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Tilaisuuden aiheet ja esittelijät

 Hankkeen vaiheistus ja niiden aikataulutus

 Esittelijä: Rakennuskonsultti Jouni Äikäs, Suomen INFRA Palvelu Oy

 Louhinnan katselmoinnit ja tärinämittaukset

 Esittelijä: rakennuskonsultti Jouni Äikäs aluepäällikkö Toni Aallon Oy 

Finnrock Ab:sta ollessa estynyt

 Louhintaurakoitsija Harri Portaala

 Vapaata keskustelua



Turvallisuus

 Turvallisuuskoordinaattorina ja 
rakennuttajana toimii Jouni Äikäs 
Suomen INFRA Palvelu Oy:stä.

 Suomen INFRA Palvelu Oy tarjoaa 
rakentamisen ja valvonnan palvelut 
ammattirakentajille.

 Mukana useissa kunnallistekniikka-, 
jakeluasema-, kaatopaikka- ja 
teollisuusrakennuttamisen 
projekteissa.

 Jouni Äikäs
040 559 9250
jouni@aikas.fi













Ajotien rakennussuunnitelmat

ja maisematyölupahakemus

Vaihe 1  Louhinta 9-12 / 2018 Ajotien rakentaminen 1/2019 → Talojen rakentaminen, kun ajotunneli valmis 

Vaihe 2    Aikataulu tuntematon



Louhinnan massamäärät

Vaihe 1

Tonttien louhinta noin 11 000 m3

Huom.

tonttien määrä sisältää neliölouhintaa 5-6 000 m3

Ajotunnelin louhinta muuttuneella rakenteella

vaihe 1 noin 5000 m3 



Tavoiteaikataulu



Melupäätös
Ympäristönsuojelulain 122 § mukainen päätös Suomen INFRA Palvelu Oy:n 

meluntorjuntailmoituksesta koskien louhintaa

Kiinteistö Oy Turun Telakkarannan Ajotunneli 

 Vaihe 1

 Louhintatyötä suoritetaan ajalla 10/2018 – 4/2019

 Yhteensä noin. 70 työvuoroa

 Toiminta-ajat

 Louhintaan liittyvä poraus, erittäin häiritsevää melua aiheuttavaa kiviaineksen siirtelyä sekä 
louheen lastausta ja kuljetusta maanantaista-perjantaihin klo 07.00 – 18.00

 Räjäytyksiä saa suorittaa ja iskuvasaraa käyttää klo 08.00 – 16.00

 Sellaista kiviaineksen käsittelyä, josta ei aiheudu merkittävää meluhaittaa lähimpien 
asuntojen kohdalle, saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 07.00 – 21.00

 Keskimääräisen työpäivän aikana 80 kuorma-autollista louhetta

 Mikäli louheen lastauksesta ja kuljetuksesta aiheutuu erittäin häiritsevää melua, myös 
niiden työaika on rajattava klo 07.00 – 18.00 välille. Haitan arviointiin vaikuttaa mm. se, 
miten lähellä kulloinkin lähin asuinrakennus sijaitsee

 Vaiheesta 2 oma meluilmoitus



Louhinnan tärinäseuranta ja tehdyt 

kiinteistökatselmukset

 Oy Finnrock Ab

FISE tärinäasiantuntijan pätevyys

aa-vaativuusluokan tärinäasiantuntijuus

aluepäällikkö

RI (AmK) Toni Aalto

 Louhinnan tärinäseurannan

kiinteistökatselmukset on tehty ja niiden 

perusteella on laadittu mittauspisteet.

 Toni Aalto

010 832 1340

toni.aalto@finnrock.fi







Ympäristöselvitys, tärinärajat

Jokaisesta 

kiinteistöstä 

laaditaan oma 

selvitys, jonka 

perusteella 

määritetään 

kiinteistökohtai-

nen tärinäraja.



Tärinämittausseuranta

 Telakanrannassa käytetään Sigicomin Infra –tärinämittareita, jotka 

lähettävät tiedot tärinän voimakkuudesta reaaliajassa kaukovalvonta-

järjestelmään ja räjäytystyönjohtajan puhelimeen tekstiviestillä. Tulosten 

perusteella seuraavan kentän voi suunnitella turvalliseksi. 

