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JOHDANTO 
 
Tässä tutkielmassa käsitellään porauksen hallintaa mursketuotannon optimoimiseksi taloudellisten ja 

työsuojelun näkökohtien pohjalta. Joitakin louhintatyön taloudellisuuden ja turvallisuuden haasteita: 

• Riski porata räjähtämättömiin räjähdysaineisiin 

• Kivien sinkoilu (etenkin ensimmäisestä rivistä) 

• Tärinänhallinta porauksen näkökulmasta 

• Suunnitellun pohjan tason tarkka noudattaminen (ohiporaus vs. kynnet, kuivatus) 

• Poraustarkkuus (kokemattomat porarit) 

• Mittaustyön kustannukset: Maastomalli ja reikien paikat 

• Reikäkoko ja porauskaavio (ruutu) suhteessa optimaaliseen lohkaroitumiseen 

• Porauksen raportointi 

• Poraustarkkuuden parantamisen kustannusvaikutuksen arviointi 

 

Liitteenä esitetään laskelma siitä, miten suuri on taloudellinen hyöty kun porauksen tarkkuutta pa-

rannetaan – esim. TIM3D:n ja Driller’s Officen käytön myötä - niin paljon, että etua voidaan kasvattaa 

15 cm. Tällöin ruutu suurenee 6.8 %:a 6.60 m
2
:sta 7.05 m

2
:teen. Laskelma on tarkoitettu kullakin 

murskamontulla tehtävän tarkemman analysoinnin pohjaksi. Tulos tarkentuu kun lähtötiedot ovat 

täsmällisempiä. 
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RISKI PORATA RÄJÄHTÄMÄTTÖMIIN RÄJÄHDYSAINEISIIN 
 
Todennäköisyys  räjähdysaineeseen poraamisesta on yleensä melko pieni mutta koska vahingot riskin 

realisoituessa ovat jopa peruuttamattomia, on asiaan suhtauduttava suurella vakavuudella. Pinta-

kalliolla operoitaessa riski esiintyy silloin kun porataan lähellä panostettua tai panostettavaa reikää. 

Yleensä kyseessä on panos jonka ei vielä ole ollut tarkoituskaan räjähtää. Yhtenä poikkeuksena 

edelliseen on kuitenkin aiemman kentän takalinjaan mahdollisesti jääneet räjähtämättömät r-aineet. 

Todennäköisin tähän johtava syy on, että ko. reiän nalleja ei oltu kytketty kenttään lainkaan tai 

(nonel-nallien) kytkentä on syystä tai toisesta irronnut. Tällöin reiän alaosassa on räjähtämättömän r-

aineen lisäksi myös riskiä oleellisesti lisäävä palamaton nalli. Toinen mahdollisuus on, että viimeistä 

edellisen rivin räjähdyskaasut katkaisivat yhtenäisen panoksen tai aiheuttivat siihen palautuvan 

kuoliaaksipuristumisen.  
 

Toisinaan näkee tapauksia joissa poratun reiän havaitaan olevan tukossa kun sitä pyritään panos-

tamaan. Tällöin poravaunu ajetaan osittain panostetulle kentälle ja joko pyritään avaamaan tukkeu-

tunut reikä tai poraamaan kokonaan uusi. Porauksessa virheet – suuntavirhe, taipuma ym. – ovat po-

rarista ja poravaunusta riippuvaisia. Ne useinkin noudattelevat tiettyä taipumusta jossa hajontaa toki 

on mutta taipumus virheen tyypilliseen suuntaan ja suuruuteen pysyy verrattain samankaltaisena. 

Yksittäisessä kohteessa on esimerkiksi havaittu, että ”oranssin vaunun reiät taipuvat eteen ja keltai-

sen vasemmalle”. Jos jo panostetulle kentälle on pakko mennä poraamaan, tulee se tehdä samalla po-

rari+vaunu yhdistelmällä kuin alkuperäinenkin poraus ja vaunu on sijoitettava samaan asemaan jossa 

se oli korvattavaa reikääkin porattaessa. Silloinkin ihmiset siirretään varoetäisyyden ulkopuolelle ja 

poraus on turvallisinta suorittaa kauko-ohjatulla poravaunulla tai hyttivaunulla jossa sekä etulasi että 

hytin lattia ovat vahvistetut. On selvästi turvallisempaa rassata vanha reikä auki kuin porata kokonaan 

uusi vaikka se veisikin enemmän aikaa. 

 

Laadukkaassa porauksessa pidetään yleisesti maksimi porausvirheenä 3 %:a pengerkorkeudesta. 

