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data (MWD-data) kalliolaadun ja räjäytystulosten kanssa. Lisäksi tavoitteena on luoda 
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profiili katkon kohdalta on suunnitellun mukainen. 

Tutkimuksessa MWD-dataa kerättiin YIT Rakennus Oy:n Niittykummun louhintatyö-
maalta kahdella Atlas Copcon porajumbolla. Dataa analysoitiin Underground Manager -
ohjelmassa, johon luotiin työkohteeseen sopivat asetukset hyödyntämällä vertailuaineis-
toa. Vertailuaineistona käytettiin louhintaurakan tilaajan, Länsimetro Oy:n, tarjoamia 
geologien kartoitustuloksia tunnelista. Tietoa todellisista kallio-olosuhteista ja räjäytys-
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uusintaräjäytyksistä.  

MWD-datassa keskityttiin erityisesti Underground Managerin rakoilua kuvaavaan Frac-
turing-parametriin. Sen graafisia esityksiä verrattiin kalliolaadun korrelaation selvityk-
sessä valokuva-aineistoon rakokohdista. Räjäytystuloksien ja MWD-datan korrelaation 
selvityksessä Fracturing-parametrista etsittiin merkkejä räjäytyksen epäonnistumisen 
mahdollisesti aiheuttaneesta rakoilusta.  

Tutkimuksessa havaittiin, että Underground Managerin laskema Fracturing-parametri 
korreloi suurten poraussuuntaan nähden poikittaisten rakojen kanssa. Sen sijaan pie-
nempien tai porauksen suuntaisten rakojen, esimerkiksi vaakarakojen havainnointi oli 
vaikeampaa. Fracturing-parametrin osoittaman rakoilun ja epäonnistuneiden räjäytys-
tulosten välillä havaittiin korrelaatiota, mutta vain osittain. Tutkimuksessa saatujen 
kokemusten perusteella räjäytystulosten ennakointimenetelmä kannattaa luoda injek-
tointiporausdatan pohjalle, vaikka niiden tarjoama data ei ole yhtä kattavaa kuin kat-
konporauksesta saatava. Menetelmässä Fracturing-parametrista havainnoidaan korkei-
ta arvoja injektointiporausrei’istä. Tarkempi tilannekatsaus voidaan tehdä vastaavan 
kohdan katkonporausdatan Fracturing-parametrista. 

MWD-data on potentiaalinen työkalu räjäytystulosten ennakointiin. Tässä tutkimukses-
sa esitettyjen tuloksien varmentamiseen tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to find whether Measurement While Drilling -data (MWD-data) 
correlates with rock quality and blasting results. Based on the results of the study, an-
other aim is to describe a mean to use MWD-data as a prediction tool for blasting re-
sults. A blasting result is deemed good if the planned profile of the tunnel excavated is 
reached. 

MWD-data was collected with two Atlas Copco drilling jumbos at YIT Construction’s 
excavation site in Niittykumpu. MWD-data was analysed with Underground Manager 
software. The settings of the software were calibrated to fit the site by using data from 
Q’-classification made by geologists. This data was provided by Länsimetro Oy. Blasting 
results and rock conditions from blasted rounds were documented with photographs.  

When correlations were researched, especially Fracturing-parameter was a point of in-
terest. Graphical presentations of it were compared to photographs from fractures to 
detect its connection to rock quality. Graphical presentations were also used to evaluate 
whether MWD-data shows reasons for blasting results turning out to be not as planned.  

As a result it seems that the Fracturing-parameter correlates with major fractures if they 
are perpendicular towards drilling direction. When fractures were smaller or parallel 
towards the drilling direction, similar correlation was not found. Correlation between 
not desired blasting results and the Fracturing-parameter was found in some but not all 
of the cases. Based on the experiences gained in the study prediction of blasting results 
should be based on MWD-data gained from grouting holes. The data provided by them 
is not as accurate as gained from blast holes, but can be used to spot areas that need a 
closer focus in the blast hole data.   

MWD-data is a potential tool for predicting blasting results. However, the results shown 
in this study are not certain due to the small amount of consistent MWD-data. It is 
therefore recommended to perform more studies about the topic. 
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Johdanto 

Tekniikan kehittyminen on helpottanut ja nopeuttanut louhintaa sekä tehnyt siitä turval-

lisempaa. Esimerkiksi siirtyminen käsikäyttöisistä porakoneista tietokoneohjattuihin 

porajumboihin on mahdollistanut paitsi edellä mainitut parannukset, myös ennennäke-

mättömän informaatiomäärän hankinnan. Nykyaikaisiin porajumboihin on jo pitkään 

ollut saatavilla porausdataa rekisteröiviä järjestelmiä ja useimmiten uudet porajumbot 

myös varustetaan niillä. Näillä Measurement While Drilling eli MWD-järjestelmillä 

pystytään keräämään valtavasti porausdataa, jota on tarkoitus käyttää kalliolaadun arvi-

ointiin suoraan työkohteessa. Arvioinnin onnistuminen edellyttää datan oikeaa tulkintaa. 

Poraus- eli MWD-datan on havaittu korreloivan ainakin kallion rakoilun kanssa 

(Schunnesson 1996, Segui & Higgins 2002). Datankeräys onnistuu lisäksi tuotantoa 

keskeyttämättä, minkä vuoksi niillä on paljon potentiaalia esimerkiksi työnaikaisessa 

poraus-, räjäytys- ja lujitussuunnittelun optimoinnissa.  

MWD-dataa on tutkittu paljon, mutta huolimatta osittain lupaavista kalliolaadun korre-

laatiotuloksista, niiden hyödyntäminen tunnelilouhinnassa ei ole yleistynyt ainakaan 

Suomessa. MWD-datan keräys on nopeaa ja sitä saadaan riittävästi, mutta ongelmana 

on yleensä ollut ajan varaaminen sen tulkintaan. Yleinen näkemys on, että työmaaympä-

ristössä ei ole aikaa pysäyttää louhintaa poratun katkon datan analysoinnin ajaksi. Kui-

tenkin Norjassa lähes jokaisessa tunneliprojektissa kerätään ja hyödynnetään MWD-

dataa (Rødseth 2013). Sen hyödyntämisestä on saatu hyviä kokemuksia, joissa louhin-

tanopeus ei ole ainakaan pienentynyt (Barton 2013). MWD-dataa on onnistuneesti tes-

tattu myös Ruotsissa Norra Länken -projektissa, jossa hyödyntämiskohteena oli injek-

tointien suunnittelu (Carlsvärd & Wallgren 2009, Høien & Nilsen 2012 mukaan). 

Tämän diplomityön taustalla on halu selvittää, voidaanko MWD-data hyödyntää YIT:n 

tarpeisiin tunnelilouhinnan apuvälineenä, vieläpä tuotantoa häiritsemättä ja keskeyttä-

mättä. Tässä tapauksessa tutkitaan, vastaako MWD-datan tarjoama kuva kallio-

olosuhteista todellisuutta ja voidaanko sen perusteella ennakoida katkoräjäytysten on-

nistumista ja lähtevyyttä. Aiemmin porausdatan on todettu olevan potentiaalinen tuo-

tannon apuväline suuren mittakaavan avolouhoksilla (Segui & Higgins 2002, Mozaffari 

2007). Tunnelilouhinnassa näkemykset sen hyödynnettävyydestä tämänhetkisellä tekno-

logialla ovat yleisesti myös puoltavia (Schunnesson et al. 2011). Toisaalta MWD-data ei 

kaikissa tapauksissa ole korreloinut kalliolaadun vaihtelun kanssa vakuuttavasti (Valli 

2010). 
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1.1 Tavoitteet 

Tämän diplomityön ensimmäisenä tavoitteena on selvittää, onko MWD-datan ja todelli-

sen kalliolaadun välillä korrelaatiota. Korrelaatiolla tässä yhteydessä tarkoitetaan 

MWD-datan oikeanlaista reagointia kalliolaadun muutoksiin. Koska työssä keskitytään 

räjäytystulosten tarkasteluun, ovat kalliolaadusta pääkiinnostuksen kohteena räjäyttä-

mistä vaikeuttavien rakojen ja rakovyöhykkeiden näkyminen.  

Työn toisena tavoitteena on selvittää MWD-datan osoittamien kallio-olosuhteiden yhte-

yttä räjäytystulokseen. Räjäytystulos luokitellaan kolmeen kategoriaan: onnistuneisiin 

räjäytyksiin, epäonnistuneisiin räjäytyksiin ja heikkoihin räjäytystuloksiin. Onnistuneet 

räjäytykset tarkoittavat räjäytyksiä, joissa tunneliprofiili on halutun mukainen ja etene-

mä eli irronneen katkon suhde porattuun katkoon hyvä. Epäonnistunut räjäytys viittaa 

räjäytykseen, joka joudutaan uusimaan, jotta seuraava katko päästään poraamaan. Hei-

kolla räjäytystuloksella tarkoitetaan tilannetta, jossa seuraava katko päästäisiin poraa-

maan, mutta halutun tunneliprofiilin sisälle on jäänyt kallioalueita. 

Kolmantena tavoitteena on luoda MWD-dataan pohjautuva menetelmä räjäytystulosten 

ennakointiin. Menetelmän tulee olla yksinkertainen ja selkeä, jotta siitä voidaan havaita 

olennaiset asiat nopeasti. Lisäksi sen tulee olla riittävän tarkka ja luotettava sekä hyö-

dynnettävissä ilman tuotannon viivästymistä.  

1.2 Tutkimusmenetelmät 

Työn teoriaosassa perehdytään iskuporaukseen tunnelilouhinnassa, tutkitaan geologisten 

olosuhteiden kuvausta ja mahdollista vaikutusta louhintaan sekä luodaan katsaus MWD-

datan parametreihin ja käsittelyyn. Lisäksi perehdytään aiempien MWD-datan ja kallio-

laadun korrelaatiota käsittelevien tutkimusten tuloksiin. 

Tutkimuksen toteutus -osassa kerrotaan tutkimuksen puitteet ja kuvataan vaadittuja toi-

menpiteitä ennen datan analysoinnin aloitusta ja korrelaatioiden selvittämistä. Tässä 

työssä MWD-dataa kerättiin Niittykummun metrotunnelityömaalta. Kerättyä dataa ana-

lysoitiin Underground Manager -ohjelmalla, jonka asetukset, lähinnä väriskaalat, sovi-

tettiin työmaalle sopiviksi käyttämällä apuna Länsimetro Oy:n tarjoamaa geologisen 

kartoituksen aineistoa. Aineiston avulla ohjelman rakoilua kuvaavalle parametrille saa-

tiin sopivat väriskaalarajat, joilla esimerkiksi rakoiluvyöhykkeiden erottaminen eheästä 

kalliosta oli mahdollista. Väriskaalojen säätö tapahtui vertaamalla kartoitustulosten Q’-

arvoja samoilta kohdilta laskettuihin Underground rakoiluparametrin arvoihin. 
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MWD-datan ja kalliolaadun välistä korrelaatiota tutkitaan vertaamalla tutkimusalueiden 

kallio-olosuhteita samoilta kohdilta kerättyihin MWD-datan parametrien arvoihin. Rä-

jäytystulosten ja MWD-datan korreloivuutta selvitetään tutkimalla dataa uusimaan jou-

dutuista katkoräjäytyksistä. Tutkimuksessa saadun tiedon ja ymmärryksen perusteella 

pyritään luomaan työkalu räjäytystulosten kannalta riskialttiiden alueiden ennakointiin. 

1.3 Työn rajaus 

Tässä diplomityössä tutkitaan MWD-datan korrelaatiota kalliolaatuun ja sitä kautta rä-

jäytystuloksiin tunnelilouhinnassa. MWD-järjestelmä sisältää tässä yhteydessä poraus-

dataa keräävän laitteiston sekä sen käsittelyssä käytettävän ohjelman, tässä tapauksessa 

Underground Managerin.  Porausdataa kerätään ja räjäytystuloksia kirjataan ainoastaan 

ratatunnelien katkoista. Räjäytystuloksia arvioidaan luokittelemalla ne onnistuneisiin ja 

epäonnistuneisiin. Epäonnistuneisiin katkoräjäytyksiin kuuluvat ne, joissa ensimmäisel-

lä räjäytyksellä ei ole saavutettu tunneliprofiilin mukaista minimilouhintaa.  

Räjäytystulosten tarkastelun osalta keskitytään vain kalliolaadun aiheuttamiin mahdolli-

siin ongelmiin. Tutkimuksessa ei puututa yksittäisten reikien poraustarkkuuteen, ja ole-

tetaan, että jo valmiiksi optimoidut poraus- ja nallikaaviot toimivat ihanteellisesti kai-

kissa olosuhteissa. Tässä työssä ei tehdä toimenpidesuosituksia porakaavio- tai räjäytys-

suunnitteluun.  

 



7 
 

2 MWD ja sen taustatekijät tunnelilouhinnassa  

Tässä diplomityössä pyritään löytämään keinoja hyödyntää poraamalla ja räjäyttämällä 

tapahtuvan tunnelilouhinnan jo olemassa olevia teknisiä apuvälineitä. Tärkeimpänä tut-

kittavana aineistona on poraustapahtumasta kehittyneellä porajumbolla kerättävä po-

rausdata eli MWD-data. Kerätty data perustuu tietokoneen ohjaaman poraustapahtuman 

seuraamiseen. Ajatuksena on, että dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi oikein tulkittu-

na kallion geologian ennakoinnissa. Tällöin voitaisiin jo ennakolta huomata esimerkiksi 

räjäytystulosten kannalta ongelmallisia kohtia ja varautua niihin. Räjäytystuloksille eri-

tyisen ongelmallisiksi kohdiksi oletetaan suuret raot, joten niiden paikantaminen on 

tärkeässä roolissa. 

Tässä luvussa tutustutaan aluksi tutkimustyön tuloksien sovellusalaan eli tunnelilouhin-

taa poraamalla ja räjäyttämällä, sekä tutkitaan iskuporauksen periaatteita ja nykyaikaista 

porauksen ohjausta. MWD-datassa havaittavat muutokset ovat nykyaikaisen porauksen 

ohjauksen aiheuttamia. Luvussa luodaan katsaus ohjauksen ja datankeräyksen mahdol-

listavaan porajumbojen tekniikkaan sekä porakalustoon, joka vaikuttaa saatavaan da-

taan. Lisäksi tutustutaan porauskaavio- ja räjäytyssuunnittelun taustoihin. Seuraavaksi 

sivutaan yleisiä geologisia oloja Niittykummun alueella ja erilaisten geologisten tekijöi-

den vaikutusta tunnelilouhinnan räjäytyksiin. Lopuksi perehdytään MWD-datan periaat-

teeseen ja aiempiin tutkimuksiin sen hyödynnettävyydestä.  

2.1 Tunnelilouhinta poraamalla ja räjäyttämällä 

Nykyaikaiset tunnelinlouhintamenetelmät voidaan jakaa kahteen pääryhmään, louhin-

taan poraamalla ja räjäyttämällä sekä mekaanisiin louhintamenetelmiin. Mekaanisesta 

louhinnasta on vielä useita eri sovelluksia, joista yleisimpiä esimerkkejä ovat TBM, eli 

Tunnel Boring Machine, ja roadheader (Darling 2011).  