 Ensimmäiset räjäytykset ovat aina ns. koepaukkuja, joissa tärinän välittyvyys 

eri  mittauspisteisiin selvitetään.

 Sigicomin mittari rekisteröi tärinän voimakkuuden kolmeen eri 

suuntaan mittauspisteessä; pystysuunnan lisäksi se mittaa 

vaakasuuntaista tärinää pitkittäis- ja poikittaissuuntaisesti. Lisäksi laite 

antaa tietoa tärinän kiihtyvyydestä, taajuudesta ja tärinän 

aiheuttamasta todellisesta liikkeestä eli amplitudista.





Räjäytystyöt alkavat viikon 42 aikana

 Turun Telakkarannan maanrakennus- ja louhintatöiden räjäytystyöt 

alkavat: alueella on ehdoton pysäköintikielto 15.10.2018 alkaen

Turun Telakkarannan louhintatyöt jatkuvat ja niihin liittyvää porausta sekä louheen 

lastausta ja kuljetusta tehdään maanantaista perjantaihin klo 7 – 18 välisenä aikana. 

Räjäytystöiden arvioitu valmistumisaika on 15.2.2019.

Louhintatyöt aloitetaan maanantaina 15.10. ja tällöin klo 7 alueella astuu voimaan 

ehdoton pysäköintikielto. Pysäköintikielto on voimassa 15.10.2018 – 15.2.2019 arkisin 

klo 7 – 18 välisenä aikana. Alueelle kieltoaikana pysäköidyt autot siirretään lähialueille.  

Räjäytykset ajoitetaan arkisin klo 8 – 16 väliseen aikaan ja niistä varoitetaan ennakkoon 

merkkiäänin. Alueella ja sen läheisyydessä tulee noudattaa turvallisuusohjeita (alueen 

opasteet sekä turvahenkilöstö). Merkkiäänien aikana on suositeltavaa välttää mm. 

ikkunoiden läheisyydessä oleskelua. 



Alue, jota pysäköintikielto koskee



Louhintaurakoitsija

 Louhintaliike Heimo Portaala Oy ja Turun 
Kallio- ja Maakuljetus TKM Oy 
fuusioituivat vuonna 2015. Molemmilla 
yrityksillä on takana 
viisikymmentäluvulta periytyvä vankka 
osaaminen ja maine. 

 Vastuuhenkilö/vastaava mestari 
Harri Portaala
räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyys
Ylipanostaja 

 Harri Portaala
044 590 9523
harri.portaala@portaala.fi 



Referenssejä/Portaala

 Kaikki Kakolanmäen louhinnat, yht. 60 000 m3

 Pohjola Rakennus

 Hartela

 YIT

 Peab Oy

 T-Sairaala, yht. 20 000 m3

”II. Maailmansodan 

jälkeen Portaala on 

pommittanut Turkua 

eniten.



Louhintatyön vaiheistus

 Vaiheessa 1 louhitaan rakennusten alta.

 Alkuvaiheessa kiveä ei ajeta pois , vaan vaiheessa 1 louhittu kivi kasataan 

kalliojyrkänteen eteen suojaksi ja työpediksi.

 Kasattu kivi toimii turvaesteenä sekä työpeitteenä porausten yhteydessä.

 Ylälaidan poraus toteutetaan 300 mm välein neljään (4) metriin.

 Louhinta toteutetaan korkealla osalla 2 kerroksessa

 Yhteensä louhitaan arviolta 15 000 m3.

 Arvioitu räjäytysten määrä hankkeessa on 80 – 100 krt.



Räjäytystyöt

Räjäytyksiä ei ole välttämättä joka 
päivä. Mutta jos räjäytämme, räjäytysten 
toteutusajat ovat arkisin ma - pe. 

Klo 10 – 10.15

Klo 13 – 13.15

Klo 15.45 - 16



https://www.suomeninfrapalvelu.fi/telakkaranta/



Vapaata keskustelua

Kiitos ajastanne.