Tämä on kuitenkin sikäli harhaanjohtava arvo, että prosentteina ilmaistuna raja-arvon tulisi pienentyä 

pengerkorkeuden kasvaessa. Käytännön nyrkkisääntönä päältälyövässä porauksessa todetaan, että 

jos penkan korkeuden saa vapaasti valita, on ~15 metriä yleensä maksimi. Jos taas louhittava korkeus 

on tätä suurempi, kannattaa vielä ~20 mertrin penkka louhia kerralla kunhan tarkkaa porausta 

tuetaan ohjaavan kaluston ja maltillisten porauspaineiden käytöllä. Mittausten perusteella voivat 

suurimmat reikätaipumat tyypillisellä 15 m pengerkorkeudella ja 76-89 mm reikäkoolla helposti olla 

yli 3 metrin suuruisia. Tämä tarkoittaa 20 % virhettä ja ”mahdotonta tehtävää” panostajalle.  
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Seuraavassa Turvatekniikan Keskuksen suositukset minimietäisyyksistä panostettuun reikään: 

 

 

Porareiän pituus ld [m] Etäisyys panostettuun tai parhaillaan 

panostettavaan reikään vähintään [m] 

< 6 m 2 

6 – 12 m 3 

12 – 16 m 4 

16 – 20 m 5 

> 20 m olosuhteiden mukaan, mutta > 5 
 

Taulukko 1, Pienimmät etäisyydet porattavasta reiästä panostettuun tai parhaillaan panostettavaan reikään. [1] 

 

Kun näitä suosituksia vertaa tavallisiin pohjoiseurooppalaisiin porauskaavioihin havaitaan, että käy-

tännössä uuden reiän poraaminen jo panostetun reiän taakse on useimmiten suosituksen vastaista. 

 

Tyypillisiä porauskaavioita: 

 

 

reiän halkaisija 

d [mm] 

tyypillinen 

etu B [m] 

tyypillinen 

reikäväli S [m] 

38 1.0 1.3 

51 1.5 2.0 

76 2.3 2.7 

89 2.6 3.0 

102 3.0 3.5 

 

Taulukko 2, Yleisiä reikäkoon, edun ja reikävälin yhdistelmiä. 

 

 

Kun tarve uuden reiän poraukselle ilmenee, tulee räjäytystyötä johtavan harkita vaikuttavia tekijöitä, 

kuten: 

� oletettu poraustarkkuus suhteessa jo porattuihin reikiin 

� vaunun siirtoajat 

� häiriö panostukselle 

� räjäytyksen viivästymisen vaikutukset 

� mikä on ennakoitu tulos jos yksi reikä puuttuu? (kynnet, rikot, sinkoilu) 

� voidaanko kentän takalinja siirtää tukkeutuneen reiän kohdalle ja jättää osa rei’istä 

ampumatta. (ks. kuva 1) 

 

Turvallisuuden ja taloudellisuuden kannalta valitaan edullisin (tai vähiten huono) ratkaisu. Ammatti-

taitoinen panostaja panostaa kentän siinä järjestyksessä, että panostus voidaan lopettaa minkä reiän 

jälkeen tahansa ja kenttä voidaan kytkennän ja mahdollisen peittämisen jälkeen ampua. Näin toimien 

tulee uuden reiän poraamisesta tukkeutuneen tilalle merkittävästi turvallisempaa. Tällöin uuden reiän 
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lähistöllä on vähemmän jo panostettuja reikiä eikä ole tarvetta ajaa panostettujen reikien yli tai 

ainakin se vähenee. Jos nonel-letku takertuu poravaunuun ja venyy niin, että lopulta katkeaa, se voi 

helposti syttyä katketessaan ja iskeytyessään vaunun metallirakenteisiin.  

 

 

 
 

Kuva 1, Voidaanko jättää katkoviivan takana olevat reiät ampumatta? 

 

 

Louhinnassa, erityisesti pintaa alemmilla penkoilla operoitaessa on syytä kiinnittää huomiota muuta-

miin seikkoihin: 

� Louhekasa: 

o Onko louhe tasalaatuista vai havaitaanko jossakin osassa rikkoja tai vähäisempää 

heittoa? 

o Onko lastaus jossakin osassa tavanomaista hankalampaa? 

� Kynnet: 

o Kynnet ovat merkki epäonnistumisesta jonka syitä ovat: 

� Räjähtämätön r-aine, jolloin reiässä on todennäköisesti patruuna ja nalli 

� Riittämätön ohiporaus 

� Isot porausvirheet 

� Kuoliaaksipuristuminen/deflagraatio (johtuen avolustasta ja/tai 

porausvirheistä) 

� Riittämätön ominaispanostus suhteessa paikalliseen geologiaan 

� Panostamattomat reiät 

� Ohiporauskerroksen poisto / kallion puhdistus: 

o Pystytäänkö ohiporauskerroksen läpi poraamaan niin, että reiät pysyvät auki? 

o Räjähtämättömät r-aineet 

� Onko ohiporauskerroksen läpi poraaminen turvallista? 

 

Norjalaisen tutkimuksen mukaan kuolemaan johtavan onnettomuuden todennäköisyys on noin kak-

sinkertainen operaatioissa joissa ohiporauskerros poistetaan verrattuna operaatioihin joissa porataan 

vanhan ohiporauskerroksen läpi [2]. Nalli (ja aloitepanos) tulee sijoittaa juuri ja juuri ohiporaus-
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kerroksen yläpuolelle. Kun ohiporauskerroksen osuus panostetaan pelkästään irtoaineella, onnetto-

muusriski pienenee oleellisesti. Tällöin, jos lastaus on tehty sovittuun tasoon, porari voi olla varma 

ettei hän poraa räjähtämättömään nalliin/patruunaan. Lisäksi reiän pohjalle kahden ohiporauksen 

mittaiselle osalle saadaan kaksinkertainen teho (vapautuva energia aikayksikköä kohden) koska tuolla 

lyhyellä – kahden ohiporauksen pituisella - matkalla räjähdys etenee noin 0.2 millisekunnin ajan 

samanaikaisesti kahteen suuntaan [4]. 

