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Typpi luonnon kiertokulussa ja 
ihmisen toiminnan seurauksena 

• Typpi yhdisteinään on elintärkeä, mutta liian suurissa 
pitoisuuksissa esiintyessään aiheuttaa rehevöitymistä, 
veden laadun pilaantumista ja on jopa myrkyllistä 

• Vedessä esiintyvien typpipitoisuuksien raja-arvoja 
ilmoitetaan eri tavoin, esim. kokonaistyppi, ammonium-
typpi, nitraatti-typpi, nitriitti-typpi 

• Ammoniakki ja nitriitti-typpi ovat erittäin myrkyllisiä 
vesieliöille 

• Itämeren typpikuormituksesta valtaosa tulee 
maatalouden ja yhdyskuntien päästöistä, mutta 
paikallisesti esim. teollisuuslaitosten vaikutus voi olla 
huomattava 
 
 





Vaatimukset, säädökset 
• Louhintaperäisiä typpipäästöjä rajoitetaan 

ja valvotaan koko ajan tarkemmin 
• Esim. sivukiveä ei luokiteltu 

ympäristöluvassa pysyväksi jätteeksi sen 
mahdollisesti sisältämien typpipitoisten 
räjähdysainejäämien takia (Dnro 
PSAVI/112/04.08/2010) 

• Uusin tapaus Suonenjoella, jossa 
louhintatyömaan toiminta on pysäytetty 
typpipitoisten vesien takia 





Typen alkuperän 
selvittäminen 

• Epäselvissä tapauksissa vesiliukoisen 
typen alkuperän yksikäsitteinen 
selvittäminen on hankalaa, koska sama 
ammoniumnitraatti mitä käytetään 
louhintaräjähdysaineissa on myös 
pääainesosa useissa lannoitteissa 
 



Typpi 
louhintaräjähdysaineissa 

• Louhintaräjähdysaineet perustuvat ammoniumnitraatin 
käyttöön hapettimena 

• Ammoniumnitraatti sisältää 35 paino-% typpeä 
• Ammoniumnitraatti liukenee veteen erittäin hyvin 
• Louhintatyömailla tai kaivoksissa voi olla käytössä 

muitakin vesiliukoisia typpipitoisia kemikaaleja, mm. 
lujituksessa ja rikastusprosessissa 

• Räjähdyskaasuissa ja koneiden pakokaasussa esiintyy 
typen oksideja, jotka ovat vesiliukoisia mutta niistä 
aiheutuvan paikallisen typpirasituksen on todettu olevan 
erittäin vähäistä 
 
 



Mittaustuloksia 

• Ruotsissa tehdyn selvityksen (Swemin, 
2012) mukaan avolouhinnassa louheen 
sekaan jää panostetusta räjähdysaineesta 
reagoimattomana 5…10%. Mitä suurempi 
reikäkoko sitä vähemmän jää 
reagoimatonta räjähdysainetta 

• Saman selvityksen mukaan 
maanalaisessa louhinnassa vastaava 
vaihteluväli on 10…20% 



Mittaustuloksia 

• Forcitilla tehdyssä tutkimuksessa Kemiitti 
610 emulsioräjähdysaineella  
murskalouhoksella reagoimatonta 
räjähdysainetta oli 5% panostetusta 
määrästä louheessa (Rahko, 2015) 

 
 



Typpipäästöjen minimointi 
• Typpi louheessa 

– Panostuksen aikana porareiän veteen 
liukeneminen räjähdysaineesta => 
räjähdysaineen valinta 

– Porareiän ulkopuolelle panostuksen yhteydessä 
jäänyt/joutunut räjähdysaine => huolellisuus 

– Räjäytyksessä reagoimattomana louheeseen 
jäänyt räjähdysaine => suunnittelu 

• Typpipäästöjen minimointi 
– Minimoimalla yo. tekijöitä - jopa 30% vaikutus 
– Vesienkäsittely, tästä mm. Miniman projektin 

raportissa 
 



Räjähdysaineen valinta 

• Bulk-räjähdysaineista emulsioilla 
ratkaisevasti vähäisempi vesiliukoisuus 
kuin ANFO:lla, emusio on käytännössä 
liukenematonta verrattuna ANFO:on 

• Riittävän voimakkaan ja kookkaan 
räjäyttimen käyttö, jotta syvänkin reiän 
pohjalta räjähdys lähtee liikkeelle täydellä 
teholla 

 



Huolellisuus panostustyössä  
• Jokainen gramma räjähdysainetta porareiän 

ulkopuolella jää reagoimatta räjäytyksessä, 
eli aiheuttaa typpipäästöä 

• Huolellinen panostus, erityisesti vesireikien 
osalta, ettei porareikään jää vesitaskuja, tms. 
jotka voivat aiheuttaa reagoimattomia kohtia 

• Kannen nousun seuranta ja poikkeamiin 
reagointi panostuksen aikana ettei 
räjähdysaine valu mahdollisiin rakoihin ja jää 
reagoimatta räjäytyksessä 



Suunnittelu 
• Poraussuunnittelussa huomioidaan 

panostusasteen optimointi 
• Kiinnitetään huomiota poraustarkkuuteen, eli 

toteuma vastaa suunnitelmaa 
• Panostuksen suunnittelussa huomioidaan 

mm. reikäpituus vs. räjäyttimien määrä 
• Huomioidaan mahdolliset ruhjevyöhykkeet => 

panostetaan sukkaan tai patruunalla 
• Tiedonkulku ja palaute molemminsuuntaisesti 

työvaiheiden välillä 
 



Miten Forcit voi auttaa 
• Keskeisin osaamisalueemme tässä on louheen 

räjähdysaineperäisen typen määrän arviointi ja 
minimointi – tarjoamme tuotteita, palveluita ja 
panostuksen apuvälineitä joilla räjäytystyö 
saadaan tehtyä mahdollisimman pienillä päästöillä 
kustannustehokkaasti 

• Muutosten vaikutusta voidaan seurata 
kiviaineksesta tai louhintapaikan vesistä 

• Arviot ja mittaukset ovat aina tapauskohtaisia, 
vaativat tarkan taustaselvityksen ja suunnitelman 

• Finnrock tulee jatkossa kehittämään ja tarjoamaan 
tähän liittyvää asiantuntijapalvelua 
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