Pohjoismaiden kallioperä luetaan kalliomekaniikaltaan kuuluvaksi kovaan kiveen. 

Vaikka mekaaniset tavat louhia kalliota ovat viime vuosina kehittyneet merkittävästi, 

yleisimmin tunnelit louhitaan kovassa kivessä käyttäen perinteistä poraus-räjäytys -

menetelmää. Tästä menetelmästä Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa, useimmi-

ten käytettävä sovellus on Norwegian Method of Tunnelling, NMT, jota kuvaavat muun 

muassa Barton et al. (1992). NMT:n ehkä tärkeimpänä erityispiirteenä on kuituvahviste-

tun märkäruiskubetonin käyttö lujituksessa, yhdessä pulttien kanssa. Tässä diplomityös-
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sä tarkastellaan tunnelilouhintaa poraamalla ja räjäyttämällä, sovelluksen ollessa NMT. 

NMT:hen ei kuitenkaan puututa tarkemmin.  

 Louhintasykli 2.1.1

Tunnelilouhinta poraamalla ja räjäyttämällä on nopeutunut viimeisimpien vuosikymme-

nien aikana huomattavasti esimerkiksi poraus- ja panostuslaitteiden tekniikan kehittyes-

sä. Periaatteen tasolla koko tunnelilouhintasykli on poraus- ja räjäytysmenetelmässä 

pysynyt melko samanlaisena jo hyvin pitkään, vain syklin osien menetelmät ovat kehit-

tyneet ja sitä kautta tuotantotehot moninkertaistuneet.  

 
Kuva 1. Louhintasykli. (Muokattu lähteestä Heiniö 1999) 

Heiniö (1999) esittää poraus-räjäytys -menetelmän louhintasyklin käsittävän kahdeksan 

vaihetta. Katkolouhinnan sykli on esitetty Kuvassa 1. Kierron voidaan katsoa lähtevän 

liikkeelle mittauksesta, jossa perinteisesti on merkattu perään seinä- ja keskilinjat, kor-

keus sekä suunta porarille ohjeistukseksi. Nykyisin merkintöjä ei tarvitse laitteiden toi-

miessa tehdä, vaan oikea poraussuunta saadaan navigoimalla porajumbo takymetrillä 

paikalleen. Navigoinnin jälkeen porajumbo tietää sijaintinsa ja osaa sijoittaa sen tieto-

koneelle asetetun porauskaavion perän suhteen. Tarkka navigointi on edellytys tarkalle 

poraustulokselle, sekä toisaalta myös porauksesta saatavan datan hyödyntämiselle. Na-

vigoinnin yhteydessä voidaan vielä varmistaa onko tunnelin edellisen räjäytyksen jäljil-

tä minimiprofiilia suurempi, jos sitä ei ole vielä tarkistettu.  

Porausta seuraa panostus, jossa poratut reiät täytetään tämän esimerkiksi  räjähdysaine-

emulsiolla mekanisoidulta panostusalustalta. Kun reiät on panostettu, katko räjäytetään, 

jonka jälkeen räjähdyskaasut tuuletetaan pois tunnelista. Irronneet kivet lastataan pois 

tunnelista, jotta päästään etenemään katon, seinien ja perän rusnaukseen ja mahdolliseen 

 
1. Mittaus 
2. Poraus 
3. Panostus 
4. Räjäytys 
5. Tuuletus 
6. Lastaus 
7. Rusnaus 
8. Lujitus  

(kuvassa pultitus) 
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lujitukseen pulteilla, ruiskubetonilla ja jopa verkoilla. Infrarakentamisen kohteissa eri-

koisuutena on lisäksi usein säännöllisin välein toistuvat esi-injektointiviuhkat. Tässä 

työssä keskitytään louhintavaiheista katkojen ja injektointiviuhkojen poraukseen ja tut-

kitaan räjäytyksen lopputulosta, pääpainon ollessa porauksesta saatavan datan hyödyn-

tämisessä. 

 Poraus 2.1.2

Porauksen toiminnasta kerättävä informaatio, MWD-data, on tämän työn tärkeintä tut-

kittavaa aineistoa. Kallioporauksessa on yleisesti käytössä neljä eri porausmenetelmää: 

iskuporaus, murskaava kiertoporaus, leikkaava kiertoporaus ja hiertävä kiertoporaus. 

Tämän työn yhteydessä käsitellään ainoastaan päältälyövää iskuporausta. Iskuporaus on 

kaikkein yleisin kallionporausmenetelmä ja se soveltuu käytettäväksi useimmissa kivi-

lajeissa (Hakapää & Lappalainen 2011). 

Iskuporauksessa kiven rikkoutumisessa voidaan nähdä neljä vaihetta. Poranterän nastan 

painuessa kiven pintaan jännitys kivessä kasvaa ja kivi nastan ja kiven kosketuspinnassa 

muuttuu elastisesti deformoituneeksi. Välittömästi kosketuspinnan takana kivi murs-

kaantuu ja kuormitusta lisättäessä murskautuneen alueen ympäristöön muodostuu rakoi-

lua, joka etenee paitsi suoraan poispäin kosketuspinnasta, myös murskatun alueen reu-

noista kiven porauspintaa kohti. Kun kuorma kasvaa tarpeeksi suureksi, raot ulottuvat 

porauspintaan ja kalliosta irtoaa yksi tai useampi lastu. Lastun irtoamisen jälkeen nas-

taan kohdistuva kuorma pienenee kalliokontaktin vähenemisen takia, ja se täytyy aina 

luoda uudelleen. Tunkeutumissyvyyden kasvaessa tarvittava voima niin ikään kasvaa. 

(Heiniö 1999, Hakapää & Lappalainen 2011) 

Iskuporauksen periaatetta kiven ja nastan kosketuspinnassa selvitetään Kuvassa 2. Ku-

vasta voi havaita murskaantuneen alueen (1.), rakoilun (2.) ja lastut (3.). 
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Kuva 2. Periaatekuva iskuporauksesta nastan ja kiven kosketuspinnassa. Kuvassa mainittujen 
iskun, syötön ja pyörityksen lisäksi iskuporauksessa on neljäs päätekijä, huuhtelu. (Muokattu läh-
teestä Thuro 1997) 

Iskuporauksen osatekijöitä ovat iskuenergia, pyöritysvoima, syöttö ja huuhtelu (Thuro 

1997). Lisäksi moderneissa porakoneissa mukaan voidaan laskea rekyylin vaimennus, 

joka vaimentaa terän ja kallion kontaktista takaisin heijastuvaa iskuenergian aaltoa (Ha-

kapää & Lappalainen 2011). Isku rikkoo kiven edellä kuvatulla tavalla kun iskuaallon 

energia välittyy porakoneesta tangon ja poranterän nastojen kautta kallioon (Heiniö 

1999). Iskuenergia ei koskaan välity kruunulle ja nastoille täydellisenä, vaan siitä häviää 

aina jotain liitoksiin ja heijastuksiin (Atlas Copco 2013b).  

Syöttö pitää poranterän nastat kiinni kivessä iskuaaltojen aikana ja välillä. Liian pieni 

syöttö heikentää iskuenergian siirtoa, sillä liitokset pääsevät löystymään. Näin myös 

tunkeutumisnopeus pienenee. Toisaalta liian suuri syöttö aiheuttaa reikätaipumaa sekä 

lisää pyöritysvastusta ja kiinniporausriskiä. Vesihuuhtelulla poistetaan reiästä kivestä 

irronnut aines vaimentamasta iskua ja samalla jäähdytetään terää. Huuhtelulla on erit-
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täin suuri merkitys sekä tunkeutumisnopeuteen että poranterän käyttöikään. Pyöritys 

siirtää poranterän nastat uuteen asentoon kiveä rikkomaan. Pyörityksen ja iskun on olta-

va tahdistettu keskenään oikein, jotta poraus olisi tehokasta. Tehokkaaseen poraukseen 

vaaditaan siis kaikkien osa-alueiden optimaalista toimintaa. (Heiniö 1999, Hakapää & 

Lappalainen 2011) 

Automaattiohjauksen tavoitteena on saavuttaa optimaalinen toiminta, eli hyvä tunkeu-

tumisnopeus ilman ylimääräistä rasitusta porakalustolle tai porakoneelle. Ohjaus vähen-

tää kiinniporausriskiä, pitää tankojen liitokset kiinni ja vähentää siten porakaluston ku-

lumaa sekä parantaa reikäsuoruutta. Automaattiohjaus perustuu pyörityspaineen seu-

raamiseen.  RPCF, eli Rotation Pressure Controlled Feed, on Atlas Copcon nimitys pyö-

rityspaineen tarkkailuun perustuvaan porauksen ohjaukseen. Toimintaperiaatteena on, 

että pyörityspaine kontrolloi syöttöä. FPCI, Feed Pressure Controlled Impact, tarkoittaa, 

että syötöllä kontrolloidaan iskua. RPCF:n ja FPCI:n toimintaa on havainnollistettu Ku-

vassa 3. (Räsänen 2013) 

 
Kuva 3. Kuva Atlas Copcon porauksen ohjauksesta RPCF (Räsänen 2013) 

Käytännössä RPCF:n toimintaperiaate on melko yksinkertainen. Pyöritys-, isku- ja syöt-

töpaineet nostetaan ensin vähitellen poraustasolle, jossa ne pysyvät suhteellisen tasaise-
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na. Kun pyörityspaine alkaa nousta, lasketaan syöttöpainetta vähitellen ja tiputetaan 

iskunpaine aloitustasolle, kun pyörityspaine on noussut tietyn rajan yli, ja syöttöpainetta 

on laskettu tietyn rajan alle. Kun saavutetaan tietty asetettu pyörityspaineen taso, alkaa 

syöttö peruuttaa iskun ollessa nollilla. Kun syöttöpaine laskee tietyn rajan alle, aletaan 

muita paineita nostaa reiän aloituksen kaltaisesti. (Räsänen 2013) 

Porauslaitteissa on mahdollista säätää RPCF ja FPCI -rajoja. Luonnollisesti myös mui-

den arvojen säätö onnistuu. Säätäminen voi olla tarpeen esimerkiksi porakonekohtaisis-

ta eroista johtuen, mutta RPCF ja FPCI rajat ovat myös erilaisia eri kruunutyypeillä. 

RPCF ja FPCI rajat vaikuttavat siihen, kuinka eri parametrit käyttäytyvät poratessa, 

joten niillä on vaikutusta myös kerättävään MWD-dataan.  

Katkon poraukseen kuluva aika riippuu käytettävästä porauslaitteesta, perän profiilin 

koosta ja katkon pituudesta. Länsimetrossa ratatunneleiden profiili on pinta-alaltaan 

36,2 m2, ja Niittykummun louhintaurakassa katkonporaukseen kului kolmipuomiselta 

jumbolta tutkimusaikana keskimäärin noin kolme tuntia. Huolimatta siitä, että katkon 

koko louhintasyklistä porauksen ajallinen osuus on vain pieni, on se kuitenkin louhin-

nan onnistumisen kannalta kriittinen vaihe. Poraustarkkuus on tärkeää: jos porareiät 

esimerkiksi menevät paljon aiotun tunneliprofiilin ulkopuolelle, seuraa ylilouhintaa ja 

huonoa louhintajälkeä. Porareikien jäädessä profiilin rajojen sisäpuolelle ei voida odot-

taa louhinnan onnistuvan täyden profiilin laajuudelta. Panostuksen yhteydessä porauk-

sessa tehtyjä virheitä ei voida korjata (Hakapää & Lappalainen 2011). Esimerkiksi yh-

teenporatut porareiät vaikeuttavat panostusta ja saattavat heikentää räjäytystulosta.  

 Porakoneet ja -kalusto 2.1.3

Porakoneen teho on tunkeutumisnopeuden kannalta ratkaisevaa. Myös porakaluston 

vaikutus poraukseen on merkittävä. Hyvällä porakalustolla varmistetaan, että porako-

neen teho saadaan siirrettyä mahdollisimman täydellisesti kallioon. Tunkeutumisnopeus 

on yksi MWD-datan rekisteröidyistä parametreista, joten tässä luvussa käsiteltävillä 

porakoneilla ja -kalustolla on merkittävä vaikutus kerätyn MWD-datan luonteeseen. 

Porakalustoon kuuluvat kruunut ja tangot, ja porakoneilla tarkoitetaan tässä yhteydessä 

maanalaisiin peränporauslaitteisiin tarkoitettuja kallioporakoneita.   

Kallioporakoneita eli vasaroita on sekä hydraulisina että paineilmalla toimivina. Nykyi-

sin valtaosa porajumbojen porakoneista on hydraulisia niiden paremman tehokkuuden 

ansiosta (Darling 2011). Hydraulisen porakoneen iskun toiminta perustuu korkeapainei-

sen hydrauliöljyn ohjaamiseen vuorotellen iskumännän etu- ja takapuolelle, jolloin 
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mäntä alkaa liikkua edestakaisin (Hakapää & Lappalainen 2011). Männän osuessa etu-

asennossa niskakappaleeseen syntyy iskuaalto, joka siirtyy poratankoa tai tankoja pitkin 

kruunuun ja siitä kallioon (Hakapää & Lappalainen 2011). Männän liike on erittäin no-

peaa: valmistajan (Atlas Copco 2009c) mukaan esimerkiksi COP 3038 -porakoneen 

iskutaajuus on 102 Hz, eli 102 iskua minuutissa. Porakoneiden antotehot ilmoitetaan 

kilowatteina, COP 3038 tehoksi on ilmoitettu 30 kW (Atlas Copco 2009c).  

Poranterät eli -kruunut ovat tunnelilouhinnassa tyypillisesti nastakruunuja (Thuro 1997). 

Kruunujen nastat voi teroittaa joko ballistisiksi tai pallomaisiksi. Ballistiset nastat tun-

keutuvat kallioon nopeammin, mutta joudutaan myös teroittamaan useammin (Thuro 

1997). Porakruunun pyöritysnopeus riippuu reikäkoosta. Mitä suurempaa reikäkokoa 

käytetään, sitä pienempi on pyöritysnopeus, jotta isku ehtii mukaan nastojen liikkee-

seen. Suurempi reikäkoko vaatii myös suurempaa vääntömomenttia, joka kasvaessaan 

pienentää pyöritysnopeutta porakoneen rakenteesta johtuen. (Hakapää & Lappalainen 

2011) 

Katkonporauksessa käytetään drifter-tankoja ovat, joiden  pituudet ovat usein 6,1 tai 6,4 

metriä (Hakapää & Lappalainen 2011). Drifter-porauksella tarkoitetaan, että katkon 

panostusreiät porataan ilman jatkotankoja. Pidempien reikien porauksessa drifter-tangon 

jatkeena käytettävät jatkotangot ja erityisesti niiden liitokset heikentävät poran tunkeu-

tumisnopeutta. Atlas Copco Reference Bookissa (2013b) todetaan iskuaallon heikkene-

vän 6-10 prosenttia jokaisen liitoksen kohdalla. Tapaus käsittelee pitkien reikien pinta-

porausta, mutta samat säännöt ovat sovellettavissa myös maanalaisessa porauksessa.  