 

Kun ylemmän kentän reikien paikkatieto on tallessa, alemman kentän reiät on helppo suunnitella 

alkamaan ylemmän penkan reiänpohjien välistä. Kun porauksen toteutumaraporttien tieto yhdiste-

tään edes muutamista taipumamittauksista saatuun tietoon tyypillisestä taipuman suunnasta ja suu-

ruudesta, saadaan tarkkuutta ja hyötyä kasvatettua entisestään. Todennäköisyys porata räjähdys-

aineeseen pienenee oleellisesti ja samalla päästään aloittamaan reiät ehjemmästä kohdasta mikä 

kasvattaa porauskapasiteettia. Myös poratulppamateriaalin sekä reikien aukaisun ja panostustyön 

menekki pienenee. 

 

 
 

Kuva 2, Irtokerroksen läpi porattaessa putkien (muovia tai pahvia) on ulotuttava ehjään kallioon asti.  
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SINKOILU 
 

Sinkoilun maksimietäisyyden laskemiseksi on esitetty seuraava laskukaava [6]: 

   
 

L
max  

= sinkoilun maksimietäisyys [m] 

k       = kivilajivakio,  graniitilla 27 

Q
1       

= panostusaste [kg/m] 

B     = etu [m] 

Kaavan perusteella saadaan: 

Etu B [m] 

Panostusaste Q1 [kg/m] k 0.5 1 2 2.5 3 

0.125 27 30 5 

Dyn 24 mm 1 27 451 74 12 7 4 

Kemix 55 mm 3 27 1881 310 51 29 18 

Kemiitti 76 mm 5 27 3655 603 99 56 35 

10 27 8999 1484 245 137 85 

Taulukko 3, Arvioituja sinkoilun maksimiarvoja [m] 

 

Kokemuksen perusteella saadut arvot tiedetään käyttökelpoisiksi.  

 

Sinkoilu voidaan jakaa neljään luokkaan: 

1. Liian pieni etu rintauksessa (face bursting) 

2. Liian pieni kansi (cratering) 

3. Reikien korkkaaminen (rifling) 

4. Rikot ja kynnet (floor humps and oversize)       
 iso panos suhteessa etäisyyteen panoksesta vapaaseen pintaan 

 

 
 

Kuva 3, Sinkoilun suunta. [3] 
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Sillä onko rei’issä vettä on iso merkitys niiden korkkaamiseen räjäytettäessä. Etutäytteen pituutta on 

hyvä kasvattaa esim. 4*reiän halkaisijan verran jos reikä on täynnä vettä. 

 

Kun suunnitellaan porausta ja räjäytystä edellisen kentän takaa, räjäytystyötä johtavan henkilön tulee 

pohtia sitä pitääkö ominaispanostuksen ensimmäisessä rivissä olla pienempi, sama vaiko, isompi kuin 

taaempana kentässä?  

 

Työmailla 

kuultuja 

kommentteja: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Edellinen räjäytys on aiheuttanut rakoja myös kentän taakse. 

Osa seuraavan eturivin räjäytyskaasuista menee hukkaan joten 

hyvän lohkaroitumisen varmistamiseksi keularivin 

ominaispanostusta on lisättävä!” 

”Ominaispanostus on pidettävä vakiona!” 

”Koska kivi on rikkonaista keulalla, sinkoilun vaara 

lisääntyy. Vaikka lohkaroituminen jääkin huonommaksi, 

ominaispanostusta on pienennettävä!” 

“Kun esim. murska on lähellä edessä, pitää eturivin panostusta keventää 

jotta se jarruttaa takaa tulevaa kiveä.” 

“Ruutu pitää kääntää. Porataan eturivi reikävälin suuruisella edulla ja 

edun suuruisella reikävälillä. => Hyvä lohkaroituminen, ei sinkoilua.” 
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Jos halutaan keulalle pienempi ominaispanostus on hyvä keino porata eturivin reiät kuluneilla kruu-

nuilla (reiän tilavuus ~25 % pienempi) ja pitää ruutu vakiona. Kruunuja joista on irronnut nastoja ei 

tule käyttää eturivin porauksessa koska tällöin reikätaipuman mahdollisuus on oleellisesti suurempi. 

Kallistuksen vähentämistä ei suositella. Toki voidaan myös kasvattaa etua, mikä onkin yleinen tapa jos 

takana oleva kenttä on porattava ennen edessä olevan räjäytystä. Muistutettakoon vielä, että opti-

maalinen ominaispanostus [kg/m
3
] ei suinkaan ole kalliosta riippuva vakio vaan siihen vaikuttavat 

monet asiat kuten käytetty reikäkoko ja ympäristö. [4] 

 

Tässä esityksessä keskitytään sinkoilun osalta liian pieneen etuun rintauksessa, sillä se on suurin ja 

vaarallisin sinkoilun syistä. Ei-toivottua sinkoilua esiintyy silloin kun ominaispanostus on paikallisesti 

liian suuri. Tämän mahdollisia syitä ovat: 

 

