa irrallisia räjähdysaineita ei saa käyttää asutulla alueella, joten asutuskeskus-

louhinnassa käytetään pelkästään patrunoituja räjähdysaineita, ja keppipanostus on var-

sin yleinen menetelmä. Ensin kiinnitetään nalli pohjapanokseen, ja pohjapanos laske-

taan porareikään nallijohtimen avulla. Reiän läpimitasta ja syvyydestä riippuen, voi pa-

nostaja kepillä tunnustella onko pohjapanos mennyt haluttuun syvyyteen, ja painaa sen 

tiivisti pohjalle. Pohjapanoksen päälle tiputetaan varsipanos, tai sepelitäytettä jotta var-

sipanos saadaan haluttuun kohtaan. Nallijohtimet voidaan kiristää porausreiän reunalle, 

jotta vältytään varsipanoksen ja nallijohtimien sotkeutumiselta. Kun varsipanokset on ke-

pillä tunnustellen saatu paikoilleen, kaadetaan reikään sepeliä etutäytteeksi. Panostami-

sen jälkeen nallijohtimet kytketään sytytysjärjestelmän mukaisella tavalla, ja panostettu 

kenttä peitetään räjäytyssuojamatoilla. [3, s. 205.] 

Kalliota räjäytettäessä ensin räjähdyksen aiheuttama iskuaalto kulkee kallion läpi noin 

3000 – 6000 m/s. Iskuaallon seurauksena porausreikien reunoille syntyy tangentiaalinen 

jännitystila, joka murskaa kalliota porausreikien ympäriltä, ja synnyttää rakoja kallioon. 

Seuraavaksi iskuaallon edettyä kallion rakoihin tai vapaaseen pintaan, se heijastuu 

näistä pinnoista, ja puristusjännitys muuttuu vetojännitykseksi. Vetojännitys saa aikaan 

uusia rakoja kallioon. Lopuksi räjähdyslämmön laajentamat kaasut tunkeutuvat kallion 

rakoihin suurentaen niitä, ja kallio irtoaa vapaata pintaa kohti. Reikien laajenemisen ja 

kaasun purkautumisen johdosta paine laskee porausreiässä, ja vetojännitys kasvaa kal-

lion raoissa, ja kivimassa liikkuu. Irtoavan kallion nopeus on yleensä 10 – 30 m/s. Oikea 
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syttymisaika on tärkeää, jotta irronnut kallio, vielä ilmassa ollessaan toimii suojapeitteenä 

takana irtoavalle kalliolle. [1, s. 101.] 

2.2.1 Pengerlouhinta 

Pengerlouhinta ja sen variaatiot ovat avolouhinnan yleisin kallionräjäytysmenetelmä. 

Pengerlouhinta voidaan jakaa pengerkorkeuden suuruuden ja purkautumissuunnan pe-

rusteella normaaliin pengerlouhintaan (kuutiolouhinta), tasauslouhintaan (neliölouhinta) 

sekä kanaalilouhintaan. [1, s. 141.] 

Perinteisessä pengerlouhinnassa pengerkorkeus on yli kaksi kertaa maksimiedun ver-

ran, ja sillä on useampi purkautumissuunta (kuva 1). Menetelmässä porataan reiät joko 

perinteisellä pystysuuntaisella porauksella, vaakasuuntaisella porauksella tai näiden yh-

distelmällä. Yleisimmin porataan pystysuuntaisia, purkautumissuuntaan päin kallistettuja 

reikiä. Kallistettujen reikien etu pystysuuntaisiin reikiin verrattuna on se, että menetelmä 

parantaa kiven irrotuskulmaa, pohjatason irtoamista, kiven heiton hallintaa, vähentää 

ryöstöä taaksepäin sekä ominaisporausta. Reikiä porataan riveittäin vapaata suuntaa 

kohti yksi tai useampi rivi, ja penkereen pituus on pienempi kuin sen leveys. Louhinnassa 

reiät porataan ruudukkoon, mikä muodostuu edusta (V) ja reikävälistä (E). Etu tarkoittaa 

reikärivien välistä etäisyyttä, sekä uloimman reikärivin ja penkereen avoimen reunan vä-

listä etäisyyttä. Reikäväli on reikien etäisyys toisistaan reikärivin suuntaisesti, ja se on 

tavallisesti hieman etua suurempi. Ohiporaus tarkoittaa porausta halutun tason alapuo-

lelle. Ohiporauksella saadaan penkereen pohja irtoamaan halutusta tasosta, niin ettei 

kallioon muodostu kynsiä.  
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Kuva 1. Pengerlouhinnan peruskäsitteet [1, s. 103.] 

2.2.2 Tasauslouhinta 

Pengerlouhinta, jossa pengerkorkeus on pienempi kuin 2 x maksimietu, kutsutaan ta-

sauslouhinnaksi. Tasauslouhinnassa pengerkorkeus jää yleensä melko matalaksi. Ta-

sauslouhinnan porauksessa käytetään yleensä pienempää porausreikäläpimittaa, ja ma-

talampi pengerkorkeus vaatii myös tiheämpää porausta, ja reiät tulee porata 3:1 kalte-

vuuteen. Mikäli kohteessa on mahdollista louhia pohjatason alapuolelle, on sopivaa käyt-

tää ohiporausta, jolloin voidaan kasvattaa porauksen reikäväliä ja louhittavan kallion 

etua. Tasauslouhinnassa on sytytysjärjestelmän oltava huolellisesti suunniteltu. Matalan 

pengerkorkeuden ja pienen edun takia, kallio liikkuu räjäytyksessä nopeammin kuin pe-

rinteisessä pengerlouhinnassa, ja tämä kasvattaa liiallisen heiton ja sinkoutumisen vaa-

raa. [1, s. 155.] 
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2.2.3 Kanaalilouhinta 

Kanaalilouhintaa tehdään paljon kaupunkiympäristössä, missä tehdään kaivantoja vie-

märeille, putkille ja kaapeleille, sekä pengerlouhinnan avausräjäytyksenä. Kanaalilouhin-

nan pengerleveys on yleensä alle 4 metriä, ja purkautumissuuntia on vähän. Purkautu-

mistien ahtauden takia, on irrotettava kallio suuremmassa vastajännityksessä perintei-

seen pengerlouhintaan nähden, ja tästä syystä ominaispanostus on suurempi. Suuren 

ominaispanostuksen johdosta, on porauksen oltava tiheää. Porausrei’issä on oltava 3:1 

kallistus, tämä on kanaalilouhinnassa tärkeää, koska kallistus vähentää jännitystä reiän 

pohjalla, ja helpottaa kallion irti leikkautumista ja paisumista. [2, s. 127.] 