 Porajumbot 2.1.4

Peränporauslaitteet eli niin kutsutut porajumbot ovat Suomessa lähes täysin syrjäyttä-

neet käsikäyttöiset porakoneet tunnelilouhinnassa (ks. esim. Vuolio & Halonen 2010). 

Porajumbon näkyvimmät osat ovat alusta, hytti, puomit ja porakoneet. Lisäksi jokaises-

sa puomissa on omat letkut, kaapelit, anturit ja poransyöttölaite. Puomeja on yhdestä 

neljään käyttötarkoituksesta riippuen. 

Nykyaikaiset porajumbot on varustettu väyläohjausjärjestelmällä, joka toimii runkona 

laitteen monille elektronisille yksiköille. Alun perin väyläohjausjärjestelmät esitteli au-

toteollisuuden tarpeisiin Robert Bosch Gmbh vuonna 1986, ja nykyisin esimerkiksi suu-

rin osa uusista henkilöautoista Euroopassa on varustettu vähintään yhdellä CAN-

järjestelmällä (CAN in Automation 2013). Väyläohjausjärjestelmän varaan tehdyn ra-

kenteen etuna on, että se tarvitsee vähemmän sähköjohtoja verrattuna vanhanaikaisiin 
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järjestelmiin. Tästä seuraa porauslaitteissa esimerkiksi järjestelmien helpompi päivitet-

tävyys ja laajennettavuus sekä automaatiomahdollisuudet. Näin olleen myös MWD-

järjestelmän rakentaminen väyläohjauksella varustettuun porajumboon on helpompaa. 

Lisäksi kone voidaan varustaa huomaamaan itse vikoja sen eri osissa. Väyläohjausjär-

jestelmien yleisnimitys on CAN-bus, joka tulee sanoista Controller Area Network. 

(Schunnesson 2009) 

Väyläohjausjärjestelmän mahdollistamana peränporauslaitteita on markkinoilla erilaisil-

la porausautomaatioasteilla. Yksinkertaisimmilla laitella katkot porataan käsikäyttöises-

ti, eli porari sekä poraa reiät että siirtää puomit manuaalisesti. Edistyneemmissä laitteis-

sa reikien poraus on automatisoitu ja porarin tarvitsee vain liikuttaa puomeja. Täysau-

tomatisoiduissa laitteissa kone siirtää myös puomeja. Toki automatisoiduissa laitteissa 

myös katkon käsikäyttöinen poraus onnistuu. Osittain ja kokonaan automatisoituja lait-

teita käytettäessä porakaaviot suunnitellaan etukäteen työmaatoimistossa ja viedään 

porauslaitteelle sähköisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää puomien asemoinnissa. Täys-

automatisoiduilla laitteilla myös reikien porausjärjestys voidaan suunnitella etukäteen. 

Automatisoiduilla peränporauslaitteilla päästään tarkempaan poraustulokseen kuin pe-

rinteisillä ja vanhanaikaisilla välineillä. (Hakapää & Lappalainen 2011) 

 Porauskaavio- ja räjäytyssuunnittelu 2.1.5

Porauskaavion, panostuksen ja nallituksen suunnittelu on tärkeää räjäytyksen lopputu-

loksen kannalta. Niiden suunnittelussa on tärkeää ymmärtää räjäytyksen etenemistä ja 

kiven rikkoutumista. Onnistunut räjäytys pitää sisällään hyvän lähtevyyden, sopivan 

kiven rikotuksen sekä tunneliprofiilin ja tärinärajojen noudattamisen (Heiniö 1999). 

Tässä työssä poraus-, panostus- ja nallituskaaviot oletetaan optimoiduksi työkohteen 

olosuhteisiin. 

Peränajossa on yleensä käytetty kahden tyyppisiä avausratkaisuja. Yhdensuuntaisavauk-

sessa pääpiirteenä on kaikkien reikien yhdensuuntaisuus, kun taas aurakiilassa osa 

rei’istä kiilaa tunnelin keskikohtaa päin. Yhdensuuntaisavaus on nykyisin yleisempi 

vaihtoehto, sillä siinä ei ole aurakiila-avauksen ongelmaa vinojen reikien poraamisesta 

kapeassa tunnelissa (Zare & Bruland 2006). Yhdensuuntaisavauksen käytetyin mene-

telmä nykyisin on suurreikävariaatio, jossa 48-54 mm panostettavien reikien lisäksi pe-

rään porataan avarruskruunulla yksi tai muutama avarrus- tai suurreikä, kooltaan 76-127 

mm (Vuolio & Halonen 2010). Katkon kiviaines pääsee räjäytyksen alussa purkautu-

maan näitä suurreikiä pitkin, kunhan reiät ovat tarpeeksi suuria ja ensimmäisinä räjähtä-
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vien panostusreikien välille on nallituksella eli eri sytyttimien käytöllä säädetty sopivat 

aikavälit. Kuva 4 esittää esimerkin porauskaaviosta. 

 
Kuva 4. Esimerkki Underground Managerilla suunnitellusta porauskaaviosta. Eri reikätyypit on 
lueteltu oikealla. Panostamattomien avarrusreikien välillä on todellisuudessa kalliokannakset. 

Kuvassa 4 esitellyistä reikätyypeistä viisi ensimmäistä ovat panostettavia ja alin jo esi-

telty avarrusreikä. Eri panostusreikätyyppeihin asetetaan eri määrät räjähdysainetta ja ne 

nallitetaan räjähtämään erilaisin aikavälein. Esimerkiksi pohjareikiin asetetaan eniten 

räjähdysainetta lähtevyyden varmistamiseksi ja reunareikiin vähiten louhintatarkkuuden 

parantamiseksi (Vuolio & Halonen 2010). Niittykummun tunneleissa reunarei’issä käy-

tetään putkipanoksia ja muissa panostusalustalla sekoitettavaa emulsioräjähdysainetta. 

Emulsioräjähdysaineen etuna on edullisuus, nopeus ja sopivuus erilaisiin olosuhteisiin 

(Persson et al. 1994). Emulsioräjähdysaineen räjähdys saattaa kuitenkin katketa hel-

pommin kuin kappaletavaraksi pakatun räjähdysaineen. Tunneleissa nalleina käytetään 

NONEL-sytyttimiä eli impulssiletkunalleja (Halonen 2011).  

Räjähdysaineen räjähdys on todella nopeaa palamista, jossa räjähdysaineen kemiallinen 

energia vapautuu lämpönä ja kaasun paineena. Prosessissa voi nähdä kolme vaihetta, 

joista ensimmäisessä, puristumisessa, paineaalto etenee kallion läpi reiästä poispäin jopa 

6000 m/s nopeudella aiheuttaen mikrorakoilua. Kohdatessaan vapaan pinnan paineaalto 

heijastuu takaisin ja samalla kallioon syntyy rikkoontumista edistävää veto- ja leikkaus-
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jännitystä. Räjähdyksessä syntyy myös paljon kaasua, joka tunkeutuessaan kovalla pai-

neella rakoihin laajentaa niitä. Lopulta kallio antaa periksi. (Atlas Copco 2013b) 

Nykyisin porakaaviot suunnitellaan pääasiassa laitevalmistajien tunnelilouhintaan kehi-

tetyillä projektinhallintaohjelmilla, esimerkiksi Atlas Copcon Tunnel Managerilla tai 

Sandvikin iSurella. Paitsi porakaavioita, pystytään ohjelmilla tekemään myös paljon 

muita louhinnassa olennaisia suunnittelutöitä. Esimerkiksi Atlas Copco (2009b) kertoo 

Tunnel Managerinsa ominaisuuksia olevan porakaavioiden suunnittelun lisäksi muun 

muassa projektinhallinnan, tunnelilinjan suunnittelun ja porausdatan keruun ja käsitte-

lyn. Atlas Copcon Underground Managerissa on samat ja muutama uusi toiminto. Tässä 

diplomityössä käsitellään laitevalmistajien ohjelmista ainoastaan Atlas Copcon Under-

ground Manageria.  

Kuvan 4 kaltainen katkoporauskaavio on pohja panostuskaaviolle. Räjäytys säädetään 

etenemään siten, että sisemmät reiät räjähtävät ensin ja loput kaavion mukaisessa järjes-

tyksessä. Tällä mahdollistetaan, että kiviaineksen purkautuminen onnistuu ja tärinärajo-

ja ei ylitetä. Koska sisemmät reiät räjähtävät ensin, on rakoilevassa kalliossa riski, että 

niiden aiheuttama paineaalto pystyy puhaltamaan vielä räjähtämättömistä rei’istä räjäh-

dysaineen ulos. Tällöin katkolla ei saavuteta haluttua louhintaprofiilia. Seuraavassa lu-

vussa 2.2 perehdytään yleisesti Niittykummun alueen kallio-olosuhteisiin sekä havait-

tuihin rakoiluvyöhykkeisiin. Lisäksi esitetään tuloksia tutkimuksista, joissa on selvitetty 

kalliolaadun vaikutusta tunnelilouhintaan.  

2.2 Geologian vaikutus tunnelilouhintaan 
Räjäytysten onnistumiseen vaikuttaa monia asioita. Tässä alaluvussa pohditaan näistä 

geologisia tekijöitä kirjallisuuden perusteella. Aluksi kuvataan Niittykummun alueen 

geologisia olosuhteita. Lisäksi luodaan katsaus kallion laatuluokituksiin sekä tutkitaan 

katkojen etenemään ja kaulustamiseen vaikuttavia asioita.  

 Yleiset geologiset olosuhteet Niittykummussa 2.2.1

Suomessa Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tutkinut kallioperää paitsi malminetsin-

tä tarkoituksessa, myös rakentamisen ja infran tarpeet huomioiden. Etelä-Suomen alu-

eelta ja etenkin pääkaupunkiseudulta on olemassa varsin kattavaa geologista tietoa ja 

ohjeistusta kallioperästä. Länsimetron nyt louhittavaa ja rakennettavaa aluetta on tutkit-

tu vielä tarkemmin. Pajunen et al. (2007) koostivat rikkonaisuusanalyysin kallioperästä 

Matinkylän ja Ruoholahden välillä. Analyysin mukaan Länsimetron linjaus sijaitsee 
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Etelä-Suomen granitoidivyöhykkeellä, joka on noin 150 km leveä Etelä-Suomen läpi 

kulkeva alue. Granitoidivyöhykkeen synty oli monimutkainen, monivaiheinen ja pitkä-

kestoinen, yli 60 miljoonaa vuotta kestävä prosessi. Tuloksena on monipuolisia ja vaih-

televia rakenteita, jotka vaikuttavat kalliotilojen louhintaan.  

Niittykummussa metrolinjausta leikkaa luode-kaakko -suuntainen hauras, pystyhkö siir-

ros. Siirroksessa kiviaines on heikkoa, ja vesivuodot yleisiä ja runsaita. Siirroksiin liit-

tyy myös loivia rakoparvia. Niittykummun alueella itään mentäessä loivista melko jyrk-

kiin rakoihin koostuvat rakoparvet kaatuvat 25-60 asteen kulmassa. (Pajunen et al. 

2007) 

Vaikka ennakkotutkimuksia ja selvityksiä on Länsimetron tapauksessa tehty tavallista-

kin tarkemmin, ei niilläkään saada aivan tarkkaa kuvaa kallio-olosuhteista. Tämän 

vuoksi tunnelin louhinnassa kalliolaatu voi olla odotuksien vastaista ja esimerkiksi 

heikkousvyöhykkeitä voi esiintyä ennakoitua enemmän. Siksi kalliosta on tarpeen 

hankkia lisää tietoa MWD-datalla tai tekemällä geologista kartoitusta. 

 Kallioluokitukset ja rakennusgeologinen kartoitus 2.2.2

Kallio-ominaisuuksien tarkasteluun ja kuvaamiseen on kehitetty erilaisia kvalitatiivisia 

ja kvantitatiivisia laatuluokitusjärjestelmiä. Hoekin (2006) mukaan kvantitatiivisista 

tunnetuimpia ovat RMR eli Rock Mass Rating ja Bartonin et al. (1974) esittelemä Q-

luokitus. Edellä mainituissa luokituksissa yhtenä osa-alueena olevaa RQD eli Rock 

Quality Designationia on käytetty aiemmin itsenäisesti, mutta sen antama kuva ei ole 

kovinkaan kattava (Barton et. al. 1974). Hoekin (2006) mukaan luokitusjärjestelmät 

tarkoitettiin aluksi arvioimaan lujitustarvetta, mutta niiden käyttö on levinnyt kattamaan 

muitakin sovelluksia.  

Q-luokituksen numeerinen arvo logaritmisella skaalalla voi olla välillä 0,001 ja 1000, 

jossa edellinen kuvaa poikkeuksellisen heikkoa ja jälkimmäinen poikkeuksellisen hyvää 

kalliota (Grimstad & Barton 1993). Kaavan osamääristä RQD / Jn osoittaa suhteellista 

lohkarekokoa, Jr / Ja suhteellista kitkakerrointa ja Jw / SRF kuvaa veden vaikutusta, mur-

tumista, lujuus-jännitys-suhdetta, puristumista tai turpoamista (Barton 2002). Q’-

luokitus on Q-luokituksesta johdettu versio, jossa ei oteta huomioon tunnelin vesiolo-

suhteiden vaikutusta. Näin ollen viimeinen termi jätetään pois luokittelusta. Q’:lla on 

kuitenkin sama arvoskaala Q-luokituksella.  
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Kallioluokituksia käytetään rakennusgeologista kartoitusta tehdessä, jolloin selvitetään 

kallion rakennettavuutta. Länsimetrossa kalliota arvioidaan Suomessa yleisen RG-

luokituksen lisäksi Q’-luokituksella. Niittykummun metrotyömaan alueella on louhittu 

Länsimetron geologien kartoitustulosten mukaan heikoimmillaan paikallisesti Q’:n ar-

vossa 0,08, eli erittäin heikossa kalliossa. Tällöin kyse on ollut länsisuunnan peristä. 

Itäsuunnan perissä on päästy ruhjealueita lukuun ottamatta säännöllisesti yli 4:n, eli 

kohtalaiseen kiveen. 

 Kalliolaadun vaikutus louhintaan 2.2.3

Kalliotunnelin louhinnan kestoon vaikuttaa monia tekijöitä (Kim & Bruland 2009, Suo-

rineni et al. 2008). Kalliorakoilulla ja heikkolaatuisella kalliolla on luonnollisesti luji-

tusta lisäävä vaikutus louhintaan. Huono- tai heikkolaatuisella kalliolla tarkoitetaan geo-

logisissa luokituksissa heikoksi määriteltyä kalliota. Tällaisessa kalliossa lujitusta jou-

dutaan lisäämään sekä työnaikaisena että lopullisena, mikä vie aikaa ja lisää kustannuk-

sia. Huono ja rakoillut kallio on kokemusten mukaan myös vaikeampaa porata, panostaa 

ja räjäyttää.  