1. Pieni etu 

� Edellisen kentän takaryöstö  

� Reiän virheellinen aloituspiste 

� Reiän väärä kallistus  

� Reikätaipuma 

2. Suuri panostusaste [kg/m] 

� Irtonaista r-ainetta lustassa 

� liiallinen patruunoiden tiivistys 

3. Puutteellinen peittäminen 

� Louhetäkkäys 

� Matot 

� Edellisten välinen peittämätön kohta 

4. Läpilyönti reiästä (=panoksesta) toiseen 

 

 
 

Kuva 4, a) Mattojen ja louhetäkkäyksen väliin ei saa jäädä peittämätöntä aluetta jos sen kohdalla 

reikä panostetaan. b) Iso etu pohjalla aikaansaa sen ettei kivi irtoa jolloin räjähdyskaasut etsivät toista 

pakotietä. Paine ylempänä porareiässä kasvaa rajusti. Jos ylempänä etu onkin suunniteltua pienempi, 

on vaarallisen sinkoilun riski iso. 
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Käytettyjen poralaitteiden on mahdollistettava laadukas poraus. Käytännössä kokemattomien pora-

reiden kyseessä ollen vaaditaan uudehkoja laitteita sekä TIM3D / vastaavaa järjestelmää. Korkeam-

man ammattitaidon omaavat porarit pystyvät tarkkaan poraukseen vanhalla ja huonokuntoisellakin 

laitteella. Poratessa käytetään riittävän ohjaavaa porauskalustoa suhteessa pengerkorkeuteen ja geo-

logiaan. Porauksen laatua valvotaan säännöllisillä mittauksilla. 

 

 

 
 

Kuva 5, Rintauksen skannaus antaa mahdollisuuden reikien taloudelliselle ja turvalliselle 

suunnittelulle. 

 

 

Kun rintaus skannataan on reiät helppo suunnitella siten, että tavoitellut etu ja ominaispanostus 

saavutetaan. Tällöin varmistetaan turvallinen räjäytys ja toivotunlainen lohkaroituminen. Aina – esi-

merkiksi tieleikkauksissa – tämä ei ole mahdollista vaan aikataulutuksen ja taloudellisten syiden vuok-

si reikiä porataan valmiiksi ”kassaan”. Myös dokumentoitu tieto edelliseen kenttään poratuista reiistä 

antaa mahdollisuuden tehokkaaseen suunnitteluun. Ammattitaitoisen panostajan merkitys ja vastuu 

korostuu etenkin keulareikiä panostettaessa. 

 

Aina on muistettava se, että yksittäiset työsuoritukset voivat palvella koko prosessia vain jos työn-

tekijät ymmärtävät työnsä vaikutuksen kokonaisuuteen ja työryhmässä jokainen haluaa ottaa oman 

suorituksensa lisäksi vastuun koko projektin onnistumisesta.  
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TÄRINÄNHALLINTA PORAUKSEN NÄKÖKULMASTA 

 

Paras tärinähallinnan keino on poraus ja sen ammattitaitoinen suunnittelu. Penkan madaltaminen, 

pienempi reiän halkaisija ja tarkasti suoritettu tiheämpi poraus antavat panostajalle erinomaiset 

mahdollisuudet hallita louhintatärinöitä.  

 

Vakavia tärinähallinnan ongelmia seuraa jos poraustarkkuus on huono porarin rajallisen ammatti-

taidon, vanhan/huonolaatuisen poravaunun, vääränlaisten porarautojen tai geologisten syiden takia. 

Kuvassa esitetään yksinkertaistettu esimerkki: 

 

1. Keularivin reikä on suora, mutta se on porattu ”varmuuden vuoksi” hieman taaem-

maksi ja lisäksi hieman pienemmällä kallistuksella. 

2. Reikä on aloitettu ja suunnattu oikein mutta se on taipunut yhteen edessä olevan reiän 

kanssa. 

3. Reiässä on pieni kallistusvirhe, yhdessä 2-reiän virheen kanssa tällä reiällä on noin kak-

sinkertainen etu. 

4. Reiät tästä eteenpäin on porattu täydellisesti. 

 

 

 
 

Kuva 6, Porausvirheiden vaikutus kiven irtoamiseen ja tärinöihin. 

 

Ensimmäinen reikä räjähtää ja sytyttää samalla reiän kaksi. Jos kalliossa on paljon rakoja tai avolusta, 

räjähdys voi välittyä paljon kauempaakin. Etu on tässä normaalia suurempi joten vaikka ei-toivotun 

sinkoilun riskiä esiintyy, se jää kohtalaisen pieneksi.  
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Jos panostaja on tehnyt nallituksen niin, että momentaaninen panos on yhden reikäpanoksen suu-

ruinen, aiheutuu nyt porausvirheistä se, että Qmom onkin kaksinkertainen suunniteltuun verrattuna 

joten aiheutuvat tärinät ovat luonnollisesti suuremmat. Reiän 2 räjähdysaineeseen voi myös kohdis-

tua niin suuri paine, että se puristuu kuoliaaksi kun r-aineen tiheys kasvaa liian suureksi jolloin r-aine 

ei räjähdä yhdessä reiän 1 kanssa. Jotkut r-aineet (kuten anfo) voivat palautua kuoliaaksipuristu-

misesta ja joko räjähtää reiän 2 nallin räjähtäessä tai jäädä louheen sekaan räjähtämättömänä. Kun 

paine (ja r-aineen tiheys) kasvaa lähelle kuoliaaksipuristumisrajaa, r-aine voi räjähdyksen eli deto-

naation sijasta deflagroida. Tällöin r-ainetta ei jää palamatta mutta ei se käytännössä kykene kalliota 

rikkomaankaan.  