Itse kanaalilouhinta voidaan jakaa kahteen eri menetelmään, tavalliseen ja varovaiseen 

(kuva 2). Tavallisessa kanaalilouhinnassa keskireiät on porattu reunareikien etupuolelle 

purkautumissuuntaan päin, ja kaikki reiät panostetaan samalla tavalla. Tällä menetel-

mällä louhinnan tärinä jää pienemmäksi, mutta ryöstön mahdollisuus kasvaa. Varovai-

sessa kanaalilouhinnassa porataan keski- ja reunareiät riviin. Tällöin keskireikien räjäy-

tys avaa reunarei’ille laajemman uloslyöntikulman. Varovaisessa menetelmässä keski-

reikien panostusta kasvatetaan, ja reunareikien puolestaan pienennetään. Tämä vähen-

tää ryöstöä, mutta keskireikien panostuksen kasvaessa myös tärinävaikutus kasvaa. [2, 

s. 128.] 

 

Kuva 2. Kanaalilouhinnan perusteet [1, s. 155-156.] 
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2.2.4 Tarkkuuslouhinta 

Kohteissa, joissa kalliorakennus toleranssit ovat tarkat, ja niihin ei päästä perinteisellä 

louhinnalla, voidaan käyttää tarkkuuslouhintaa. Tarkkuuslouhinnassa pääpyrkimys on 

saada sileää louhintajälkeä, ilman suurta rakoilua, jotta louhinta pysyy sille asetetuissa 

toleransseissa. Tarkkuuslouhinta voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 

• raonräjäytykseen 

• jälkilouhintaan 

• rakolinjaan. 

Raonräjäytyksessä räjäytetään kallioon rako tai halkeama haluttuun kohtaan ennen var-

sinaisen kallion irrotusta, suojaamaan jäljelle jäävää kalliopintaa. Raonräjäytys voidaan 

tehdä omana räjäytyksenään, tai samassa räjäytyksessä muun kallion kanssa käyttä-

mällä aikaisemmin syttyviä nalleja.  

Jälkilouhinnan tarkoituksena on louhia ensin päämassat, ja sitten jäljelle jätetty ulompi 

profiili. Jos jälkilouhinta tehdään yhdessä päämassojen louhinnan kanssa, on jälkilouhin-

nan linja panostettava myöhemmin syttyvillä nalleilla, jotta se pääsee purkautumaan va-

paaseen tilaan. Tällöin varsinaisen kentän panostus pitää olla huolellinen, jotta se ei 

vaurioita jälkilouhinta linjaa. Jälkilouhinta voidaan myös suorittaa omana räjäytyksenään 

päämassojen irrotuksen jälkeen. Tämän menetelmän haittapuolena on se, että joudu-

taan räjäyttämään ja kuormaamaan kaksi kertaa. Mikäli jälkilouhintalinja on jo porattu, 

saattaa päämassojen räjäytys vaurioittaa reikiä, jolloin panostus hankaloituu tai reikien 

poraaminen hankaloituu kallion rikkonaisuuden takia. 

Rakolinja menetelmässä porataan reikiä tiheästi riviin muodostamaan rakolinja jäljelle 

jäävän ja louhittavan kallion väliin. Reikäväli on 2 – 4 kertaa porattavan reiän halkaisija. 

Rakolinjan reikiä ei yleensä panosteta lainkaan, vaan lähimmät kenttäreiät porataan puo-

len reikävälin päähän rakolinjasta, ja räjäytettäessä kallio irtoaa rakolinjaa pitkin. Sit-

keissä kivilaaduissa rakolinjaa voidaan panostaa kevyesti, varmistamaan kallion irtoami-

nen. Rakolinjasta voidaan tehdä myös täysin avoin railo (irtiporaus), siihen kehitetyillä 

porauslaitteilla (kuva 3). Menetelmässä porataan mahdollisimman suoria reikiä noin 8 - 
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10 cm välein. Sen jälkeen reikien väli avataan porauskalustolla, jossa porarei’issä kulkee 

ohjuriputki, joka saa avausreiät kulkemaan mahdollisimman suoraan valmiiden reikien 

suuntaisesti. [1, s. 261-269.] 

 

Kuva 3. Irtiporattua seinämää yhdystunnelin alueella. 

2.3 Poraus 

Louhintatöiden poraus voidaan jakaa maanpäällisiin ja maanalaisiin kohteisiin. Maan-

päällisessä louhinnassa käytetään suurempia reikäkokoja, ja tilaa on usein enemmän 

kuin maanalaisessa louhinnassa. Päältä lyövä iskuporaus on käytetyin porausmene-

telmä räjäytystyömailla. Menetelmässä porauksen iskuvoima siirretään kovametalliseen 

porakruunuun jatkotankojen avulla. Jatkotankokaluston osat liitetään toisiinsa kierteillä, 

ja porauksen edetessä porausteho pienenee liitoksista johtuvista energiahäviöistä. 

Louhintatyömailla porauskalusto valitaan yleensä kohteen laajuuden, irrotettavan kiven 

määrän ja aikataulun mukaan. Muita määrittäviä tekijöitä on pengerkorkeus ja porattava 



8 

 

reikäkoko. Porauskalustoa on saatavilla kohteen mukaan käsiporista raskaisiin poravau-

nuihin. Porauskalustolle tärkeitä ominaisuuksia on liikkuvuus, ulottuvuus, tehokkuus ja 

työskentelyergonomia.  

Poravaunut voidaan kokonsa puolesta jakaa kolmeen luokkaan (kuva 4). Kevyet pora-

vaunut ovat kokonsa puolesta ketteriä, ja niiden liikuttelu reiästä toiseen on nopeaa. Ne 

soveltuvat hyvin matalien penkereiden louhintaan. Keskiraskaat vaunut soveltuvat 5 – 

25 m penkereisiin, ja ne ovat yleensä hytillisiä tela-alustaisia vaunuja. Keskiraskailla vau-

nuilla porataan yleensä reikäkokoja 45 – 89 mm. Raskaat poravaunut on suunniteltu 

suuriläpimittaisille porarei’ille 76 – 203 mm.  