Kalliolaadun vaikutuksesta louhintaprojektin kestoon on tehty monia tutkimuksia. Usein 

mielikuvissa lujitustarpeen lisääntyminen koetaan suurimpana syynä louhinnan pitkit-

tymiseen, mikä varmasti pitää myös paikkansa. Kimin ja Brulandin (2009) artikkelin 

perusteella Q-luokitukseltaan hyvälaatuinen kallio on nopeampaa louhia kuin huonolaa-

tuinen, vaikka ei edes otettaisi huomioon lujitukseen kuluvaa aikaa. Heidän tutkimuk-

sissa louhintatyön osuus ilman lujituksia tunneliprojektin kokonaiskestosta pysyy lähes 

vakiona riippumatta Q-arvosta, ollen 33-39 prosenttia. Tämän osuuden myös havaittiin 

olevan lähestulkoon riippumaton tunnelin koosta. Suurimmiksi syiksi hitaammalle ete-

nemiselle Kim ja Bruland arvioivat lyhyemmät katkonpituudet ja suuremman SPR rä-

jäytettävyysindeksin. Tiheärakoisessa kalliossa räjäytettävyys on heikompaa, jolloin 

SPR on korkeampi (NTNU 2006). Tällöin tarvitaan tiheämpää ominaispanostusta 

(NTNU 2006), joka todennäköisesti johtaa tiheämpään porauskaavioon ja lisäporamet-

reihin. Zare (2007) taas toteaa, että kiven porattavuuden ollessa huono, tunneliprojektis-

sa louhinnan kesto lisääntyy 10 prosenttia ja kustannukset 13 prosenttia verrattuna hy-

vän porattavuuden kiveen. Kiven porattavuutta mitataan Drilling Rate Indexillä, 

DRI:llä.  

Q- tai Q’-arvoltaan huono kallio saattaa hidastaa louhintaa myös johtamalla räjäytyksen 

epäonnistumiseen. Kim ja Bruland (2009) eivät kuitenkaan maininneet tätä pääsyynä 
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omissa tutkimuksissaan, vaikka se on usein viivästyksen aiheuttajista kaikista helpoin 

huomata. Epäonnistumisella tarkoitetaan tässä, että katko joudutaan panostamaan ja 

räjäyttämään uudelleen ensimmäisen räjäytyksen jälkeen, joko kokonaan tai useimmiten 

vain osittain. Uudelleenräjäytykseen liittyvät työt vievät aikaa, mikä lisää louhinnan 

kestoa. Epäonnistuneesta katkoräjäytyksestä käytetään myös termiä lähtemätön katko. 

Tässä yhteydessä puhuttaessa heikosta räjäytystuloksesta tarkoitetaan räjäytystulosta, 

joka ei estä seuraavan katkon porausta, mutta josta joudutaan myöhemmin esimerkiksi 

poistamaan tunneliprofiilin sisäpuolelle jääviä kalliokielekkeitä eli kauluksia. Heikolla 

räjäytystuloksella viitataan myös suureen ylilouhintaan, eli selkeästi profiilin ulkopuo-

lelle ulottuvaan louhintaan. Ylilouhintaa ei kuitenkaan käsitellä tässä tutkimuksessa. 

Esimerkiksi Innaurato et al. (1998) ovat jo todenneet, että heikko kalliolaatu heikentää 

räjäytystulosta ja voi aiheuttaa muun muassa ylilouhintaa. 

Runsasrakoisessa kalliossa räjäytys voi katketa ennen kuin kaikki reiät ovat räjähtäneet.  

Aiemmin räjähtävien reikien räjähdyskaasut voivat purkautua kallion rakoja pitkin vielä 

räjähtämättömiin reikiin ja puhaltaa räjähdysaineen niistä pois. Tällöin kallioon voi jää-

dä jo edellä mainittuja kauluksia. Niiden poisto saattaa joskus onnistua rusnaamalla tai 

iskemällä iskuvasaralla, mutta ei aina. Kauluksia suurempia ongelmia aiheutuu, jos kat-

ko jää suurilta osin lähtemättä. Joskus syynä räjäytyksen epäonnistumiseen voi olla 

myös katkennut nalliletku, mutta täysin varmaa syytä on usein vaikea selvittää. Lähte-

mättömyys ja kaulustaminen voivat toteutua myös vähärakoisessa kalliossa sopivan 

raon osuessa kohdalle. Panostajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella yleensä 

heikossa ja rakoilevassa kiviaineksessa räjäytystulokset saattavat olla huonoja ilman 

varmistavia toimenpiteitä.  

Räjäytyssuunnittelussa ja panostuksessa olisi siis hyödyllistä tietää mahdolliset raot ja 

niiden sijainti. Usein porarit kertovat huomaamistaan raoista panostajille, jotta niihin 

osattaisiin varautua. Halonen (2011) kertoo, että avolouhinnassa rikkonaisessa kivessä 

panoksen toimivuus varmistetaan käyttämällä tuplanallitusta, eli sijoittamalla nallit sekä 

reiän pohjalle että pintaan täkkäyksen alle. Tunnelilouhinnassa tuplanallituksen käyttö 

olisi mahdollista, mutta sen toteutuksen tulisi olla hieman erilainen avolouhintaan ver-

rattuna. Katkossa tuplanallitetun reiän nallien olisi räjähdettävä samaan aikaan ja räjäy-

tyksen suuntauduttava eteenpäin. Toisen nallin tulisi olla sijoitettu välittömästi havaitun 

raon jälkeen.  
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2.3 Measurement While Drilling 

Kallio-olosuhteiden merkitys louhinnan nopeuteen, laatuun ja onnistumiseen on suuri. 

Olosuhteita voidaan tutkia ennakolta, mutta tutkimusmenetelmät ovat usein kalliita ei-

vätkä anna kuin paikoittaista informaatiota vallitsevasta kalliolaadusta. Tätä taustaa vas-

ten mahdollisuus kerätä tietoa kalliosta tuotannon aikana herättää mielenkiintoa. Tunne-

lissa tulevien kallio-olosuhteiden selvittämiseksi on kehitetty MWD-, eli Measurement 

While Drilling -järjestelmiä. Järjestelmien pääasialliset kantavat ideat ovat, että tiedon 

kerääminen ei häiritsisi tuotantoa, tuotettu tieto olisi tarkkaa ja käsittäisi koko louhitta-

van tunnelin tai alueen. 

Measurement While Drilling (MWD) on yleisnimitys porauksen aikaiselle eri paramet-

rien datan keräykselle ja rekisteröinnille. Parametreja rekisteröidään iskuporauksen vai-

heisiin perustuen. Iskuun, syöttöön, huuhteluun ja pyöritykseen liittyy jokaiseen yksi tai 

kaksi mitattavaa suuretta. Lisäksi mitataan iskun vaimennusta, tunkeutumisnopeutta ja 

reikäsyvyyttä. Parametrien seuranta on edellytys tehokkaalle automaattiselle porauksel-

le, mutta samalla kerätyistä parametreista voidaan analysoida kallio-olosuhteita esimer-

kiksi laitevalmistajien ohjelmilla. Poralaitteita on varustettu MWD-järjestelmillä jo pit-

kään, mutta silti niitä ei ole hyödynnetty kovin laajasti tuotannon kehittämisessä. Niiden 

on havaittu tarjoavan ainakin geologisesti yksinkertaisilla alueilla hyödyllistä informaa-

tiota kallio-olosuhteista (mm. Schunnesson 1998; Segui & Higgins 2002). Tässä työssä 

käsitellään MWD:tä poraus ja räjäytys -sovelluksessa, mutta samaan pyrkiviä järjestel-

miä on kehitetty myös TBM-menetelmiin (Mooney et al. 2012). MWD-järjestelmän 

kehityksen on mahdollistanut porauslaitetekniikan ja tietoteknisten järjestelmien kehit-

tyminen.   

 MWD:n taustaa 2.3.1

Ensimmäiset porauksen aikaiset mittaustestit teki Conrad Schlumberger öljyteollisuu-

den parissa jo vuonna 1911, ja kaivosteollisuudessa porauksen parametrien arvoja alet-

tiin rekisteröidä 1970-luvulla (Valli 2010). Datankeräys kaivoksilla ja kalliorakentami-

sessa yleistyi 1990-luvulta alkaen porauslaitteiden tietoteknisten järjestelmien kehittyes-

sä (Schunnesson 1998), jonka jälkeen aiheeseen liittyen on tehty laajaa tutkimusta. Esi-

merkiksi Schunnessonin panos on ollut merkittävä. 

MWD:n etuja on sen edullisuus, helppo toteutettavuus ja myös tarkkuus, sillä mittaus-

väliksi voidaan asettaa jopa 2 cm. Nykyisin monet uudet porauslaitteet on varustettu 
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MWD-järjestelmällä. Datankeräys tapahtuu samanaikaisesti tuotannon kanssa, joten 

tuotantotehot säilyvät eikä erikoisjärjestelyjä tarvita. Lisäksi data on heti käytettävissä ja 

analysoitavissa tietokoneella esimerkiksi työmaatoimistolla. Näin menetelmää olisi 

mahdollista hyödyntää esimerkiksi tunneliprojektin tuotannon optimoinnissa. (Schun-

nesson 2009) 

Vaikka MWD:tä on tutkittu laajasti, on sen hyödyntäminen tuotannossa vielä melko 

harvinaista Suomen tunneliprojekteissa. Projekteissa parametreja tulisi pystyä hyödyn-

tämään tuotannon ohjaamisessa ja optimoinnissa esimerkiksi määrittämään räjäytys- ja 

lujitussuunnittelua. Räjäytyksiin on kuitenkin usein valmiit suunnitelmat, joita harvoin 

lähdetään muokkaamaan MWD-järjestelmän tarjoaman tiedon pohjalta. Mishran ja 

Guptan (2013) mukaan MWD:n tarjoamaa dataa ja analyysiä ei vielä yleisesti hyödyn-

netäkään maanalaisessa räjäytyssuunnittelussa. He kertovat tämän johtuvan siitä, että 

työmaaolosuhteissa on harvoin aikaa perehtyä kunnolla dataan ja laatia sen perusteella 

räjäytyssuunnitelma poratulle katkolle erikseen.  

Horn (2013) kertoo, että Norjan tunneliprojekteissa MWD-datan käyttäminen on yleistä 

tietomallinnuksen yhteydessä. Hänen mukaan hyödyntämällä porausdataa ja sitä tukevia 

geologien kartoitustuloksia 3D-mallin rakentamisessa, voidaan tuleviin kallio-

olosuhteisiin varautua ennakolta. Bartonin (2013) mukaan louhinta nopeutuu huomatta-

vasti yhdessä muiden ylimääräisiä työvaiheita karsivien modernien teknisten apuväli-

neiden, kuten porajumbojen laserkeilaimien käytön seurauksena. 

Kukkosen (2012) mukaan tulevaisuudessa tunnelien kokonaislaadun vaatimustaso tulee 

kasvamaan. Kukkonen uskoo, että kasvanut vaatimustaso johtaa paitsi tehokkaampiin ja 

monipuolisempiin tuotantovälineisiin, mutta myös parempaan jatkuvaan projektin hal-

lintaan ja dokumentointiin. Hän esittää, että urakkaneuvotteluissa tilaajan ja urakoitsijan 

välistä riskiä voitaisiin jakaa kerätyn datan perusteella. Näin vastuullinen urakoitsija 

dokumentoi kaiken louhintaprosessin oleellisen datan. Kukkonen toteaa, että MWD-

järjestelmä antaa toimivat työkalut myös datan dokumentointiin. 

 MWD-parametrit 2.3.2

MWD-jäjestelmän keskeisenä toimintaperusteena on tiettyjen dataparametrien keräämi-

nen ennalta määritetyin mittavälein. Parametreja voidaan oikein tulkittuna käyttää kalli-

on ominaisuuksien tulkintaan. Niistä voidaan myös johtaa uusia parametreja, joita käy-

tetään kallion karakterisointiin. Atlas Copcon MWD-järjestelmä pystyy keräämään raa-

kadataa reiän pituuden ja porausajan lisäksi kahdeksasta parametrista: 
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o Tunkeutumisnopeus (cm/min) 

o Syöttöpaine (bar) 

o Iskupaine (bar) 

o Pyöritysnopeus (rpm) 

o Pyörityspaine (bar) 

o Vaimennus (Damper pressure) (bar) 

o Huuhteluveden paine (bar) 

o Huuhteluveden virtaus (l/min) 

(Atlas Copco 2013c) 

Parametreihin vaikuttaa vallitsevien kallio-olosuhteiden lisäksi porauslaitteeseen ja sen 

operaattoriin liittyviä tekijöitä. Jotta kallio-olosuhteista saataisiin todellisuutta vastaava 

kuva, on porauslaite- ja operaattoririippuvaiset tekijät suodatettava pois mahdollisim-

man tehokkaasti. Kerättyjen parametrien perusteella voidaan luoda uusia, paremmin 

kallio-olosuhteita kuvaavia parametreja. (Schunnesson et al. 2011) 

MWD-järjestelmän keräämät parametrit voidaan jakaa itsenäisiin ja toisista riippuviin 

parametreihin esimerkiksi Peckin (1989) tekemän jaon tavoin. Samaa jakoa käytti myös 

Mozaffari (2007), ja siinä tärkeimmiksi riippuviksi parametreiksi luokiteltiin tunkeutu-

misnopeus, pyörityspaine sekä puhallusilmanpaine. Yhdistävänä tekijänä näille oli nii-

den reagointi kalliolaadun muutoksiin: esimerkiksi tunkeutumisnopeus pienenee porat-

tavan kivilaadun ollessa kovempaa (Mozaffari 2007). Avolouhosolosuhteissa porasoijan 

poisto hoidetaan usein paineilmalla, joten maan alla tämän parametrin voi korvata huuh-

teluveden paineella sekä virtaamalla.  

Riippuvien parametrien arvot reagoivat kalliolaadun vaihteluihin sekä itsenäisten para-

metrien arvojen muutoksiin (Schunnesson et al. 2011). Itsenäiset parametrit sen sijaan 

eivät reagoi suoraan kallionlaadun muutoksiin, vaan niiden mahdolliset muutokset ovat 

seurausta esimerkiksi porauksenohjausjärjestelmän toiminnasta. Itsenäisiä parametreja 

ovat syöttö, isku- ja vaimennuspaine.  Kalliolaadun vaihtelun ei siis tarvitsisi johtaa 

itsenäisten parametrien arvojen säätämiseen, mutta porauslaitteen toiminnan ja kestä-

vyyden sekä porauksen tehokkuuden kannalta tämä on järkevää.   

Tunkeutumisnopeus (Penetration rate), mittaa kuinka nopeasti poranterä tunkeutuu kal-

lioon. Luonnollisesti mitä kovempaa kivi on, sitä hitaammin terä uppoaa siihen. Tätä 

parametria käytetään yhtenä muuttujana kallion kovuuden ja rakoilevuuden analysoin-

nissa. Jos kallio on yhtenäistä ja tasalaatuista, tunkeutumisnopeus yleensä pienenee rei-



23 
 

käpituuden kasvaessa. Tämä johtuu kasvavista energiahäviöistä porakalustossa, erityi-

sesti jatkotankojen kohdalla. Tunkeutumisnopeuden muutos on siis merkittävä lähinnä 

injektointiporauksessa. Tunkeutumisnopeuteen vaikuttaa kalliolaadun lisäksi sekä itse-

näisiä, kuten isku- ja syöttöpaineet ja pyöritysnopeus, että riippuvia parametreja, kuten 

pyörityspaine. (Schunnesson et al. 2011) 

Pyörityspaine on RPCF-periaatteen perusteella tärkein porauksen automaattiohjausta 

ohjaava parametri. Se reagoi rakoihin yleistäen kasvamalla, joten sitä hyödynnetään 

MWD:ssä. Syöttöpaine ohjautuu pyörityspaineen muutosten perusteella.  