 

Pohjoismaissa käytetään yleisesti karkeaan tärinänhallintaan kaavaa: 

 

 
 

missä vmax  = maksimi heilahdusnopeus [mm/s] 

k  = tärinänjohtavuus 

Qmom  = momentaaninen panos [kg] 

R  = etäisyys räjähdysaineesta kohteeseen [m] 

 

Esimerkkilaskelma: 

 

k R [m] Qmom [kg] vmax [mm/s] ero 

50 100 20 7.07   

50 100 40 10.00 41 % 

 

Taulukko 4, Momentaanisen panoksen vaikutus heilahdusnopeuteen. 

 

Tärinänjohtavuus, etäisyys ja reikäpanos eivät vaikuta heilahdusnopeuden prosentuaaliseen kasvuun, 

mutta käytetyt luvut edustavat tyypillisiä arvoja.  

 

Kun poraus nostetaan laatutasolle jolla reiät päättyvät samaan syvyyteen ja ruutu pysyy vakiona, voi-

daan optimaalinen lohkaroituminen saavuttaa pienemmällä ominaispanostuksella. Tämä mahdollistaa 

pienemmän reikäpanoksen ja siten pienemmän momentaanisen panoksen – eli pienemmät louhinta-

tärinät. Lisäksi tärinänä mitattava reikäpanosten yhteisvaikutus vähenee kentän kokonaisräjähdys-

ainemäärän pienentyessä. Tämä on tyypillisesti merkittävä yli 200 metrin etäisyyksillä.  Porauksen 

laadun nosto parantaa siis kokonaistaloudellisuutta merkittävästi. Ks. liite. 
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PORAUSTARKKUUS JA POHJAN TASO  
 

Murskamontun (tai avokaivoksen) pohja kertoo lahjomattomasti sen miten hyvin louhintaoperaatiota 

johdetaan. Jos pohja on epätasainen, ongelmia on jo(i)ssakin seuraavista: 

1. Porauksessa 

2. Räjäytyksessä 

3. Lastauksessa 

4. Teiden kunnossapidossa 

 

Epätasainen pohja johtaa siihen, että kustannukset kasvavat räjähdysmäisesti: 

1. Poravaunujen liikkuminen ja toimiminen on hankalaa jolloin kapasiteetti laskee 

2. Kynsiä pitää räjäyttää tai rammeroida.  

3. Panostustyö vaikeutuu. R-aineautojen liikkuminen hankaloituu. 

4. Lastaus on vaikeaa.  

5. Kuljetustiet ovat huonossa kunnossa jolloin kapasiteetti laskee ja renkaita kuluu. 

 

Tasainen pohja on mahdollista saavuttaa vain kun poraus on laadukasta. Suuria porausvirheitä ei voi 

ylipäätään hyväksyä mutta kriittisintä on oikean poraussyvyyden varmistaminen. Kokeneet 

(avovounu-) porarit hallitsevat asian ilman elektroniikkaakin. Nuoremmat porarit sen sijaan hyötyvät 

tasolaseriin ja etenkin GPS:ään perustuvista apulaitteista huomattavasti. Joka tapauksessa reiän on 

jäätävä oikean syvyisenä sellaiseen kuntoon, että sinne ei valu irtoainesta sateellekaan ja panostajan 

on se helppo panostaa.  

 

 
 

Kuva 7, Porarilta oli tutit loppu ja nyt sade valuttaa porasoijaa reikiin. Koska todellinen ohiporaus on 

riittämätön, jää kynsiä. 
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Taloudellinen pengerkorkeuden optimi on ~12-16m, selektiivisessä louhinnassa vähemmänkin. Liian 

suuret pengerkorkeudet hankaloittavat porausta, lastausta ja murskausta. Usein tästä seuraa myös 

suuri turvallisuusriski. Suurempaa pengerkorkeutta voidaan harkita vain jos geologia on suotuisa, 

porari erittäin ammattitaitoinen ja kalusto (vaunu ja raudat) ajanmukaista. 

 

Näkyvyyden ollessa pimeyden, sumun tai sateen vuoksi rajallisen, auttaa poravaunun GPS- mittaus-

järjestelmä poraustyön laadun ylläpitämisessä. Kun poraus on tarkkaa ja panostus huolellista, on 

ohiporaus helppo optimoida. Sen pienentämisen kanssa ei pidä ahnehtia mutta koska turha louhinta 

on kallista ylimääräisestä porauksesta, panostustyöstä ja r-aineesta sekä seuraavan penkan hanka-

loituneesta porauksesta johtuen on ohiporauksen optimointi tärkeä taloudellinen haaste. 

 

Pohjan kallistusten hallinta vesien pois johtamiseksi räjäytyskohteesta on yleensä pakko tehdä ja se 

helpottaa louhintaa. Näistä lähtökohdista katsoen GPS-avusteisen porauksen ja louhossuunnittelu-

ohjelman käyttö on taloudellisesti helposti perusteltavissa. [4,5] 

 

Kun takarivi porataan suoraksi ja viimeisten rivien hidastus pidetään sopivan väljänä, rikkoutuu 

takaseinämä eli seuraavan kentän rintaus yleensä vain vähän. Lainsäädäntö velvoittaa rusnaamaan 

jokaisen räjäytyksen jälkeen tarvittavassa laajuudessa mutta kun rusnattavaa on vähän, jäävät sen 

kustannuksetkin alhaisiksi. 