 

Kuva 4. Poravaunuluokat vasemmalta: kevyt, keskiraskas, raskas. [8.] 

2.4 Räjähdysaineeton louhinta 

Hydraulinen kivenhalkaisulaite (kiila, darda) on yleisesti käytetty räjähdysaineeton lou-

hinta menetelmä kiven ja betonin irrottamisessa. Hydraulista kiilaa voidaan käyttää koh-

teissa, joissa räjäyttäminen on kiellettyä tai on muuten mahdotonta tai erityisen hanka-

laa. On olemassa monen kokoisia kiiloja. Pienimmät kiilat ovat käsikäyttöisiä, ja tarvitse-

vat oman sähkö-, diesel- tai bensiinikäyttöisen voimayksikön. Käsikäyttöiset kiilat sovel-

tuvat kohteisiin, joihin ei pääse työkoneella. Se tarkoittaa myös usein sitä, että poraus 

joudutaan myös suorittamaan käsin, ja työ on huomattavasti hitaampaa. Suuremmat kii-

lat, joiden liikuttaminen vaatii työkonetta (kuva 5), käyttävät voimalähteenä työkoneen 

hydrauliikkaa. Kiilauksen etuina louhintaan verrattuna on hiljaisuus, pölyämättömyys, ei 

aiheuta tärinää ja halkaisusuunnan voi valita etukäteen. Haittapuolina perinteiseen lou-

hintaan verrattuna on porauskustannuksien kasvaminen ja usein hitaammat työsaavu-

tukset. 
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Menetelmä toimii siten, että porareikään asetetaan kolmiosainen halkaisusylinterin pää, 

ja hydraulisen paineen avulla halkaisulaitteen kiilat halkaisevat kallion halutusta koh-

dasta. Kivi tarvitsee irtoamiseen vapaita suuntia, joten porausreikien sijainnilla ja suun-

nalla on suuri merkitys. Lähes tasaisella pinnalla porausreikiä on kallistettava varsin pal-

jon, jotta kiila pystyy halkaisemaan kiven. Kuoppia tehdessä tulee kiven irtoamisen kan-

nalta huomioida, että kiilaus pitää aloittaa hieman laajemmalta alueelta, jotta kivellä on 

myös tilaa irrota syvennyksen pohjalla. 

 

Kuva 5. Työkoneella liikuteltava kiila. 

Hydraulinen iskuvasara (rammer) on työkoneeseen kiinnitettävä varuste, jolla nimensä 

mukaisesti isketään kiveä rikki. Rammeria ei usein käytetä varsinaisesti louhintamene-

telmänä, vaan sillä rikotetaan suuria lohkareita lastausta ja kuljetusta varten, sekä lyö-

dään irti rikkoutunutta kalliota, mikäli se ei ole irronnut kunnolla louhinnan yhteydessä. 

Iskuvasaraa tarvitaan lähes poikkeuksetta louhintatöissä, ja se kuuluu louhintakalustoon.  
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 Murtolaasti (paisuntalaasti, etanadynamiitti) on räjähdysaineeton louhintamenetelmä, 

jossa kallio murretaan hitaasti kasvavan paineen avulla. Laasti sekoitetaan veteen, ja 

seos kaadetaan porareikiin, jossa se kemiallisen reaktion seurauksena turpoaa hitaasti, 

lopulta murtaen kallion. Menetelmä on hidas verrattuna räjäytyslouhintaan ja kallion rik-

koontumiseen voi mennä aikaa tunnista useisiin vuorokausiin. Usein kallio ei myöskään 

murtumisesta huolimatta irtoa kokonaan, vaan se joudutaan irrottamaan mekaanisesti 

esimerkiksi rammerilla.  

Vaijerisahauksessa kallioon porataan pilot-reiät, joista timanttivaijeri syötetään leikatta-

van pinta-alan ympäri. Timanttivaijeria pyöritetään tela-alustaisella, tai kiskoilla kulke-

valla sahausyksiköllä, ja yksikön kiristäessä timanttivaijeria saadaan kallio sahattua siis-

tisti irti. Vaijerisahauksella voidaan tehdä pysty- ja vaakasuuntaisia leikkauksia, sekä oh-

jauspyöriä käyttämällä voidaan muuttaa leikkauksen kulmaa, jolloin mahdollistetaan sa-

haaminen esimerkiksi nurkan taakse. Irti leikattu kallio pitää louhia pois, mutta tärinävai-

kutus ympäristöön on pienempi irrotetun raon ansiosta kuten irtiporauksessakin.  

3 Louhinta Siltasairaalassa 

Siltasairaalan työmaa sijaitsee Helsingin Meilahdessa keskellä toimivaa sairaalaympä-

ristöä. Siltasairaalaa rakennetaan 2018 – 2022, ja se tulee korvaamaan Töölön sairaa-

lan, sekä osan Syöpätautien klinikan toiminnoista. Uuden sairaalan toiminnot ja tilat liit-

tyvät Tornisairaalaan ja Syöpätautien klinikkaan, ja uuden rakennuksen myötä muodos-

tuu Torni-, Kolmio- ja Siltasairaalan kokonaisuus. Työmaan alkaessa oli rakennusalu-

eena vain tornisairaalan puoleinen osa (ST), joka on jaettu neljään lohkoon. Myöhemmin 

syys- lokakuun vaihteessa 2018 työmaa laajeni lopulliseen kokoonsa, sisältäen myös 

syöpätautien klinikan edustan (SY). Työmaa-alueen pinta-ala on noin 20000 m2, ja pro-

jektin kokonaispinta-ala noin 71500 brm2, ja se sijaitsee Paciuksenkadun, Syöpätautien 

klinikan ja Tornisairaalan välissä (kuva 6). Destia Oy toteutti projektilla pohjarakennus- 

ja pohjaviemäriurakat. [7.] 
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Kuva 6. Työmaan sijainti ja vaiheet [7.] 