Schunnessonin et al. (2011) mukaan myös kalliomassan hydrologisilla ominaisuuksilla 

on merkitystä erityisesti kallion lujituksen kannalta. He toteavat, että huuhteluvedenpai-

ne nousee ja -vedenvirtaama laskee reikäsyvyyden kasvaessa vaikka olosuhteet eivät 

muuttuisikaan (Kuva 5).  

 
Kuva 5. Huuhteluvedenvirtaaman ja -paineen reagointi reikäsyvyyden kasvuun. (Schunnesson et 
al. 2011) 

Schunnessonin et al. (2011) mukaan vesiparametrit reagoivat rakoihin toisistaan poik-

keavasti. Jos vesi virtaa halkeamasta sisään porareikään, vedenpaine kasvaa ja vedenvir-

taama pienenee. Kuiva halkeama, johon huuhteluvesi häviää, näkyy pienenevänä ve-

denpaineena ja kasvavana vedenvirtaamana. Huuhteluvedenvirtaaman ja -paineen voi 

ajatella siis olevan hyödyllisiä kallio-olojen selvittämisessä, sillä ainakin teoriassa ne 

reagoivat sekä kuiviin että veden täyttämiin rakoihin.  

Kaikilla parametreilla pienin rekisteröintiväli on 2 cm tunkeutumisnopeuden ollessa 

korkeintaan 3 metriä minuutissa (Atlas Copco 2009a). Tätä suuremmissa tunkeutumis-

nopeuksissa rekisteröintiväli venyy automaattisesti suuremmaksi, esimerkiksi tämän 

tutkimuksen tapauksessa usein 2,2-2,5 cm:n. Näin ollen rekisteröintiväli on suuremmis-
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sa tunkeutumisnopeuksissa ennemminkin rekisteröintitaajuus. Tässä tutkimuksessa asi-

asta käytetään kuitenkin termiä rekisteröintiväli. 

 Tiedonsiirto ja tukiohjelmat 2.3.3

Kerätty data voidaan tallentaa porajumbon tietokoneelle tai siirtää suoraan langattoman 

verkon kautta esimerkiksi työmaatoimistoon analysoitavaksi. Jotta dataa voidaan kerätä, 

on Atlas Copcon tapauksessa porakaluston oltava varustettuna Rig Control Systemillä 

(RCS) ja ABC Advanced Boom Controllilla. Tukiohjelmat poraukseen sisältävät suun-

nitteludatan tunnelilinjoista profiilien leikkauksiin ja kallion lujitukseen. Tukiohjelmilla 

siirretään porauslaitteille laserlinjat, joita käytetään laitteiden paikoittamiseen oikealle 

sijainnille eli navigointiin. Niiden lisäksi muun muassa porakaaviot siirretään ohjelmilla 

porauslaitteeseen. Vastaavasti porauslaitteiden keräämä data voidaan analysoida tukioh-

jelmien työkaluilla. (Schunnesson 2009) 

Vaaramaan (2013) mukaan tiedonsiirrossa käytetään nykyisin kansainvälisesti standar-

doituja ja alalle yhteisiä tiedonsiirtoformaatteja. Näistä kalliorakentamisessa ja kaivok-

silla on käytössä erityisesti IREDES-standardi. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa MWD-

järjestelmän tuottamat XML-tiedostot kuuluvat tämän standardin piiriin. Atlas Copcon 

ohjelma tuottaa lisäksi XML:n perustuvia MWD-tiedostoja, jotka ovat suoraan käytet-

tävissä vain Atlas Copcon omissa ohjelmissa. 

Tunnel Manager on perinteisesti ollut Atlas Copcon tukiohjelma tunneliprojektin hallin-

taan. Ohjelmasta on kolme eri lisenssiversiota, joista kaksi laajinta, Tunnel Manager Pro 

ja MWD, sisältävät tässä työssä tarkasteltavia MWD-datan analysointiominaisuuksia 

(Atlas Copco 2009b). Tässä tutkimuksessa käytetään kuitenkin Tunnel Managerin kor-

vaavaa Underground Manageria, joka on jatkokehitetty versio edellisestä. Sen porauk-

seen ja MWD-järjestelmään liittyvät ominaisuudet ovat melko samankaltaiset Tunnel 

Manageriin verrattuna, mutta lisänä on muunkin tunnelitoiminnan yhdistäminen samaan 

projektinhallintaohjelmaan (Atlas Copco 2013c).  

Underground Manager MWD:ssä on Pro:ta enemmän graafisia ominaisuuksia. MWD 

sisältää muun muassa Mapping- ja Slicing- toiminnot, joilla saa selkeämmän hahmo-

telman analyysistä. Mapping-toiminnolla voidaan tulostaa katkoporauksen porausdataa 

ja kallio-ominaisuuksia seinistä ja katosta graafiseksi esitykseksi vaakatasoon. Slicing-

toiminnolla voidaan luoda graafisia poikkileikkauksia tunnelista kohtisuoraan tunneli-

linjaa kohtaan. (Atlas Copco 2013c) 
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Pettersenin (2013a) mukaan MWD-version graafisilla lisäominaisuuksilla saadaan sel-

keästi esitettyä kallio-olosuhteita. Graafiset esitykset helpottavat ja nopeuttavat olosuh-

teiden tulkintaa ja siten mahdollistavat MWD-järjestelmän hyödyntämisen työmaaryt-

missä.  

Sandvikilla vastaava tukiohjelmisto on iSure. Ohjelmalla pystyy suunnittelemaan sekä 

yksittäisiä että monia tunneleita, joten se soveltuu käytettäväksi sekä tunneliurakoissa 

että kaivoksissa. Ohjelmistolla hallinnoidaan tunneliprofiileita, poraus- ja pulttauskaa-

vioita ja laserlinjoja. Ohjelmistolla voidaan analysoida Sandvikin yhteensopivien po-

rauslaitteiden keräämää dataa. (Sandvik 2010) 

Eräs maininnan arvoisista ominaisuuksista iSuressa on lähtevyysanalyysi. Lähtevyys-

analyysillä voidaan arvioida edellisen katkon lähtevyyttä edellisen porauksen reikien 

päätepisteiden ja uuden porauksen reikien lähtöpisteiden keskiarvojen erona. Edellisestä 

katkosta saatujen tietojen perusteella voidaan ohjata uuden katkon porakaavion suunnit-

telua. (Sandvik 2010) 

Atlas Copcon ja Sandvikin ratkaisujen lisäksi samankaltaisia MWD-järjestelmiä toteut-

taa myös esimerkiksi Rockma Systems Ab. Rockman tuote-esittelyn (Rockma 2013) 

mukaan yritys tarjoaa MWD-datankeräysjärjestelmiä, sekä ohjelmia kerättyjen paramet-

rien analysointiin ja kallio-olosuhteiden graafiseen esittämiseen. Yrityksen mukaan da-

tankeräysjärjestelmät voidaan asentaa jälkeenpäin kaikentyyppisiin porauslaitteisiin, 

joten ne voivat olla vaihtoehtoja laitevalmistajien järjestelmille.  

Tämän työn yhteydessä keskitytään vain Underground Manageriin, sillä dataa kerättiin 

ainoastaan Atlas Copcon peränporauslaitteilla. Underground Managerin toiminnot ovat 

oleellisilta osin yhtenevät Tunnel Manageriin, joten edellistä käsittelevät asiat pätevät 

pääosin myös jälkimmäisen kohdalla. Täytyy kuitenkin huomioida, että kaikkien omi-

naisuuksien toimimiseksi molemmista täytyy olla käytössä MWD-versiot.  

 Lasketut parametrit 2.3.4

Itsenäisten ja riippuvien parametrien lisäksi on olemassa laskettuja parametreja. Under-

ground Manager Pro ja MWD pystyvät laskemaan kiven kovuutta (Hardness) ja rakoi-

lua (Fracturing). Myös Hardnessin ja yksiaksiaalisen puristuslujuuden välillä on huo-

mattu yhteys (Hjelme 2010). Hardness ja Fracturing ovat laskettuja parametreja, joiden 

laskukaavat on luotu Schunnessonin esittelemien teorioiden pohjalta (Schunnesson 

1996 ja Schunnesson 1998). Tarkat kaavat ovat yrityssalaisuuksia, mutta niiden taustoja 
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avataan Schunnessonin et al. (2011) raportissa. Kaavojen tarkoitus on normalisoida las-

kettuja arvoja esimerkiksi reikäsyvyyden vaikutukselta. Atlas Copcon mukaan ohjelmi-

en laskema Hardness-parametri korreloi melko tarkasti yksiaksiaalisen puristuslujuuden 

kanssa ja Fracturing-parametri hyvin RQD-luvun kanssa. (Atlas Copco 2013c) 

Hardness-parametri perustuu Schunnessonin et al. (2011) mukaan vahvasti poran tun-

keutumisnopeuteen. Heidän mukaan suuri tunkeutumisnopeus indikoi pehmeää kalliota, 

kun taas pieni tunkeutumisnopeus viittaa kovaan kallioon. Jotta tunkeutumisnopeutta 

voisi käyttää suoraan Hardness-parametrin indikaattorina, tulee muiden parametrien 

vaikutus siihen poistaa (Schunnesson et al. 2011).  

Pyörityspaineen vaihtelevuus on hyvä indikaattori rakoilulle (Schunnesson et al. 2011). 

Siksi voidaan olettaa, että Fracturing -parametri nojaa siihen. Schunnesson (1996) esitti, 

että pyörityspaineen vaihtelevuutta voidaan laskea kaavalla:  

𝑇𝑃𝑣𝑎𝑟  =  ���𝑇𝑃 − 𝑇𝑃𝑎𝑣𝑟�
2
 

Jossa: 

TPvar = Pyörityspaineen vaihtelevuus 

TP = Mitattu pyörityspaine 

TPavr = Pyörityspaineen keskiarvo mittausvälillä 

Pyörityspaineen varianssi ei suoraan voi olla Underground Managerin Fracturing-

parametrin tulos, sillä Fracturing saa aina myös negatiivisia arvoja (ks. luku 3.2.1). 

Fracturing-laskentakaavassa on muitakin termejä esimerkiksi normalisoimassa rei-

käsyvyyden vaikutusta (Pettersen 2013b).  

Tunkeutumisnopeuden vaihtelevuus saadaan samalla periaatteella tunkeutumisnopeuden 

varianssista. Ainakin pyörityspaineen varianssin on todettu korreloivan hyvin kallion 

rakoilun ja RQD-luvun kanssa. Tulokset saatiin tutkimuksista, joissa Schunnesson sel-

vitti RQD-luvun ennustettavuutta porausdatan perusteella. (Schunnesson 1996) 

Schunnessonin tutkimus RQD:n ennustamisesta porausparametrien perusteella tehtiin 

Gödbergetin tunnelityömaalla Ruotsissa. Alueen kallion RQD-arvoissa oli sekä perin-

teisten havainnointimenetelmien että parametrien analysoinnin perusteella melko vähän 

vaihtelua, minkä vuoksi yleistä RQD:n ennustusmallia porausparametreista ei pystytty 
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luomaan. Tutkimuksessa rekisteröitiin neljää parametria: reiän pituutta, tunkeutuvuutta, 

sekä syöttö ja pyörityspaineita. (Schunnesson 1996) 

Myöhemmin Schunnesson (Schunnesson 1998) tutki kallion tilan selvittämistä MWD-

järjestelmällä kolmessa testikohteessa Ruotsissa. Hän selvitti tutkimuksessaan, miten 

MWD-raakadataa tulisi käsitellä sen normalisoimiseksi osoittamaan ainoastaan vaihte-

luita kalliossa, ei esimerkiksi porauslaitteessa. Schunnesson hankki materiaalia tutki-

mukseensa Glödbergetin lisäksi Kiirunan ja Zinkgruvanin kaivoksilta Ruotsissa. Hän 

toteaa porauksen seurannan MWD:llä olevan hyvä menetelmä rakoilun ja heikkous-

vyöhykkeiden erottamiseen. Sen sijaan tarkkaa korrelaatiota kivimateriaalin ominai-

suuksiin, kuten puristuslujuuteen, ei pystytty löytämään. (Schunnesson 1998) 

Høien ja Nilsen (2012) käyttivät tulkinnasta ja datan keräämisestä yhteislyhennystä 

DPI, Drill Parameter Interpretation. Heidän käyttämä DPI-ohjelma esitti kolme eri joh-

dettua parametria: kallion lujuus (hardness), kallion rakoilu (fracturing) ja hydrologisten 

ominaisuuksien parametri. Hydrologisten ominaisuuksien parametrin voi laskea esimer-

kiksi Schunnesson et al. (2011) esittelemällä kaavalla, mutta sitä ei käytetä tässä työssä, 

koska Underground Manager ei sitä vakiona sisällä. Høien ja Nilsen (2012) lisäävät, 

että hardnessia, fracturingia ja hydrologisia ominaisuuksia yhdistelemällä on mahdollis-

ta johtaa muita kalliota kuvaavia parametreja kuten porattavuus tai räjäytettävyys.  

 Underground Manager -asetusten työmaakohtainen kalibrointi 2.3.5

Porausparametreihin vaikuttaa kallio-olosuhteiden lisäksi muitakin tekijöitä, lähinnä 

porauslaitteeseen ja kalustoon liittyviä. Analyysin työmaakohtaisella kalibroinnilla voi-

daan tarkoittaa analysointiohjelman sovittamista vastaamaan työmaakohtaisia olosuhtei-

ta. Parametrien normalisoinnin tarkoituksena on poistaa analyysista muut kuin kallio-

olosuhteiden vaikutukset. Molemmilla on siis sama päämäärä, eli saavuttaa parempi 

analyysi kallio-olosuhteista. Kalibrointia suoritetaan, koska kalliolaatuun, porauslaittei-

siin ja porakalustoon liittyvät olosuhteet voivat olla joka työmaalla hieman erilaiset. 

Tämän työn yhteydessä normalisoinnilla tarkoitetaan kerätyn datan erottamista erilaisis-

ta virhetekijöistä. Kalibrointiin luetaan tässä kuuluvaksi Underground Managerin ase-

tusten sovittaminen työmaalle sopivaksi. Tällä siis haetaan erityisesti MWD-

järjestelmän laskettujen parametrien havainnollisuuden maksimointia Underground 

Managerin graafisissa työkaluissa. Tässä työssä ei käytetä erillisiä normalisointimene-

telmiä, vaan tyydytään laskettujen parametrien kaavojen sisältämiin normalisointeihin. 
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Schunnessonin (1998) mukaan analysointiongelmia yritettiin joskus ratkaista pitämällä 

kaikki porauksen paineet vakioina, jolloin tunkeutumisnopeus olisi oletettavasti reagoi-

nut vain kallio-olosuhteiden muutoksiin. Menettely kuitenkin aiheutti ylimääräistä rasi-

tusta porakalustolle ja se esti maksimisuorituskyvyn saavuttamisen. Tällainen toiminta-

tapa on kaiken lisäksi nykyisin mahdotonta, sillä porauksenohjausjärjestelmät säätävät 

kaikkia parametreja optimaaliseen poraustulokseen pääsemiseksi.  