 

Jos irrotukseen liittyy seinämien tarkkuuslouhintaa, tarjoaa TIM3D  yhdessä Driller’s Officen (tai 

muiden vastaavien järjestelmien) kanssa helpon tavan parantaa poraustarkkuutta juuri siellä missä se 

on onnistumisen kannalta kaikkein kriittisintä. 
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MITTAUSTYÖN KUSTANNUKSET 
 

Louhintatyömailla tehdään mittaustyötä huomattavan paljon. Sen tehtävänä on ohjata työskentelyä, 

helpottaa ja kontrolloida sen laatua sekä toimittaa tietoa rahaliikenteen pohjaksi. Mittaustyö on 

kallista mutta välttämätöntä. 

 

Räjäytystyön johtaja arvioi kasaa silmämääräisesti jokaisen räjäytyksen jälkeen. Se voidaan myös 

mitata ja arvioida heittoa ja turpoamista sen perusteella. Onko lohkaroituminen hyvää ja miten se 

eroaa aiemmista räjäytyksistä? Herääkö epäilys mahdollisista räjähtämättömistä aineista? Jos herää, 

asia saatetaan välittömästi lastarin ja muiden osallisten tietoon. Kun poraussuunnitelma tehdään 

sähköisesti, on sen pohjana oltava riittävän hyvä maastomalli tai muuten suunnitelma ei palvele 

toteutusta. Mittamies voi kartoittaa kallion pinnan ja esimerkiksi skannata rintauksen jonka jälkeen 

porauksen suunnittelu on helppoa. Nykyaikaisella GPS-laitteella (TIM3D) varustettu poravaunu 

kuitenkin tuottaa mittausdataa poratessaan automaattisesti. Tätä dataa on helppo hyödyntää 

massalaskennassa ja porauksen/räjäytyksen suunnittelussa. Ammattitaitoisen mittamiehen työ-

kustannus on usein huomattavan suuri joten poravaunun keräämän ”ilmaisen” datan arvo muodostuu 

helposti merkittäväksi. 

 

 
 

Kuva 8, Poraus- ja räjäytystietojen perusteella täydennetty maastomalli. 

 

Porari on perinteisesti merkinnyt reikien aloituspaikat itse. Myös mittamies voi tehdä tämän. Kun 

mittaustyön tekee porari, jää tarkkuuteen usein parantamisen varaa ja lisäksi osa poravaunun kapasi-

teetista jää hyödyntämättä. Kun poraussuunnitelma on tehty sähköisesti, jää reikien paikkojen 

merkintätyö kokonaan pois. Porauskapasiteetti kasvaa jolloin säästyy paljon aikaa ja rahaa. Poravaunu 

"tietää" minne reiät porataan ja opastaa poraria. Vaunu jopa kertoo porarille mitkä reiät se ylettyy 

tästä asemastaan poraamaan. Kun poravaunun peittoala mahdollistaa usean (~3-8) reiän poraamisen 

paikaltaan on tämä ominaisuus etenkin kokemattomalle porarille kullan arvoinen. Jos reikää ei voi 

aloittaa suunnitellusta kohdasta voi poravaunu opastaa poraria poraamaan reiän niin, että vaikka 

aloituspiste on siirtynyt, reikä päättyy suunnitelman mukaiseen pisteeseen. Tämä on omiaan 

helpottamaan panostajan työtä ja parantamaan louhinnan lopputulosta.  

 

Kun porausdata ja suunnittelu on sähköistä, poravaunu ”tietää” kaiken aikaa kuinka monen 

kuutiometrin tai tonnin edestä se on kalliota porannut tai paljonko kiveä missäkin räjäytyksessä irtosi 

tai irtoaa. Tämä tieto ohjaa aikataulujen ja laskutuksen hallintaa. 
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REIKÄKOKO, RUUTU JA LOHKAROITUMINEN 
 

Porareiän halkaisija ja ruutu valitaan kokonaistaloudellisen optimoinnin kautta. Näiden välillä valitsee 

tietty yhteys joka esitetään seuraavassa kuvassa. Kaikki esitetyt pisteet ovat oikein. Suora ei edusta 

”oikeaa tapaa”, vaan keskiarvoa. Kun kallio on helppoa räjäyttää, isonnetaan ruutua. Jos räjäyttä-

minen on vaikeaa, ruutua pienennetään. Myös silloin kun halutaan hienompaa louhetta, ruutua pie-

nennetään. 

 

 
 

Kuva 9, Reikäkoon ja ruudun välinen yhteys. [4] 

 

 

On tiedossa – ja seuraavassa kuvassa osoitettu – että salmiakkikuviolla räjähdysaine saadaan jaettua 

tasaisemmin louhittavaan kalliomassaan. Toisinaan epätasainen maasto yhdistettynä ammattitaidot-

tomiin porareihin aiheuttaa sen ettei salmiakkikuviota uskalleta käyttää. Jos kuvio sekoaa, joutuu 

panostajakin nallittaessaan vaikeuksiin.  
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Kuva 10, Maksimietäisyys lähimpään r-aineeseen muodostuu salmiakkikuviolla porattaessa pienem-

mäksi. Muodostuvien rakojen tiheys pienenee etäisyyden reiästä kasvaessa.  