Pohjarakennusurakka sisälsi purkutöitä, pohjarakenteita, kallion lujitusta, maaleikkauk-

sia, louhintaa, täyttöjä ja päällysrakenteita. Urakassa oli lähtötietojen mukaan louhintaa 

eri menetelmillä yhteensä noin 40 000 m3ktr. Louhittavista määristä noin 36 000 m3ktr 

on pengerlouhintaa (h>1m), 1500 m2tr pintalouhintaa (h<1m), 700 m3 syvennyslouhin-

taa, ja loput muilla menetelmillä kuten kanaalilouhinta ja kiilaus. Kuvassa 7 on esitelty 

työmaan lohkojako. 

 

Kuva 7. Työmaan lohkojako [7.] 
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3.1 Kohteen erityispiirteet 

Louhinnan osalta on otettava huomioon räjäytyksistä aiheutuva tärinävaikutus ympäris-

töön, rakenteisiin ja tärinäherkkiin laitteisiin. Huomioitavaa on myös mahdollisen ilman-

paineaallon vaikutus, kivenheiton riski, sekä tärinän pölyn ja melun vaikutus ympäristön 

toimintoihin ja ihmisiin. Sairaalaympäristössä on lukuisia tärinäherkkiä laitteita, joista ra-

joittavia ovat laitteet, joiden ohjearvot ovat pienempiä kuin yleinen herkkien laitteiden 

ohjearvo 0,25 g tai joiden toiminta on kriittinen sairaalan toiminnan tai potilasturvallisuu-

den kannalta. Työmaan välittömässä läheisyydessä sijaitsee leikkaussaleja, teho-

osasto, sydänvalvonta laitteita, magneettikuvauslaitteita ja sädehoitolaitteita, jotka edel-

lyttävät jatkuvaa tärinäseurantaa. Jotkin laitteista kestävät suurempaa tärinää sammu-

tettuina, ja sairaalalaitteita kytkettiinkin pois päältä louhintojen aikana, joten louhintaik-

kunoiden ja muiden toimintaohjeiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Muita huomi-

oitavia kohteita ovat maanalaiset tunnelit, pysäköintilaitokset, väestönsuojatilat ja Pa-

ciuksenkadun alla kulkevat kaukolämpö- ja kaukokylmäputket sekä muu kunnallistek-

niikka.  

Ennen louhintatöiden aloittamista on huolehdittava, että lähialueen rakennukset, ja 

maanalaiset tilat on rakennekatselmoitu noin 70 – 100 metrin säteellä louhittavasta alu-

eesta. Rakennekatselmoinnissa kartoitetaan rakenteiden kunto, jotta voidaan todeta, 

onko louhinnasta syntynyt haitallisia vaurioita rakenteisiin. Rakenteiden kuntoa voidaan 

tarvittaessa seurata myös välikatselmoinneilla. Tärinäherkille laitteille tehtiin tärinäsuo-

jaus mahdollisuuksien mukaan. Katselmoinneista ja tärinäsuojauksista huolehti pääura-

koitsijan tilaama konsulttipalvelu.  

Louhintatöiden huolellisen suunnittelun lisäksi vaurioihin varauduttiin myös suojaamalla 

rakenteita. Louhinta- ja rakennustöiden edetessä lähelle sairaalarakennuksia, alimpien 

kerroksien ikkunoita ja pintoja suojattiin suojaseinillä. Alueella sijaitseviin porras-, ilman-

vaihto- ja hissikuiluihin asennettiin myös terästasot ennen yläpuolisia louhintoja ja raken-

teiden purkua (kuva 8). Sairaala-alueella on myös laboratoriotiloja, sekä muita puhtaita 

tiloja, joihin ei saa päästä pölyä. Tarpeellisiin kohteisiin asennettiin suodattimia ilmanot-

toaukkoihin, ennen pölyävien työvaiheiden alkamista. 
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Sairaala-alueella kulkee huomattava määrä henkilökuntaa, potilaita sekä ulkopuolisia 

henkilöitä kuten vieraita tai tavarantoimittajia. Louhintatyömaasta pitää tiedottaa opaste-

taululla, jossa näkyy louhinta-ajat sekä louhinnan vastuuhenkilöt. Erityisjärjestelyistä tai 

-työvaiheista tiedotetaan alueella liikkuvia henkilöitä mahdollisuuksien mukaan opaste-

taululla. Virallisen tiedottamisen alueen toimihenkilöille hoitaa tilaaja. Sairaala-alueella 

voi tapahtua myös katkoja, joita kukaan ei voi ennakoida, kuten leikkaukset. 

 

Kuva 8. Louhintaa ilmanvaihtokuilun ympärillä. 

3.2 Kallioperä ja louhintasuunnitelma 

Rakennuskohde sijaitsee kokonaisuudessaan Meilahden kalliomäellä. Kalliopinta on 

kohtuullisen tasainen nousten eteläpään tasosta ~+13 pohjoispään tasoon ~+15. Pohja-

tutkimuksien mukaan kalliolaatu on alueella pääosin hyvää, eikä selkeitä heikkous-

vyöhykkeitä ole havaittu. Louhittavalla alueella oli sekä luonnontilaista avokalliota, peit-

teellistä kalliota, että vanhaa louhittua rakennuspohjaa. Louhintaa suoritettiin kaikilla 

näistä pohjatyypeistä. Louhintatoleranssit avolouhinnan seinämissä, sekä kuoppien ja 
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kanaalien louhinnassa ovat +400 – 0 mm. Avolouhinnan pohjan toleranssi on +300…-

100 mm. Irtiporauksen toleranssi on +100…-100 mm. 

Louhittavalle alueelle oli määritelty esi-injektointi Paciuksenkadun reunaan ST-puolella, 

sekä yhdystunnelin ympärille. Alueelle oli myös määritelty suoritettavaksi ennakkopulti-

tuksia, ennen louhintojen suorittamista. ST-puolella ennakkopultituksia tuli osittain Pa-

ciuksenkadun varrelle, sekä Tornisairaalan seinustalle louhittavan hyllyn ympärille. Yh-

dystunneli, sekä SY-puolen kaivanto pultitettiin kokonaisuudessaan ympäri. Louhitut sei-

nämät lujitettiin systeemi pultituksella, ja yhdystunnelin alueella olemassa olevan tunne-

lin ylitys vahvistettiin pulteilla. Kuvassa 9 on esimerkiksi leikkaus moduulilinjalta 7, jossa 

näkyy maanpinnan taso, arvioitu kallion taso, louhinnan tavoitetaso, ennakkopultitus, 

esi-injektointi, mahdolliset lujituspultit sekä varovaisen louhinnan alue olevan rakenteen 

ympärillä. 