Schunnessonin (1998) mukaan on olemassa systemaattista, esimerkiksi porakalustosta 

ja reikäsyvyydestä johtuvaa variaatiota, sekä epäsystemaattista, kalliolaadusta johtuvaa 

variaatiota. Hän ehdotti raakaporausdatan normalisointiin vaiheittaista menetelmää. 

Reikäsyvyyden aiheuttaman systemaattisen variaation selvittämiseksi kalliolaadusta 

johtuvan variaation saa poistettua keräämällä paljon aineistoa, ja muodostamalla para-

metrien keskiarvoista eri reikäsyvyyksillä regressiosuorat. Regressiosuoriin jää rei-

käsyvyydestä johtuva systemaattinen variaatio, mutta kalliolaadusta johtuva variaatio 

poistuu. Reikäsyvyydestä johtuvien variaatioiden poistamisen jälkeen normalisoidaan 

tunkeutumisnopeus ja pyörityspaine syötön vaikutukselta. Pyörityspaine riippuu sekä 

reikäsyvyydestä että tunkeutumisnopeudesta, joten siitä on vielä poistettava tunkeutu-

misnopeuden vaikutus.  

Tähän diplomityöhön liittyen samantyylisessä kohteessa Schunnessonin (1998) tutki-

muksessa tunkeutumisnopeus pieneni 2 metrin syvyydestä 20 metriin mentäessä 15 pro-

senttia. Tämä esittää siis systemaattista vaikutusta reikäsyvyyden muuttuessa. Pyöritys-

paine muuttui myös samalla matkalla muutamia prosentteja, tosin suuremmaksi. Syöttö 

pysyi lähes vakiona. Se kuitenkin muuttuisi jos porattaisiin pystysuoraan ylös tai alas 

jatkokankien tuoman lisäpainon vaikutuksesta.  

Underground Manageriin on mahdollista ohjelmoida erilaisia lisäosia esimerkiksi nor-

malisointia varten (Atlas Copco 2013c). Schunnessonin et al. (2011) mukaan Under-

ground Managerin asetuksia kannattaa säätää, jotta lasketut Hardness- ja Fracturing-

parametrit havainnollistaisivat kalliolaatua ja sen vaihteluja graafisissa työkaluissa 

mahdollisimman hyvin. Asetuksiin voi käyttää vertailukohtana esimerkiksi puristuslu-

juustestejä, RQD- ja muita geologisia kartoituksia. Puristuslujuustestit voivat ohjata 

Hardness-parametrin tulkintaa, kun taas RQD- ja geologisella kartoituksella tarkenne-

taan Fracturing-parametria. Mahdollisen hydraulisten parametrien selvittämiseen voisi 

käyttää esimerkiksi vesimenekkikokeita.  
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Schunnesson et al. (2011) esittelevät työmaakohtaisen Underground Managerin väris-

kaalojen asettamisvaihtoehdon. Tätä menetelmää käytettiin myös tässä tutkimuksessa. 

Esimerkissä kerätään ensin MWD-dataa tulkittavaksi. Underground Managerin värimo-

duulista valitaan selkeästi toisistaan erottuvat värit, esimerkiksi pehmeälle kivelle kel-

tainen ja kovalle kivelle sininen. Väriskaalalle luodaan arvovälit, jotka asetetaan ha-

vainnollistamaan vallitsevia kallio-olosuhteita käyttämällä vertailudataa esimerkiksi 

puristuslujuuskokeista. Underground Managerin Slicing- ja Mapping-tulostukset helpot-

tavat skaalaan asettamista oikein osoittamalla kivilaadun vaihtelua. Tavoitteena on saa-

da väriskaala tukemaan tulkintaa mahdollisimman hyvin. Kun sopiva väriskaala luotu, 

sitä voidaan käyttää koko projektin ajan olettaen, etteivät kallio-olosuhteet muutu mer-

kittävästi tai porajumboa vaihdeta. (Schunnesson et al. 2011) 

Schunnessonin et al. (2012) tutkimuksessa Hardness-parametrin väriskaalojen säätöön 

käytettiin Schmidt-vasaraa. Sen tarjoamilla vertailukohdilla MWD-järjestelmän Hard-

ness-parametri saatiin vastaamaan yksiaksiaalisia puristuslujuuksia. Tämän projektin 

yhteydessä valittiin tärkeämmäksi tavoitteeksi säätää Fracturing-parametrin väriskaala 

osoittamaan Räsäsen (Eskola, Räsänen 2013) hyödylliseksi mainitsemaa rakoilun mer-

kittävyyttä ja rakoilutiheyttä. Rakoilun valittiin tärkeämmäksi tarkastella, koska sen 

vaikutus räjäytysten onnistumiseen on suuri. Fracturing-parametrin väriskaalan asetuk-

siin Schunnesson et al. (2011) ehdottivat hyödynnettävän geologisia kartoituksia ja nii-

den RQD-arvoja. Geologisten kartoitusten ja RQD-havaintojen hyödyntäminen on hel-

pommin toteutettavissa, sillä niitä tehdään monilla työmailla. Hardness-parametrin väri-

skaalan asettamisessa avustavia puristuslujuuskokeita ei työmailla juurikaan tehdä, joten 

niitä ei otettu mukaan tähän tutkimukseen.   

 MWD-datan parametrien korrelaatio kallio-olosuhteisiin 2.3.6

MWD-datan luotettavuutta todellisten kallio-olosuhteiden kuvaajana on tutkittu ympäri 

maailmaa erilaisissa kallio-olosuhteissa. Tässä luvussa esitellään muiden kuin jo mainit-

tujen Schunnessonin (1996, 1998) tutkimusten tuloksia MWD:n ja kalliolaadun korre-

laatiosta. 

Joissain tutkimuksissa analyysia on pyritty samaan tarkemmaksi erilaisten normalisoin-

tiratkaisujen avulla. Toisaalta esimerkiksi Atlas Copcon (2013c) mukaan väriskaala-

asetuksiltaan oikein säädetyt Underground Managerin parametrit osoittavat jo itsessään 

kallioraot hyvin ja tulkitsevat kallio-ominaisuuksia oikein. Kuva 6 esittää kalliolaadun 
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ja Hardness-parametrin korrelaatiota. Valmistajan mukaan Hardness-parametri reagoi 

siinä hyvin kalliolaadun vaihteluun.  

 
Kuva 6. Hardness-parametrin Slicing-tulostus verrattuna räjäytettyyn kalliopintaan. Harmaa ja 
keltainen kuvaavat pehmeämpää kiveä kuin vihreä ja sininen. (Atlas Copco 2013a) 

Segui ja Higgins (2002) tutkivat MWD-järjestelmän hyödyntämistä räjäytyssuunnitte-

lussa avolouhoksilla. He toteavat sen tarjoavan paremman kuvan kallio-olosuhteista 

kuin perinteisesti tuotannossa käytetyt arviointimenetelmät. Segui ja Higgins lisäävät, 

etteivät MWD-järjestelmät ole täysin tarkkoja, mutta antavat riittävästi informaatiota 

räjäytyssuunnitteluun sekä mahdollisesti muuhun tuotannon optimointiin. On huomatta-

va, että räjäytyssuunnittelu suuren mittakaavan avolouhoksella on melko erilaista tunne-

lilouhinnan vastaavaan. Kuitenkin MWD-datasta kerättyjen kokemuksien voi olettaa 

pätevän osittain myös tunnelilouhintakohteissa. 

Olkiluodon Posiva-projektin yhteydessä arvioitiin MWD-järjestelmän hyödyntämistä 

kalliolaadun tutkimisessa tunnelilouhinnan katkonporausdatasta, painopisteen ollessa 

kalliomekaanisten olojen kartoituksessa. Vallin (2010) mukaan MWD-järjestelmä ei 

toiminut täydellisesti Olkiluodon geologisesti haastavissa oloissa, joissa on paljon 

gneissiä, ja mineralogia sekä kalliomekaaniset olosuhteet ovat vaihtelevia. Hänen mu-

kaan ei havaittu selkeää korrelaatiota MWD-datan ja yksiaksiaalisen puristuslujuustes-

tin (UCS-testi) tulosten kanssa eikä myöskään Schmidt-vasaratestin tai pistekuormates-
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tin kanssa. Sen sijaan epäsuoran vetolujuustestin tuloksissa havaittiin yhtymäkohtia 

MWD-dataan. Tutkimus tehtiin Atlas Copcon porauslaitetta käyttäen, ja analysointi 

suoritettiin Tunnel Managerilla. 

Valli (2010) korostaa työkohdekohtaisen asetusten säädön tärkeyttä, sillä MWD-datan 

tulosten todettiin olevan vahvasti riippuvainen sekä kohteesta että porauslaitteen käyt-

tämistä paineista. Hän esittää asetusten säädön apuvälineeksi, että DRI-testejä tulisi teh-

dä jokaiselle ympäristön kivityypille, ja testit tulisi suorittaa mahdollisimman läheltä 

porareikiä, joista on kerätty MWD-dataa. Tällä tavoin saataisiin selville MWD-datan 

parametrien arvot eri kivilajeissa. Valli (2010) myös toteaa, että MWD-järjestelmän 

hyödyntämisellä on potentiaalia tunneliprojekteissa räjäytysoptimoinnissa määrittämään 

räjäytysmääriä reikäkohtaisesti. Olkiluodossa tätä ei kuitenkaan pystytty toteuttamaan, 

sillä nykyisiä räjäytysaineita ja käytäntöjä ei pystytty raportin mukaan muokkaamaan 

tarpeeksi helposti vastaamaan vaihtuvia tilanteita. Samanlaisia ongelmia esittivät myös 

Mishra ja Gupta (2013). 

Mozaffari (2007) tutki diplomityössään MWD-järjestelmän hyödyntämistä Aitikin kai-

voksella Pohjois-Ruotsissa. Mozaffari toteaa järjestelmän olevan ajallisesti ja kustan-

nuksiltaan tehokas menetelmä suurten kalliomassojen tarkkaan mallintamiseen. Hänen 

mukaansa MWD-järjestelmää käyttämällä saadaan perinteisiä geologisia kairauksia 

tarkempaa tietoa kalliosta. Hän lisää myös, että MWD-datasta voidaan saada esimerkik-

si räjäytyssuunnittelussa hyödynnettävää informaatiota, ja näin ollen voidaan saavuttaa 

paremmat räjäytystulokset avolouhintaolosuhteissa. Räjäytystuloksella tässä yhteydessä 

tarkoitettiin räjäytyksen jälkeistä louhekokoa. 

Mozaffarin (2007) tutkimuksessa tunkeumanopeuden ja pyörityspaineen kasvulla ha-

vaittiin korrelaatio pehmeään kiveen ja rakoiluvyöhykkeisiin. Tunkeutumisnopeuden 

huomattiin kasvavan louhekoon pienentyessä. Mozaffari käytti vertailuparametrinä 

Aquila Mining Systemsin MWD-järjestelmän automaattisesti tulostamaa Blastability 

Indexiä, mutta parempi korrelaatio saatiin Specific Energy -parametristä. 

Hjelme (2010) keräsi Pro Gradussaan porausdataa Lørenin tunnelissa Oslon ympäristös-

sä, ja arvioi sen parametrien normalisointia korreloimaan kallio-olosuhteita geologisen 

kartoituksen avulla. Hjelme toteaa, että normalisoidut parametrit kuten tunkeutumisno-

peus ja pyörityspaine korreloivat kallio-olosuhteiden muutoksiin, mutta normalisointi-

prosessi on herkkä poikkeuksellisille virhearvoille. Lisäksi toimenpiteitä täytyy suorit-

taa, jotta yksittäisiä parametreja voi käyttää kallionlaadun määrityksessä. Hjelme ha-
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vaitsi, että tunkeutumisnopeudella ja kiven yksiaksiaalisella puristuslujuudella on ha-

vaittavissa yhteys. Kuten Mozaffari (2007), Hjelme jakoi parametrit itsenäisiin ja riip-

puviin parametreihin. Itsenäisiä parametreja porari pystyy kontrolloimaan, kun taas 

riippuvat parametrit reagoivat esimerkiksi kallio-olosuhteiden muutoksiin. Riippuvista 

parametreista merkittävimmiksi mainittiin tunkeutumisnopeus ja pyörityspaine.  

Hjelme (2010) vertasi Tunnel Manager MWD:n analyysiä rakoiluvyöhykkeistä ja kalli-

on lujuudesta geologien kenttäkartoitustuloksiin. Tunnel Manager MWD:n analyysi ei 

aina pystynyt osoittamaan kivilaatujen vaihtelua oikein. Tunnel Manager arvioi reikien 

alkumetrien kohdalla olevan selkeästi muun poraviuhkan aluetta kovempaa kiveä, vaik-

ka geologisen kartoituksen mukaan näin ei ollut. Hjelme päätteli, että datasta saatetaan 

tehdä vääriä tulkintoja kivilajeista, jos sitä ei normalisoida ensin. Normalisoiduilla tun-

keutumisnopeuksilla ja pyörityspaineilla pystyttiin löytämään geologisia rajapintoja. 

Kuitenkin myös normalisoimattomat tunkeutumisnopeusarvot vaihtelivat kallion UCS-

arvojen vaihdellessa. Vastoin oletettua tunkeutumisnopeus ei kuitenkaan aina suoraan 

laskenut kun UCS-arvo kasvoi.  

Hjelmen (2010) mukaan injektointi- ja panostusreikien normalisoidut, porauslaitteelle 

ominaiset tunkeumisnopeus- ja pyörityspainekeskiarvot eivät vastanneet toisiaan. Tähän 

oli syynä, että panostusrei’istä oli huomattavasti enemmän dataa, joten niiden kohdalla 

geologiset vaihtelut poistuivat normalisoinnin onnistuessa paremmin. Vähäisen injek-

tointiporauksen datamäärän aiheuttamia ongelmia lienee odotettavissa myös muissa 

vastaavissa tutkimuksissa. 

Høien ja Nilsen (2012) havaitsivat, että MWD-datasta voidaan tulkita, missä kohtaa 

kalliossa on vettä. He kutsuvat parametrien tulkintaa lyhennelmällä DPI, Drill Parame-

ter Interpretation.  Høien ja Nilsen korostavat DPI:n potentiaalia paitsi selvittämään 

vesivuotoja, myös muita kallio-ominaisuuksia, vaikka huomauttavat sen olevan vielä 

melko epävarmaa. Tutkimus tehtiin Lørenin tunnelissa Oslon seudulla. Alueen kalliope-

rä koostuu sekä magmaperäisistä että sedimenttikivistä (Hjelme 2010, Høien & Nilsen 

2012).  