 

Kun ruutu on välillä isompi ja välillä pienempi porausvirheiden vuoksi, vaihtelee myös ominaispanos-

tus vastaavasti. Kun ominaispanostus on haluttua suurempi, rikkoutuu kivi enemmän mutta samalla 

tuotetaan myös enemmän ei-toivottua hienoainesta. Kun taas ominaispanostus on optimia pienempi, 

kivi kyllä yleensä irtoaa mutta louheesta tulee hieman karkeampaa eli vaikeammin murskattavaa. Kun 

ruutu on pohjalla aiottua suurempi, jää kynsiäkin luonnollisesti useammin. Jos takarivin reiät eivät ole 

täsmälleen suorassa rivissä, seuraa rikkojen määrän kasvu koska takaryöstöt lisääntyvät ja toisaalta 

seuraavan kentän ensimmäisessä rivissä on rikkonaisempi kivi minkä myötä osa räjähdysaineen 

voimasta hukkuu eikä toivottuun lohkaroitumiseen päästä. 

 

 
 

Kuva 11, Porausvirheiden takia ominaispanostus on lähes aina joko liian iso tai liian pieni. 

 

Jos kuvassa esitetty vaihtelu ruudun koossa saadaan eliminoitua, voidaan ominaisporausta ja 

ominaispanostusta pienentää ja saavuttaa silti parempi louhinnan laatu. Kokonaistaloudellisuus 

paranee voimakkaasti. Ks. liite. 
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Poraus/räjäytys-prosessin optimoinnissa keskitytään usein rikkojen määrän optimointiin. Ylisuuret 

lohkareet syntyvät ryöstöistä sekä kentän panostamattomasta osasta eli kannesta pois lukien tilanteet 

joissa räjähdysaine ei toimi suunnitellusti joko poraus/panostusvirheiden tai epäedullisen geologian 

vuoksi. Optimitilanne ei tietenkään ole se, että rikkoja ei tule ollenkaan vaan pieni määrä rikotusta 

voidaan hyväksyä. Pääsääntöisesti kuitenkin unohdetaan maksimiraekoon alle rikotettujen lohka-

reiden vaikutus murskaukseen. Vaikka rikotettu louhe mahtuukin esimurskaan, on se hitaampaa 

murskata. Samoin kulutusosien ja energian kulutus on keskimääräistä suurempaa. Katso kuva alla. 

 

 
 

Kuva 12, Lohkaroitumiskäyrä ennen rikotusta ja rikotuksen jälkeen. 
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PORAUKSEN RAPORTOINTI 
 

Kun raportointi ja tiedon siirto tarvitseville on selkeästi määritelty ja valvottavissa sekä laadultaan 

korkeatasoista, luodaan louhintaprosessin jatkuvalle kehittämiselle suotuisat olosuhteet. Esimerkki 

porausdatasta: 

 

 
 

 
 

Kuva 13, Otteita porauksen toteutumaraporteista (alempana suunniteltu etu 3.5 m ja reikäväli 3.0 m). 

 

Lainsäädäntö edellyttää räjäytyssuunnitelman laatimista ennen porausta ja räjäytystä. Toteutuneita 

poraustietoja käytetään räjäytyssuunnitelman pohjana. Ensiarvoisen tärkeää onkin, että poravaunun 

tuottama data siirtyy vaivattomasti räjäytyksen suunnitteluohjelmaan tai vähintäänkin panos-

tajan/räjäytystyönjohtajan tietoon. 
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YHTEENVETO 
 

Nykyaikainen porauksen suunnittelu parantaa mursketuotannon kokonaistehokkuutta. Tarkempi po-

raus on voimakas työkalu sillä se samanaikaisesti mahdollistaa paremman louheen, tuotanto-

kustannusten vähentämisen, tehokkaamman tärinänhallinnan ja turvallisemman työympäristön.  

 

Kun poraus ei ole täydellistä, ruutu on välillä suunniteltua pienempi eli ominaispanostus on liian suuri 

jolloin tuotetaan liikaa ”myyntikelvotonta” hienoainesta. Välillä taas ruutu on suunniteltua suurempi 

eli ominaispanostus on liian pieni, mistä seuraa karkeampaa louhetta, kynsiä, takaryöstöjä, hanka-

lampi murskattavuus jne.  

 

Tarkemman porauksen tuomia taloudellisia hyötyjä ovat: 

 

• Porauskustannus €/ m
3 

on pienempi koska tarkemmin poratut reiät voi porata harvempaan. 

• R-ainekustannus €/ m
3 

on pienempi koska ohiporaus on lyhyempi ja reikiä on harvemmassa. 

• Nallikustannus €/ m
3 

on pienempi koska yksi reikä irrottaa enemmän kuutioita. 

• Panostuskustannus €/ m
3 

on pienempi koska yksi reikä irrottaa enemmän kuutioita. 

• Kynsikustannus €/ m
3 

on pienempi koska kynsiä jää vähemmän. 