 

Kuva 9. Mod. 7 leikkauskuva 

Ennen kuin louhintatyöt voidaan aloittaa, on räjäytys- ja louhintatyön turvallisuussuunni-

telma oltava tehtynä. Suunnitelman tulee olla ”Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja lou-

hintatyön turvallisuudesta 644/2011” mukainen, ja siitä täytyy ilmetä seuraavat asiat: 

1. työkohde, kohteen maa- ja kallioperä ja muut geotekniset ominaisuudet 

2. työpaikan ja työvaiheiden sähköistys, valaistus yhteydenpito, louhintamenetel-

mät ja tila- ja muut tekniset ratkaisut 

3. kulkuväylät, poistumisreitit ja suojapaikat 



15 

 

4. työvälineiden valinta, käyttö ja kunnossapito 

5. turvalliset työtavat 

6. käytettävät räjähteet ja terveydelle vaaralliset aineet sekä niiden säilytys 

7. hätätilanteista pelastautuminen ja pelastautumislaitteen tarve 

8. muut räjäytys- ja louhintatyön terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät 

Louhintatöitä tehtäessä on panostajan tehtävä jokaisesta räjäytyksestä kenttäkohtainen 

räjäytyssuunnitelma (kuva 10). Räjäytyssuunnitelman on oltava VNa 644/2011 mukai-

nen, ja sen tulee sisältää tiedot porauksesta, räjähteestä ja sen määrästä, panostami-

sesta, sytytyksestä ja sytytysjärjestyksestä, peittämisestä, räjäytysajankohdasta, vaaral-

lisesta alueesta ja varmistustoimenpiteistä sekä muista räjäyttämisen turvallisuuteen vai-

kuttavista tekijöistä. Lisäksi räjäytyssuunnitelmaan merkitään räjäytettävän kentän nu-

merointi sekä rintauksen korkeus ja kentän koko. [9.] 

Kuva 10. Räjäytyssuunnitelma 
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4 Kustannusvertailu 

4.1 Lähtötilanne 

Lähtötilanteessa urakalle asetettiin välitavoitteita louhintaan liittyen. ST-osan mod 1-12, 

joka sisältää lohkon 3 ja osan lohkosta 2, tulee olla valmis 1.6.2018 mennessä. Loput 

ST-osan louhintatöistä, sekä yhdystunnelin ST-puoleinen osa tulee olla valmiina 

2.7.2018 mennessä. SY-osan louhintojen tulee valmistua 15.4.2019 mennessä. Alusta-

vasti louhintaurakoitsijalla oli käytössä 10 minuutin louhintaikkuna-aikoja 4 kertaa päi-

vässä. Louhintamäärät on jakautunut lohkoittain seuraavasti: 1-lohko noin 8000 m3, 2-

lohko noin 16 000 m3, 3-lohko noin 11 000 m3 ja SY-osa noin 4000 m3 (taulukko 1). 

Taulukko 1. Louhintamäärät lohkoittain. 

 

Työmaan alkaessa täytyy ensin tehdä valmistelevia töitä kuten purkutöitä, pintamaiden 

poistoa ja ennakkopultitusta, joten louhintatyöt eivät pääse käyntiin heti. Muiden töiden 

jälkeen louhinnalle jäisi aikaa 17 viikkoa ensimmäiseen välitavoitteeseen, ja 21 viikkoa 

toiseen välitavoitteeseen. Louhintaa lähdettiin suorittamaan aluksi yhdellä louhintaryh-

mällä, lohkolta 3 edeten lohkoa 2 kohti.  Myöhemmin otettiin mukaan toinen louhinta-

ryhmä ja louhintaa jatkettiin eri kohteissa samanaikaisesti, ST-osan valmistumiseen asti. 
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Tällöin yhden louhintaryhmän teoreettinen viikoittainen irrotusteho tulisi olla noin 1100 

m3. SY-osalla louhinnalle varattiin aikaa 18 viikkoa, ja se suoritetaan yhdellä louhintaryh-

mällä. Viikoittainen irrotusteho tulee olla 250 m3. 

Louhintaurakka on osa kiinteähintaista kokonaisurakkaa, ja louhintaurakan kokonais-

hinta muodostuu yksikkö- ja määräluettelon mukaisista sidotuista määristä. Louhin-

taurakan tilaajana toimi SRV yhtiöt oyj ja urakoitsijana Destia oy. Urakkasumma makse-

taan urakoitsijalle työvaiheittain ja työn edistymiseen perustuvan maksuerätaulukon mu-

kaan. Louhinnan yksikköhinta koostuu poravaunusta, panostajasta sekä apupanosta-

jasta, käytettävistä räjähdeaineista sekä nalleista, kaivinkoneesta ja hydraulisesta isku-

vasarasta. Louhintatavan mukaan menekit yksikköä kohden ovat erisuuruisia, joten eri 

louhintamenetelmillä on eri yksikköhinnat. Urakoihin tarjottaviin yksikköhintoihin myös 

sisällytetään jyvitettäviä kuluja, ja louheen lastaus, kuljetus ja vastaanottokuluja. Lähtö-

tietojen perusteella lasketaan kuinka paljon mitäkin menetelmää louhinta sisältää, ja 

tästä saadaan urakan louhintaosuudelle kokonaishinta. Urakkatarjouksen lisäksi tilaa-

jalle toimitetaan yksikköhintaluettelo, jossa on hinnoiteltu erinäisiä työsuoritteita urakan 

osalta. Yksikköhintaluettelon hinnat ovat kalliimpia, koska lisätyön ilmetessä niiden tulee 

kattaa mahdollisesti kasvavat kulut, kuten mobilisaation ja kiinteät kulut. Mahdollisia li-

sätöitä hinnoitellaan yksikköhintaluettelon perusteella, ja joissain tapauksissa tarjousta 

on syytä tarkastella uudestaan, ja sopia lisä- tai muutostyölle uusi hinta. Mikäli louhittavat 

määrät tai louhinnan työtapa muuttuu ja on selkeästi ristiriidassa alkuperäiseen aineis-

toon, urakoitsija ilmoittaa siitä tilaajalle. Sen jälkeen urakoitsija toimittaa tilaajalle lisätyö-

tarjouksen, ja tilaajan puolelta valtuutettu henkilö käsittelee lisätyötarjouksen. 