Beattie (2009) tutki keinotekoisten neuroverkkojen käyttöä kivenlaadun tulkinnassa 

MWD-datasta. Tutkimus tehtiin kovan kiven ympäristössä avolouhintakaivoksella. Tu-

loksista Beattie päätteli, että neuroverkot eivät yksistään toimi luotettavina kiven laadun 

luokittajina MWD-datasta. Martin (2007) tutki samoja asioita pehmeän kiven ympäris-

tössä, jossa neuroverkkojen käytöllä saavutettiin parempia tuloksia kivenlaatujen määri-
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tyksessä kuin kaupallisilla analysointiohjelmilla. Beattie (2009) toteaa kuitenkin, että 

pehmeän kiven ympäristössä tehdyistä tutkimuksista ei voi vetää johtopäätöksiä, jotka 

olisivat voimassa kovan kiven olosuhteissa. 

Patel (2013) tutki rakojen ja onkaloiden havainnointia porausparametrien perusteella 

Down-The-Hole -porauksessa (DTH). Porausparametrien vertailuaineistona hän käytti 

lähes samoista kohdin otettuja kairasydännäytteitä. Patel havaitsi, että maanalaiset kal-

lioraot ja onkalot voidaan havaita jatkuvalla porausparametrien seurannalla. Patel kui-

tenkin lisää, että rakojen ja onkaloiden tarkempia ominaisuuksia ei voida selvittää kun-

nolla pelkästään parametrilokeista. Lisäksi täytyy huomioida, että datalokin täytyy toi-

mia kunnolla, muuten rakojen tai onkaloiden syvyyksissä tai paksuuksissa voi tulla vir-

heitä.  

Yue et al. (2004) tutkivat kalliolaadun määritystä porauksen monitoroinnilla Down-

The-Hole -porauksessa (DTH). Tutkimus toteutettiin vulkaanisten kivien ympäristössä 

paineilmakäyttöisellä DTH-poralla. Heidän käyttämä DPM-tekniikka pystyi mittaamaan 

parametrien arvoja jatkuvasti ja ilmeisen tarkasti. Yue et al. (2004) päättelivät, että me-

netelmällä pystyy erottamaan maalajien rajapintoja ja eri kivilajeja.  

Hakkila (2014) kehitti diplomityössään menetelmiä MWD-datan hyödyntämiseksi pora-

reiden ammattitaidon kehittämiseksi. Hakkilan mukaan tunkeutumisnopeuden paramet-

rissa havaittiin korrelaatio kallio-olosuhteisiin.   

Monien tutkimusten perusteella MWD-datasta voidaan erottaa kalliolaadun muutoksia 

ja rakoja. Lisäksi on havaittavissa, että MWD-datan normalisoinnista tai ainakin työ-

maakohtaisesta kalibroinnista on hyötyä analyysin tarkkuuden parantamisessa. Norma-

lisoinnilla voidaan saavuttaa etua erityisesti kivilajien tunnistuksessa ja kallion lujuuden 

arvioinnissa. Rakoilun havainnoinnissa sillä voidaan saada parempaa herkkyyttä. Tässä 

tutkimuksessa Underground Managerin Fracturing-parametri sovitetuin väriskaala-

asetuksin oletettiin kuitenkin tunnistavan rakoilualueet tarpeeksi hyvin, jotta niistä olisi 

hyötyä räjäytyksille olennaisten kallio-olosuhteiden ennakoinnissa. 
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3 Tutkimuksen toteutus 

Tässä diplomityössä tutkittiin korrelaatiota MWD-järjestelmän datan ja kalliolaadun 

sekä räjäytystulosten välillä. Korrelaatioita selvitettiin vertaamalla MWD-datan esittä-

mää kuvaa kallio-olosuhteista vertailuaineiston tarjoamaan kuvaan. Ennen kuin MWD-

järjestelmän keräämää dataa voitiin analysoida Underground Managerissa, täytyi ohjel-

man asetukset säätää sopiviksi Niittykummun työmaan olosuhteisiin. Vertailuaineistoa 

käytettiin apuna tässäkin. Asetusten sovittaminen sisälsi laskettujen Fracturing- ja 

Hardness-parametrien väriskaalojen säädön sellaisiksi, että rakoilualueet voisi erottaa 

paremman Q’-luokituksen kalliosta. Lisäksi Mapping- ja Slicing-asetuksia täytyi säätää 

sopiviksi Niittykummun tunnelinjoille ja -profiileille.  

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen asetelmaa ja toimenpiteitä tulosten saavuttami-

seksi. Luvun ensimmäisessä alaluvussa esitellään tutkimuksessa käytettyä aineistoa, 

välineitä ja menetelmiä sekä tutkimusympäristöä. Toisessa alaluvussa kuvataan Under-

ground Manager -ohjelman asetusten valitsemista. Tutkimuksessa havaittiin myös eri-

laisia tekijöitä, joiden oletettiin vaikuttavan Fracturing-parametrin arvoihin. Näitä tar-

kastellaan kolmannessa alaluvussa. 

3.1 Tutkimuksen puitteet 

Tiivistahtisessa työmaaympäristössä suoranaisesti tunneliprojektiin liittymättömien 

näytteiden ottaminen ja testien teko on hankalasti järjestettävissä. Tämän vuoksi tässä 

työssä tutkimuksen toteuttamiseen käytettiin välineitä ja menetelmiä, jotka ovat saata-

vissa ja toistettavissa lähes kaikilla tunnelityömailla. Myös käytetty aineisto on saatavis-

sa ja kerättävissä muissa kohteissa.  

 Tutkimusaineisto ja -paikka 3.1.1

Työssä käytetty aineisto koostuu Niittykummun louhintatyömaalla kerätystä MWD-

porausdatasta sekä vertailuaineistosta. Vertailuaineistoa ovat urakan tilaajan, Länsimet-

ron toimittamat rakennusgeologiset kartoitustiedot ja urakkalaskenta-aineiston kairaus-

tulokset, sekä työmaalla tehty kirjanpito ja valokuvadokumentaatio räjäytystuloksista. 

MWD-dataa ja valokuva-aineistoa kerättiin syyskuun lopusta joulukuun alkuun vuonna 

2013. Rakennusgeologiset kartoitustiedot ovat samalta ajalta, kun taas urakkalaskenta-

aineisto on luonnollisesti vanhempaa. Kuvassa 7 on havainnollistettu työmaa- ja urakka-

alueen sijaintia Niittykummussa. Samassa kuvassa näkyy myös tutkimusalueiden sijoit-

tuminen. 
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Kuva 7. Niittykummun kartta. Tutkimusalueet oranssilla merkityissä ratatunneleissa on ympyröi-
ty. (Länsimetro 2013b) 

Porausdataa kerättiin louhintaurakan ratatunneleista kahdella eri porajumbolla. Ratatun-

neleita on kaksi sekä länteen että itään, yhteensä tutkimuksen kohteena olevia louhinta-

periä on siis neljä. Urakan molempien ratatunneleiden pituus on noin 1,5 kilometriä. 

Tutkimusalueiden pituus on kussakin tunnelissa idässä, eli Tontunmäen ja Urheilupuis-

ton suunnassa, noin 100 metriä. Lännessä, eli Matinkylän suunnassa, eteläisen tunnelin 

tutkimusalue oli noin 100 metriä ja pohjoisen 140 metriä. Vaikka tutkimusalueet koko-

naisuutena ovat lännessä hieman pidempiä, käytettiin idästä kerättyä dataa tutkimuksen 

pääasiallisena lähteenä. Tämän vuoksi suurin osa työn esimerkeistä on otettu idän alu-

eilta. 

 Geologia ja louhintaolosuhteet 3.1.2

Tutkimusalueilla on etäisyyttä toisiinsa hieman reilu kilometri. Tällä matkalla kalliolaa-

tu muuttuu selkeästi. Idän tutkimusalueella kallio on suhteellisen hyvälaatuista ja lou-

hinnan kannalta suotuisaa lukuun ottamatta lopun rakoaluetta, mutta lännessä kallio on 

heikkolaatuisempaa ja vaatii työnaikaista lujitusta huomattavasti enemmän.  
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Niittykummun alueen ennakkotutkimuksissa on havaittu rakovyöhykkeitä urakka-

alueen länsiosissa (Länsimetro 2011). Pajusen et al. (2007) havaitsema NW-suuntainen 

siirrosvyöhyke on todennäköisesti piirustuksessa KR_8110_004 L11-12 (Länsimetro 

2011) kuvattu rikkonaisuusvyöhyke eteläisen tunnelin paaluvälillä 11960-11990. Tätä 

aluetta ei kuitenkaan pystytty tutkimaan tässä työssä, sillä datankeräyksen aloituksen 

aikaan louhinta eteni jo 90 metriä rikkonaisuusvyöhykkeestä eteenpäin. Lännessä urak-

ka-alueella on saman piirustuksen mukaan toinenkin huomattava rikkonaisuusvyöhyke 

sekä yksi pienempi. Näistä suurempi leikkaa pohjoisen tunnelin noin paaluvälillä 

12180-12200 (Länsimetro 2011). Kyseinen vyöhyke leikkaa myös eteläisen tunnelin. 

Idän tutkimusalueella ennakkotutkimuksissa paikannettiin vähemmän rakovyöhykkeitä 

(Länsimetro 2012), ja suurimmassa osassa idän tutkimusalueesta pystyttiin louhimaan 

hyvissä olosuhteissa. Esimerkiksi eteläisen tunnelin katkot alkaen paalulta 10869 itään 

päin todettiin geologien kartoituksissa kalliolaadultaan kohtalaiseksi (Länsimetro 

2013a), lukuun ottamatta viimeistä 20 metriä. Jos muutamia viimeisiä katkoja ei huomi-

oida, louhintajälki tutkimusalueella oli hyvää, eikä kauluksia tai muitakaan tulospoik-

keamia esiintynyt. Pohjoisen tunnelin tutkimusalueella kalliolaatu oli suureksi osin vas-

taavaa, ja myös sen lopussa esiintyi heikomman kallion alue. Loppua lukuun ottamatta 

työnaikaisen lujituksen tarve tutkimusalueella oli pieni, joten louhinta eteni nopeasti. 

Louhintasykliä nopeutti tosin myös lyhyt lastausmatka.  

Kuvassa 8 näkyvä tunnelin holvi noin paaluvälillä 10859-10867, kuten seinätkin, ovat 

louhintajäljeltään hyvälaatuisia. Tunneli on myös kuiva. Geologien kartoitustuloksien 

mukaan tällä kohdin Q’-luku on 4,4-5,0 RQD-luvun ollessa 80-90 (Länsimetro 2013a). 

Kartoitusten mukaan Q’-luku oli vielä hieman parempaa noin paalulla 10830-10835, 

jossa se vaihteli välillä 5-5,56. RQD-luvuksi siellä määritettiin 90-100. Lukema 5,56 oli 

paras rekisteröity Q’-arvo tutkimusalueella, mutta muualla Niittykummun tunneleissa 

päästiin paikoin kahdeksaan.    
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Kuva 8. Katkonporausta etelä-tunnelissa paalulla 10859. Geologien kartoitustulosten (Länsimetro 
2013a) mukaan kallio on laadultaan kohtalaista. Myös silmämääräisillä havainnoilla kallio tulkit-
tiin laadultaan vähintään kohtalaiseksi. Katkojen louhintajälki on hyvää ja se noudattaa hyvin 
tunnelin profiilia. 

Niittykummussa urakan länsiosan kalliolaatu oli geologisten kartoitusten mukaan (Län-

simetro 2013a) suurelta osin selvästi heikompaa kuin idässä. Suunnittelijat olivat mää-

ränneet alueelle työnaikaista lujitusta juotetuin ankkuripultein, minkä lisäksi jokainen 

katko turvaruiskubetonoitiin. Lisääntyneen lujituksen vuoksi louhintanopeus ei vastan-
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nut itäperien etenemistä. Myös epäonnistuneita räjäytyksiä tai heikkoja räjäytystuloksia 

esiintyi useammin. Itäperissä tosin räjäytysten tärinärajat olivat pienemmät kuin lännes-

sä tunnelilinjauksen läheisten rakennusten vuoksi.  

 Tutkimusvälineet 3.1.3

Tutkimusdataa kerättiin kahdella porajumbolla, joista molemmat ovat Atlas Copcon 

valmistamia. Toinen jumboista on kolmipuominen (Kuva 9) ja toinen nelipuominen. 

Laitteissa on täysi porausautomatiikka, mutta automaattisia siirtoja ei käytetä toistaisek-

si. Porausjärjestystä ei siis suunniteltu etukäteen, joten porari liikutti puomit porakaavi-

on mukaisesti reikien suille ja käynnisti automatisoidun porauksen. Atlas Copcon pe-

ränporauslaitteiden kolmiportaisella automaatioasteikolla porauslaitteiden taso on kor-

kein, ABC Total. Jumbojen porakoneet ovat mallia COP 3038.  

 
Kuva 9. Atlas Copcon kolmipuominen porajumbo. 

Kolmipuomisen porajumbon 1. ja 3. puomit on varustettu MWD-keräysominaisuudellla. 

Nelipuomisessa porajumbossa on myös kaksi MWD-keräysominaisuudella varustettua 

puomia. Yhtiön sisäisillä listoilla kolmipuominen jumbo kantaa nimeä J37 ja nelipuo-

minen J36. 

Parametrien arvoja mitattiin kahden, 10 ja 20 cm rekisteröintiväleillä. Tarkoituksena oli 

selvittää, mikä datan rekisteröintiväleistä on kaikista sopivin. J37:n rekisteröintiväli oli 
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aluksi 10 cm, kun taas J36:ssa käytettiin alusta lähtien 2 cm tarkkuutta. Tarkempien 

tuloksien saamiseksi myös J37:n rekistreröintiväli vaihdettiin 2 cm:n. Vertailun vuoksi 

tutkimuksessa käytettiin myös yhdessä J37:n puomissa myös 20 cm rekisteröintiväliä. 

Tutkimuksessa oletettiin, että tihein rekisteröintiväli on kaikista käyttökelpoisin. 

Niittykummussa katkonporauksissa käytetään halkaisijaltaan 51 mm ja injektointipora-

uksissa 54 mm nastakruunuja. Drifter-tangot ovat 6,4 metrisiä, ja injektointiporauksessa 

jatkotangot ovat kolmen metrin mittaisia.  

MWD-dataa siirrettiin aluksi muistitikulla tai -kortilla porajumbosta tietokoneelle. Da-

tankeräyksen lopussa Niittykumpuun saatiin langaton verkko, jossa datan siirto toisesta 

jumbosta onnistui jälkiasennetun WLAN-moduulin ansiosta. Datan käsittelyssä ja ana-

lysoinnissa käytettiin Atlas Copcon omaa ohjelmaa, Underground Manageria.  

 Tutkimusmenetelmät 3.1.4

Kerättyä dataa analysoitiin Underground Manager -ohjelmalla, josta käytössä oli kallion 

lujuutta ja rakoilua kuvaavat parametrit sisältävä versio. Ennen MWD-datan analysoin-

tia tuli MWD-järjestelmän asetukset sovittaa työkohteeseen sopivaksi. Sovittamiseen 

kuului Underground Managerin laskettujen parametrien väriskaalojen kalibrointi sopi-

ville asetuksille, jotta niistä pystyi havaitsemaan räjäytystuloksellisesti riskialttiita aluei-

ta. Kalibrointiin datan vertailukohtana käytettiin rakennusgeologisia kartoitustietoja 

tutkimusalueelta. Kalibrointiasetuksia säädettiin lisäksi tarkemmiksi tutkimalla MWD-

dataa katkoilta, joilta räjäytys jouduttiin uusimaan. MWD-järjestelmän sovittamiseen 

työkohteeseen kuului lisäksi erilaisten virhetekijöiden poisto ja parhaan parametrien 

rekisteröintivälin valitseminen. 