• Hienoainekustannus €/ m
3 

on pienempi koska paikallista ylipanostusta on vähemmän ja omi-

naispanostus on pienempi. 

• Rikotuskustannus €/ m
3 

on pienempi koska ylisuuria tulee takaryöstöistä vähemmän. 

• Rusnauskustannus €/ m
3 

on pienempi koska uusi rintaus jää ehjemmäksi. 

• Murskauskustannus €/ m
3 

on pienempi koska lohkarekokojakauma ei painotu (paljon riko-

tuksen jäljiltä) yläpäähän. 

• Poisjäävillä reiänpaikkojen mittaustyön kustannuksilla katetaan karkeasti maastomallin päivi-

tyksestä ja suunnittelutyöstä Drillers Officella tai vastaavalla ohjelmistolla syntyvät kulut. 

 

 

Liitteessä esitetään laskelma laadukkaan porauksen vaikutuksesta mursketuotannon tulokseen. Tar-

kemman porauksen myötä etua kasvatetaan 15 cm (reikäväli pysyy samana) mutta louhinnan tulos 

on silti sama tai entistä parempi. Esimerkissä oletetaan, että poravaunulla porataan keskimäärin 270 

m päivässä eli ~70 000 m vuodessa. Reikäkoko on 89 mm. Edellä lueteltujen paremman porauksen 

kustannusvaikutusten yhteissumma poravaunua kohti on ~110 000 €/vuosi. Lisäarvo on siis 1.59 € 

jokaista porametriä kohden. Eniten pienenevät räjähdysaine- ja  porauskustannus, seuraavina tule-

vat kustannussäästöt murskauksessa ja  rikotuksessa. 
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Paremmalla porauksella saavutetaan lisäksi kiistattomia hyötyjä joita on vaikea mitata rahassa:  

 

• Helpompi reikien sijoittelu eturivissä. Pienempi ominaisporaus – pienemmät kokonais-

kustannukset. 

• Lastaus on helpompaa koska kynsiä on vähemmän ja K50 (50 %:n läpäisy) on pienempi. 

• Sinkoilun riski pienenee. Vähemmän louhintavahinkoja. 

• Riski porata lähtemättömään r-aineeseen pienenee. 

• Pysyvämmät eli turvallisemmat seinämät. 

• Vähemmän tärinää pienemmän reikäpanoksen ja ominaispanostuksen johdosta. 

• Lähtemättömiä r-aineita jää vähemmän koska kuoliaaksipuristumisen riski on pienempi. 

• Laadukkaampi seinämien ja pohjan tarkkuuslouhinta. 

• Tuotanto nopeutuu – samoin poraus ja panostus erikseen. 
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LIITE: Poraustarkkuuden paranemisen kustannusvaikutus 

 

 

 

 
 
 

 

"old school"

porausvirheet ~1.0 m satunnaisiin suuntiin ~0.5 m

reikäkoko 89 mm 89 mm

pengerkorkeus 15 m 15 m

kallistus 10 astetta 10 astetta

etu 2.2 m 2.35 m

r-väli 3.0 m 3.0 m

ruutu 6.6 m2 7.05 m2

m3/reikä 99.0 m3 105.8 m3

ohiporaus 1.2 m 0.9 m

reiän pituus 16.45 m 16.15 m

kansi 1.8 m 1.8 m

panostusaste 6.86 kg/m 6.86 kg/m

panostettava pituus 14.65 m 14.35 m

reikäpanos 100.50 kg 98.41 kg 

ominaispanostus 1.02 kg/m3 0.93 kg/m3

ominaisporaus 0.17 m/m3 0.15 m/m3

ylisuuria takaryöstö/keularivi 3 % 2.8 %

hienoa 0-2 mm 2.3 % 2.0 %

poraus 3.8 €/m 3.8 €/m

porauskustannus/m3 0.631 €/m3 0.580 €/m3

r-aine emulsio 0.95 €/kg 0.95 €/kg

r-ainekustannus 0.964 €/m3 0.884 €/m3

nallit 2 nallia+pintahidaste=8.48€ 0.086 €/m3 ## 0.080 €/m3

panostustyö 6*(50+30+30)/10000 0.066 0.062

Kynnet 1 kynsi / 20 000 m
3 0.023 €/m3 1 kynsi / 40 000 m

3 0.011 €/m3

hienoaineskustannus 2.5 % < 2 mm, 2€/t 0.135 €/m3 2.18 % < 2 mm 0.118 €/m3

rikotus (tavallinen kust.) 0.35 €/m3 0.327 €/m3

rusnaus (2h*80€/h)/10000m3 0.016 (1h*80€/h)/10000m3 0.008

karkean louheen hankalampi murskaus (arvio) 0.04 €/m3 0.00 €/m3

reiänpaikkojen 

mittaustyö (3h*40€/h)/10000m3 0.012 €/m3 0.00 €/m3

Maastomallin 

päivittäminen 0.00 (1h*50€/h)/10000m
3 0.005

työnjohdon 

suunnittelutyö 0.00 €/m3 (1h*60€/h)/10000m3 0.006 €/m3

Yhteensä: 2.323 €/m3 2.081 €/m3

Säästö: 0.242 €/m3

1.586 €/porametri

Porauskapasiteetti 70000 m/vuosi (~270m/päivä) 111012 €/vuosi

TIM3D ja Driller's Office