4.2 Toteutunut 

Urakan aloitus viivästyi urakoitsijasta johtumattomista syistä, joten suunnitellusta aika-

taulusta jäätiin jälkeen heti alussa 2 viikkoa. Urakan aloitus ajankohtana työmaa-alueen 

käyttöönotto, sekä työmaan käynnistäminen oli vielä vaiheessa. Louhinta saatiin käyntiin 

lohkolla 3, mutta varsin pian huomattiin, että läheisen leikkaussalin tärinämittarin arvot 

ylittyvät. Louhintoja jatkettiin pienemmällä momentaanisella räjähdysainemäärällä, sekä 

lohkon 3 ja tornisairaalan lisärakennuksen väliin tehtiin rakolinja. Lohkolla 3 jouduttiin 

myös louhia sairaalan seinän läheisyydessä kiilaamalla, jotta vältyttiin tärinärajojen ylit-

tymiseltä.  
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ST-puolella töitä hidasti purku-urakka (kuva 11), sekä suunnitelma puutteet. Purku-ura-

kan aikataulu viivästyi, joten louhintatöitä ei päästy suorittamaan lohkoilla 1 ja 2 suunni-

telman mukaisesti. Alueilla louhittiin rajoitetusti, huomioiden alueella työskentelevät muut 

urakoitsijat. Suunnitelma puutteiden takia työjärjestystä jouduttiin myös muuttamaan. 

Paciuksenkadun laidalla suoritettaviin liitos- ja väistötöihin ei saatu lupia ja suunnitelmia 

ajallaan, minkä takia alueen louhintoihin tuli viivästyksiä.  

 

Kuva 11. ST-puolen purettavat rakenteet. 

Lohkolla 1 ongelmaksi muodostui tärinäarvot. Jo lohkolla 1 louhittaessa syöpäsairaalan 

linac-laitteiden viereisissä tärinämittareissa alkoi tulla ylityksiä. Tilannetta yritettiin rat-

kaista tihentämällä ST- ja SY-puolen välisen yhdystunnelin rakolinjaa. Ylitykset linac-

laitteiden mittareissa kuitenkin jatkui, ja rakolinja päätettiin muuttaa irtiporauslinjaksi. Ir-

tiporauksesta huolimatta alueen louhinnoista tehtiin lisäsopimus, koska alueella joudut-

tiin louhimaan erityisen varovasti, ja yhdystunnelin päätyalueet kiilaamaan. Nämä kaikki 

tekijät yhdessä nostivat louhinnan kustannuksia, sekä viivästytti suunniteltua aikataulua. 

Lohkolla 1 havaittiin myös savunpoistokuilun maankaivun yhteydessä, että kalliopinta on 
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tarjousvaiheen lähtötiedoista poiketen korkeammalla, ja louhittavaa oli noin 600 m3 

enemmän, kuin oli oletettu. Kohde oli myös lähellä syöpäsairaalaa ja tärinäherkkiä linac-

laitteita, ja louhinta suoritettiin irtiporauksella ja kiilaamalla. Tästäkin louhintatapa muu-

toksesta tehtiin erillinen sopimus. Lohkolla 1 myös määrämuutoksia aiheutti ylimääräisen 

tilan louhiminen. 

SY-puolen louhinnat aloitettiin 12.11.2018. Louhittavana oli noin 4000 m3, mikä sisälsi 

SY-puolen kaivannon, yhdystunnelin päädyn ja uusien linac-laitteiden pohjat. SY-puolen 

louhintojen rajoittavia tekijöitä oli syöpäsairaalan tärinäherkät laitteet, sekä Biomedicum 

1 ja 2 rakennuksien laitteet (kuva 12). Suurimmat louhintamassat ovat SY-puolen kai-

vannossa, ja sijaitsevat syöpäsairaalan seinän vieressä. Biomedicum 1 rakennus sijait-

see noin 20 metrin päässä uusien linac-laitteiden pohjien louhinnoista. Louhinnoista jou-

duttiin neuvottelemaan uusi sopimus, koska työn suoritustapa muuttui merkittävästi. Lou-

hinta jouduttiin suorittamaan varovaisena louhintana, sekä kiilaamalla. Lisäsopimuksen 

hinta muodostui tavallisen pengerlouhinnan, sekä varovaisen louhinnan yksikköhintojen 

erotuksesta. 

SY-puolen kaivantoon tehtiin irtiporauslinja koko kaivannon ympäri. Porauksia jouduttiin 

rajoittamaan meluhaitan vuoksi Syöpäsairaalan seinän puoleisella sivulla. Porausta sai 

suorittaa meluluvan puitteissa aamulla ja illalla, mutta se piti keskeyttää päivällä vastaan-

ottojen, sekä hoitojen ajaksi. Louhinta räjäyttämällä tehtiin edelleen louhintaikkuna-ai-

koina, ja tammikuussa 2019 käyttöön saatiin viides louhintaikkuna-aika. Louhinnassa 

jouduttiin käyttämään pientä momentaanista räjähdysainemäärää, ja kerralla räjäytettä-

vät kentät olivat suhteellisen pieniä, 1 – 30 m3. Syöpäsairaalan seinän vieressä perintei-

nen räjäyttäminen ei onnistu tärinärajojen vuoksi, ja siellä kokeiltiin käyttää Autostem 

panoksia. Autostemiä käytettäessä kivi ei kuitenkaan irronnut kunnolla, ja pohjat joudut-

tiin irrottamaan hydraulivasaralla, joten louhintaa ei voisi tehdä, kun aamu- ja iltaikku-

noissa äänihaitan vuoksi. Päädyttiin ratkaisuun, että louhintaa jatketaan räjäyttämällä 

sekä kiilaamalla ja suorittamalla louhintaa useammassa kohdassa samaan aikaan. Kai-

vantoon tehtiin 100 m3 kokoinen avaus kiilaamalla, ja muista kiilaustöistä laskutettiin yk-

sikköhinnan mukainen summa. Kiilausta tehtiin jatkuvana työnä 7 päivä viikossa, jotta 

pysyttäisi välitavoitteen aikataulussa. 
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Louhintaan tuli viivästyksiä myös muun työmaan toiminnan kiihtymisen takia. Torninos-

turin pystytys vei louhintaikkunoita, jo muutenkin tiukasta aikataulusta. SY-puolen lou-

hintojen aikana, alueelle kulki vain yksi työmaatie. Työmaatie oli usein tukittuna, kun siinä 

suoritettiin kuormien purkuja, elementtien, pilareiden ja palkkien asennuksia, sekä beto-

nointitöitä. Tämän takia välillä louhetta jouduttiin väliaikaisesti läjittämään työmaalle, vä-

hentäen louheen poisajon tehoa. 

Kuva 12. Tärinäherkkien laitteiden sijainnit 
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4.3 Yhteenveto 

Louhinnan kustannukset muuttuivat huomattavasti urakan aikana. Isoja muutoksia olivat 

porauksen määrä, louhintamenetelmien muuttuminen varovaiseksi louhinnaksi ja kii-

laukseksi, ja siitä johtuen kasvaneet työmenekit. Louhintaa eri menetelmillä oli yhteensä 

lähes 43000 m3, eli noin 3000 m3 enemmän kuin lähtötiedoista oli saatu laskettua. ST-

puolella louhittiin 37396 m3, ja SY-puolella 5592 m3.  

ST-puolen louhinnoista noin 950 m3 (2030 m2) oli tasauslouhintaa, ja noin 1100 m3 kii-

lausta. Suurimmat lisäkustannukset tulivat kiilauksesta, poraamisesta ja lohkon 1 muu-

tostöistä. Lohko 1 louhintatöiden muutoksista tehtiin kokonaishinta tarjous, ja muista 

muutostöistä laskutettiin yksikköhintaluettelon mukaiset summat toteutuneiden irrotus-

määrien mukaan. Kiilauksella oli kolme eri yksikköhintaa, riippuen kiilattavasta määrästä 

ja käytettävästä kalustosta. Erilaisista lisätyökohteista yhteensä 209,5 m3 kiilattiin 42 ker-

taisella hinnalla, 151,6 m3 kiilattiin 21 kertaisella hinnalla, ja 324,8 m3 kiilattiin 11 kertai-

sella hinnalla pengerlouhinnan yksikköhintaan verrattuna. Lohkon 1 louhinnan muutos-

työt sisälsivät irtiporausta, kiilausta, varovaista louhintaa sekä pengerlouhintaa. Koko-

naishintainen sopimus kattoi kaikki louhintamenetelmät, ja alueella louhittiin yhteensä 

3500 m3. Hinta alueen louhinnalle on kolminkertainen normaaliin pengerlouhintaan ver-

rattuna. Lohkon 1 ylimääräisen varastotilan louhinta sisälsi 108 m2 irtiporausta, sekä 355 

m3 varovaista louhintaa. Molempien määrämuutoksien hinnat huomioituna, yhden kuu-

tion irrottaminen oli 8,8 kertaa kalliimpaa pengerlouhintaan verrattuna.  

Taulukko 2. ST-puolen louhinnan lisähinta. 

Louhinta menetelmä Määrä (m3) Hinta

Käsikiilaus 209,5 42

8,8
Hinta kerroin

6,503

Konekiilaus 324,8 11

Konekiilaus 151,6 21

Lohko 1 lisävaraston 

louhinta
355

ST-puolen louhinnan lisäsopimusten hinta 

Määrä yhteensä

Lohko 1 louhinnan 

muutokset
3500 3,1

4540,9
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SY-puolen irrotetuista massoista noin 229 m3 oli kiilausta, 116m3 (223 m2) tasauslouhin-

taa ja loput varovaista louhintaa. Noin 600 m3 louhituista massoista on yhdystunnelin 

alueella, ja ne laskutettiin sopimuksen yksikköhinnalla. Louhinnoissa kerralla irrotettavat 

määrät jäivät toistuvasti hyvin pieniksi, joten louhinnoista tehtiin uusi kokonaishintainen 

lisäsopimus sisältäen kaikki käytettävät irrotusmenetelmät. Lisäsopimuksen lisäksi lou-

hinnoista veloitettiin tarjouksen mukainen yksikköhinta, jonka vuoksi yksikköhinta kohosi 

4,2 kertaiseksi alkuperäiseen tarjoukseen verrattuna. Linac-laitteiden pohjien louhin-

noista tehtiin erillinen sopimus, ja kallio irrotettiin autostemillä, dynamiitilla ja kiilaamalla. 

Dynamiitilla irrotettiin yhteensä SY-puolella 409 m3, ja määristä veloitettiin sopimuksen 

mukainen yksikköhinta. Autostemillä irrotetuista määristä veloitettiin lisähinta, joka on 2 

kertainen yksikköhintaan verrattuna. Lisäksi alueella suoritetuista kiilauksista veloitettiin 

alkuperäisen urakkasopimuksen mukaan. Käsikiilauksen hinta on 42 kertainen, ja kone-

kiilauksen 11 kertainen tarjouksen yksikköhintaan verrattuna. 

Taulukko 3. SY-puolen louhinnan lisähinta. 

Louhinta menetelmä Määrä (m3) Hinta Määrä yhteensä

4597,9

Hinta kerroin

4,646

SY-puolen louhinnan lisäsopimusten hinta 

Louhinnan 

lisäsopimuksen alue

Linac, autostem

Konekiilaus

Käsikiilaus

4,2

424,1 2

183,1 11

46 42

3944,7

 

Taulukoissa 2 ja 3 näkyy ne louhittavat määrät ja menetelmät, joita on perusteltua las-

kuttaa lisä- tai muutostyönä. Hinta kohdassa olevat arvot kuvaavat kuinka moninkertai-

nen kyseinen hinta on pengerlouhinnan yksikköhintaan verrattuna. Oikeanpuoleisessa 

sarakkeessa näkyy yhteenlaskettu kuutiomäärä, sekä keskiarvo pengerlouhinnan hin-

nan kertoimelle. Taulukoiden hinta käsittää louhinnan urakkatarjouksen ylittävän osuu-

den. 

Porauksen osalta suurin osa lisäkustannuksista on laskutettu louhinnan lisätöissä, koska 

poraus sisältyy louhintamenetelmiin itsessään. Selkeitä pelkkää porausta sisältäviä 
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lisäkustannuksia ovat yhdystunnelin tihennetty rakolinja, yhdystunnelin railonporaus ja 

tornisairaalan seinustan irtiporaus. 

Urakan välitavoitteita jouduttiin muuttamaan, mutta kokonaisuudessa louhinta valmistui 

aikataulun mukaisesti. Projektin aikaisten määrämuutosten takia hinta kasvoi 9,5% lou-

hinnan tarjoushinnasta. Määrämuutoksista ja työtapamuutoksista johtuneiden louhin-

taan liittyvien lisä- ja muutostöiden yhteenlaskettu lopullinen hinta kasvoi 77% alkuperäi-

sestä tarjoushinnasta. 

5 Johtopäätökset 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttivat louhinnan hin-

taan Siltasairaalan louhintaurakassa. Asutuskeskuslouhinnassa on useita muuttujia, 

jotka vaikuttavat louhinnan suoritukseen, ja sitä kautta hintaan. Siltasairaalan louhin-

taurakassa suurin muutos johtui työtavan muutoksista, koska pengerlouhintaa ei voitu 

suorittaa normaalisti tärinäarvojen ylittymisen takia. Louhintaa jouduttiin suorittamaan 

kiilaamalla, ja räjäyttämällä suunniteltua pienempiä kenttiä, jonka takia työsaavutukset 

olivat myös huomattavasti hitaampia. Vaikka louhinta saatiin suoritettua kokonaisuudes-

saan ajallaan, vaati se ajoittain työskentelyä viikon ympäri, sekä pitkiä työpäiviä. Jo en-

nakkotietojen perusteella hankalaan kohteeseen lähdettäessä, ei aikataulun kiristäminen 

mahdollisimman tiukalle ole välttämättä paras vaihtoehto. Näin kuitenkin usein tehdään, 

koska kilpailu urakoista on kova. Aikatauluun vaikuttaviin muutoksiin pystyy vielä vaikut-

tamaan urakan aikana. Urakoitsijan on hyvä tarkastella muutoksen vaikutusta aikatau-

luun, ja esittää lisäaikavaatimus lisä- tai muutostyö tarjouksen yhteydessä. Lisä- ja muu-

tostyöt ovat myös yleisiä erimielisyyksien aiheuttaja tilaajan ja urakoitsijan välillä. Lou-

hintaurakoitsijan kannalta on syytä perehtyä kunnolla urakan asiakirjoihin, kuten mitkä 

työsuoritteet ja rakenneosat kuuluvat urakkaan. 

Määrämuutoksia voi syntyä projektilla laskentavaiheessa tapahtuneen virheen takia, 

suunnitelmamuutoksista, tai lisätyötarpeesta. Kuitenkin laskennasta saatujen määrien 

muutoksia voidaan pienentää kattavilla pohjatutkimuksilla. Käytännössä tarjouslasken-

tavaiheessa urakoitsijan on luotettava heille toimitettuun pohjatutkimusaineistoon. Poh-

jatutkimuksien vastuu on niitä laatineella taholla, mutta kairauspisteiden väliset osuudet 
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ovat tulkinnanvaraisia, joten niistä voi syntyä määrämuutoksia. On myös mahdollista, 

että jokin kallion heikkousvyöhyke jää kairauspisteiden välille, ja sen vaikutukset voidaan 

huomata vasta louhinnan yhteydessä. 

Kaupunkialueella tapahtuvan louhinnan tarjouslaskennassa korostuu kokemuksen tär-

keys. Tarjouslaskennassa ja työn suunnittelussa on hyvä olla kokemusta vastaavanlai-

sista kohteista, sekä haastavista louhinnoista, jotta osataan paremmin varautua työn ai-

kana mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin. Kaupunkiympäristössä tapahtuvassa louhi-

misessa on aina omat haasteensa, ja kyseinen projekti antoi paljon kokemusta, miten 

toimia sairaalaympäristössä. 



25 

 

Lähteet 

 

1. Vuolio, Raimo & Halonen, Tommi. 2012. Räjäytystyöt. Suomen Rakennusmedia 
Oy 

2. Vuolio, Raimo & Halonen, Tommi. 2017. Räjäytysopas. Rakennustieto Oy 

3. Jääskeläinen, Raimo. 2010. Maanrakennuksen ja louhinnan perusteet. Tam-
mertekniikka / AMK-kustannus Oy 

4. Louhintaa ilman räjäyttämistä – kivi rikki halkaisusylinterillä. 2019. Verkkoai-
neisto. Kivirock. https://www.kivirock.fi/uutiset.html?155320 Luettu 10.5.2020. 

5. Destia kotisivut. https://www.destia.fi/yritys.html Luettu 2.3.2020. 

6. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu. Panostajan pätevyys. https://www.tyosuo-
jelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/panostajien-patevyyskirja Luettu 
20.3.2020. 

7. SRV kotisivu. Siltasairaalan esittely. https://www.srv.fi/tyomaa/siltasairaala Lu-
ettu 20.3.2020 

8. Sandvik poravaunut. https://www.rocktechnology.sandvik/en/products/surface-
drill-rigs/surface-top-hammer-drill-rigs/ Luettu 4.5.2020 

9. Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 644/2011 Luettu 

5.5.2021. 

 

 

https://www.kivirock.fi/uutiset.html?155320
https://www.destia.fi/yritys.html
https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/panostajien-patevyyskirja
https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/panostajien-patevyyskirja
https://www.srv.fi/tyomaa/siltasairaala
https://www.rocktechnology.sandvik/en/products/surface-drill-rigs/surface-top-hammer-drill-rigs/
https://www.rocktechnology.sandvik/en/products/surface-drill-rigs/surface-top-hammer-drill-rigs/


Liite 2 

  1 (1) 

 

 

 

Liitteen otsikko 

 


	1 Johdanto
	2 Louhinta
	2.1 Yleistä louhintatöistä
	2.2 Avolouhinta
	2.2.1 Pengerlouhinta
	2.2.2 Tasauslouhinta
	2.2.3 Kanaalilouhinta
	2.2.4 Tarkkuuslouhinta

	2.3 Poraus
	2.4 Räjähdysaineeton louhinta

	3 Louhinta Siltasairaalassa
	3.1 Kohteen erityispiirteet
	3.2 Kallioperä ja louhintasuunnitelma

	4 Kustannusvertailu
	4.1 Lähtötilanne
	4.2 Toteutunut
	4.3 Yhteenveto

	5 Johtopäätökset
	Lähteet