Kalliolaadun ja MWD-datan korrelaation selvittämiseksi dataa verrattiin valokuviin 

räjäytetyistä katkoista. Lisäksi MWD-dataa verrattiin karkealla tasolla rakennusgeologi-

siin kartoitustietoihin siten, että saatiin käsitys, miltä datassa näyttää Q’-luokitukseltaan 

hyvä ja miltä heikko kallio.  

Räjäytystulosten ja MWD-datan korrelaatiota selvitettiin tarkastelemalla dataa katkoilta, 

jotka jouduttiin uusimaan. Räjäytyksiä jouduttiin uusimaan katkoista, jotka eivät en-

simmäisessä räjäytyksessä lähteneet kokonaan. Tästä joukosta suljettiin pois ne katkot, 

joiden räjäytyksen tiedettiin epäonnistuneen esimerkiksi nalliletkun katkeamisen vuok-

si. Joukkoon laskettiin mukaan räjäytykset, joissa halutun tunneliprofiilin sisäpuolelle 

jäi kalliota, joka todettiin ongelmaksi seuraavan katkon porausta ajatellen. Jos ongelmaa 
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ei ollut, ei kohtaa kannattanut tarkastella, sillä sen poisto suoritettiin usein seuraavan 

katkon toimenpiteiden yhteydessä.  

Tutkimuksessa hankittujen tietojen perusteella pyrittiin lopuksi luonnostelemaan työka-

lua räjäytystulosten ennakointiin. Työkaluehdotus perustuu tutkimuksessa kerättyihin 

kokemuksiin eri näkymien ja reikätyyppien tarjoaman datan ominaisuuksista. 

3.2 Underground Managerin työkohdekohtaiset asetukset 

Kuten useissa lähteissäkin on todettu (ks. esim. Schunnesson et al. 2011, Atlas Copco 

2013c), on lasketut Fracturing- ja Hardness-parametrit tärkeää kalibroida työmaakohtai-

sesti, jotta niitä voidaan hyödyntää. Parametrien työmaakohtaisessa kalibroinnissa on 

tämän työn yhteydessä kyse siitä, että Underground Managerin asetuksissa Fracturingin 

ja Hardnessin väriskaaloja säädetään käytetyn porajumbon ja reikätyypin mukaan sopi-

viksi. Reikätyyppejä ovat tämän tutkimuksen yhteydessä katkonporauksen panostusreiät 

ja injektointiviuhkojen injektointireiät. Katkojen suurreikiä ei huomioitu tutkimuksessa. 

Muiden parametrien väriskaalat on esitetty Liitteessä 1. 

Fracturing- ja Hardness-parametrien laskentakaavat ovat oletettavasti aina muuttumat-

tomia, joten lähtödata määrää pitkälti niiden tuloksen. Niiden kaavoissa tosin käytetään 

eriasteisia normalisointeja poistamaan esimerkiksi reikäsyvyyden vaikutusta. Tarkat 

kaavat ovat Atlas Copcon liikesalaisuus. On mahdollista, että eri porajumbojen säädöt 

tai anturien kalibroinnit ovat sellaisia, ettei niiden keräämä data ole aina täysin verratta-

vissa toiseen, edes samanlaiseen porajumboon. Myöskään reikätyyppien, eli katkojen tai 

injektointiporauksien data ei ole välttämättä yhtenevää esimerkiksi erilaisten porakruu-

nujen vuoksi. Eri vaikutusten takia väriskaaloja pitää pyrkiä säätämään mahdollisimman 

hyvin kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Skaalojen säädössä parametrien datan arvot ei-

vät muutu, vain skaalan asteikko vaihtaa paikkaa. Skaalalle voidaan lisätä myös lisää 

asteikkovälejä. Väriskaalan säädön tavoitteena on saada Fracturing- eli rakoiluparametri 

havainnollistamaan rakoja ja rakoilualueita, ja vastaavasti Hardness- eli kovuusparamet-

ri vastaamaan oikeita kovuusarvoja.  

Tutkimuksessa oletettiin, että vahvasti rakoilleet alueet ovat räjäytystuloksellisesti ris-

kialttiita. Tämä tarkoittaa, että niiden oletettiin vaativan keskimäärin enemmän uudel-

leenräjäytyksiä, koska ensimmäisellä räjäytyksellä ei päästäisi profiilin mukaiseen lop-

putulokseen. Tällaiset alueet haluttiin saada selkeästi näkyviin muusta alueesta. Muu-

tenkin väriskaalan säädöllä tavoiteltiin selkeyttä informaation esille tuomiseen. 
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Tutkimuksessa oli lisäksi oletuksena, että rakoilu vaikuttaa räjähdystulokseen enemmän 

kuin kiven kovuus. Näin ollen Fracturing-parametria pidettiin tärkeämpänä kuin Hard-

ness-parametria. Tässä työssä ei myöskään tehty Schunnessonin et al. (2011) suositte-

lemia Hardness-parametrin väriskaalan asetusten säätöä tarkentavia lujuustestejä, joten 

kyseistä parametria ei saatu aivan tarkaksi. Fracturing-parametrin skaalan säädössä voisi 

käyttää apuna esimerkiksi kairauskokeita, mutta tässä työssä tyydyttiin vertaamaan ana-

lyysejä geologien kartoitustuloksiin ja urakkalaskenta-aineistoon.  

Kattava, tarkka ja monipuolisista kallio-olosuhteista kerätty porausdata helpottaa väris-

kaalojen asettamista. Niittykummussa kaikki porausdata oli kerätty ennen skaalojen 

asettamista. J37:llä katkonporausdataa oli kattavasti itäpuolen tunneleista, sekä hyvän 

Q’-luvun että arviolta selkeästi heikommasta kalliosta, joilla sen väriskaalat saatiin ase-

tettua suhteellisen tarkoiksi.  

Fracturing- ja Hardness-parametrien väriskaala-asetusten lisäksi tässä luvussa kerrotaan 

Mapping- ja Slicing-näkymien asetuksista. Niiden säätäminen on myös tärkeää, jotta 

kyseisistä näkymistä saadaan oleelliset asiat esiin.  

 Fractruring-väriskaalan asetukset 3.2.1

Underground Managerin laskettujen parametrien väriskaala-asetusten määrittämisessä 

mukailtiin Schunnessonin et al. (2011) esittelemää kalibrointitapaa. Fracturing-

parametrin skaalan säätö aloitettiin tarkastelemalla geologisissa kartoituksissa (Länsi-

metro 2013a) parhaiksi todettujen tunnelialueiden dataa. Parhaiden alueiden ollessa ver-

tailukohtana saatiin selvitettyä Underground Managerin hyvälaatuisen datan arvokäyri-

en kulkua. Arvokäyrien kaaviossa y-akselilla olevat luvut ovat suhdelukuja, joiden 

muutos nollasta eli normaalista ilmaisee vaihtoehtoisesti tässä tapauksessa lisääntyvää 

rakoilua (+) tai ehjää kalliota (-). Mitä alempana arvokäyrä siis on, sitä eheämpää kallio 

on. X-akselilla osoitetaan mittauskohdan syvyyttä reiän aloitustasosta. 

Hyvän kalliolaadun vertailukohdaksi valittiin Niittykummun työmaalle etelätunnelin 

paaluväli 10859-10869, jossa Q’-luvuksi oli määritetty 4,4-5,0 ja RQD-luvuksi 80-90. 

Q’-luku ei tällä paaluvälillä ollut aivan tutkimusalueen parasta, mutta alueella saavutet-

tiin hyvä louhintajälki. Lisäksi etenemä oli hyvä, sillä lähtenyt katkonpituus oli 95 % 

poratusta katkonpituudesta. Kuva 8 esittelee louhintajälkeä mainitulla paaluvälillä. Tä-

män paaluvälin tasoinen ja Q’-luokitukseltaan sitä parempi kallio haluttiin saada näky-

mään Underground Managerin näkymissä pääosin hyvän kallion tunnusvärillä, vihreäl-

lä.  
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Parametrin arvokäyriä verrattiin alkuperäisiin väriskaala-asetuksiin, joissa alkuperäinen 

Solid eli eheän kallion alue alkoi vasta suhdeluvun arvosta -1.5. Käyrät eivät missään 

yhteydessä saavuttaneet tätä luokkaa, vaikka räjäytykset olivat onnistuneetkin hyvin. 

Lisäksi Fractured-alue, joka haluttiin määritellä riskialueeksi louhinnan etenemisen 

kannalta, alkoi jo arvosta 1,5. Tämä todettiin liian pieneksi riskiraja-arvoksi, sillä hyväl-

läkin alueella (LE 10859-10869) Fracturing-parametrit arvot ylittivät sen useasti, kuten 

Kuva 10 osoittaa. Kuvassa välin 10864-10863 korkeat arvot ja suuren vaihtelun selittää 

osittain edellisen katkoräjäytyksen aiheuttama rikkonaisuusvyöhyke. Toisaalta myös 

reikien alussa oleva porauksen ramppi- eli kiihdytysvaihe aiheuttaa tehoja nostettaessa 

muutoksia Fracturing-parametriin.  Välillä 10863-10862 ei taas havaittu erityisen mer-

kittävää rakoilua, vaikka alkuperäisen väriskaalan Fractured-raja ylittyykin. 

 
Kuva 10. Kuvaaja yksittäisten reikien Fracturing-parametrin arvoista paaluvälillä LE 10864-
10859. Kuvassa näkyvä asteikko on Fracturing-parametrin alkuperäinen väriskaala. Verrattaessa 
yksittäisten reikien Fracturing-arvoja siihen, voidaan havaita, että monet niistä ovat alkuperäisellä 
väriskaalauksella rakoillutta kalliota kuvaavalla alueella.  

Koska Solid-alue pyrittiin asettamaan siten, että se kuvaa helposti räjäytettävää kalliota, 

päätettiin väriskaalaa siirtää ylemmäs siten, että se vastaa paremmin Niittykummun lou-

hintaolosuhteita. Skaalan rajojen säätö oli iterointiprosessi, jossa rajoja säädettiin ja vä-

rialueita lisättiin sekä vaihdettiin, kunnes saatiin tyydyttävä lopputulos kaikille tutkituil-

le katkoille.  

Solid-alueen raja määritettiin tarkastelemalla katkojen LE 10864 (Kuva 10) ja LE 10834 

dataa, ja selvittämällä kuinka syvälle negatiiviselle eli eheälle alueelle niiden arvot me-

nevät. Raja asetettiin sitten kohtaan, jonka alle kuvaajien arvot menivät silmämääräisel-

lä arviolla vain alle 20 prosentissa katkon LE 10864 3D-esityksessä. Fractured-alueen 
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rajan haluttiin taas tulevan kohtaan, jonka yläpuolinen alue kuuluu selkeästi rakoilleelle 

ja räjäytystuloksellisesti riskialttiille alueelle. Tämän vuoksi tälle haettiin vertailukohtaa 

geologien kartoitustuloksissa heikon Q’-luvun alueilta tutkimalla niiden Fracturing-

parametrin saamia arvoja Kuvan 10 kaltaisesta kuvaajasta. Vertailudataa haettiin lisäksi 

esimerkiksi katkolta LE 10773, jonka räjäytys tiedettiin epäonnistuneeksi. Heikomman 

Q’-luvun alueiden datan perusteella Fractured-alueen alaraja asetettiin arvoon 2.5. Väri-

skaalan muut rajat asetettiin mahdollisimman tasaisesti siten, että Fracturing-esityksissä 

riskittömillä kohdilla, eli muun muassa katkoilla LE 10864 ja LE 10834 yleisväri on 

vihreä. Lopulliset väriskaala-asetukset katkonporauksille esitellään Taulukossa 1. 

Taulukko 1. Fracturing-parametrin väriskaalan arvorajat. Kukin väri indikoi yhtenäisesti esiinty-
essään oikealla avattuja asioita. Taulukon Q’- ja RQD-luvut ovat tutkimusalueella tehtyihin geolo-
gisiin kartoitustuloksiin perustuvia arvioita.  

 
Kuvasta 11 havaitaan, miten Fracturing-parametrin graafinen 3D-esitys kuvaa katkot LE 

10864 ja LE 10834, kun väriskaala asetetaan Taulukon 1 mukaisesti. Molempien katko-

jen kallio oli Q’-arvoltaan kohtalaista mutta louhintajäljeltään hyvää, joten vihreä yleis-

väritys on ominainen kuvaamaan niitä. 

 
Kuva 11. Fracturing-parametrin 3D-esitys katkoilta LE 10864 (vasen) ja LE 10834 Taulukon 1 
väriskaalalla. 

Punaisen Fractured-alueen on tarkoitus kuvata riskialueita esiintyessään yhtenäisesti ja 

usean reiän alalla. Jos punaista Fracturing-aluetta esiintyy vain paikoittaisina, kuten 

Kuvassa 11 lukuun ottamatta aivan joidenkin reikien alkuja, se ei tarkoita vielä, että 

pitäisi varautua ongelmiin. Reikien aluissa kaulustamista saattaa kuitenkin aiheuttaa 

edellisen katkoräjäytyksen aikaansaama rakoilu, joka tulee ilmi punaisina alueina. 

Q'-arvo RQD UG Manager raja Väri Comment Indikoi
< 1 < 50 > 2.5 Fractured Mahdollisesti ongelmia räjäytystuloksessa

1…2,5 50...75 1.5…2.5
2,5…3,5 70…80 1…1.5 Normal -
3,5…4,5 75...85 0.2…1 Normal + Ei pitäisi olla ongelmia
4,5…6 80...95 -0.7…0.2

6 > 95 < -0.7 Solid Kallionlaatu ei aiheuta ongelmia
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Tässä työssä esitetyt Fracturing-parametrin väriskaala-asetukset eivät ole ehdottoman 

oikeita edes Niittykummun olosuhteisiin, mutta mahdollistavat kallio-olosuhteiden ja 

parametrin korrelaation tutkimisen. Lisäämällä skaalaan värejä, saataisiin tarkennusta 

rakojen paikannukseen, mutta samalla tavoiteltu yksinkertaisuus voisi hävitä. Selkeästi 

erottuvat vihreän ja punaisen sävyt erottuvat myös paperille tulostettaessa. Tarvittaessa 

työkohteen alussa asetettuja väriskaaloja voidaan tarkentaa niin Niittykummun kuin 

muidenkin työmaiden tapauksessa, varsinkin jos saadaan lisää dataa poikkeuksellisen 

matalan Q’-luvun kalliosta. Nämä väriskaala-asetukset sopivat paremmin J37:lle, mutta 

siitä huolimatta J36:lle ei ryhdytty säätämään omaa väriskaalaa niukemman tutkimusda-

tamäärän ja siitä seuraavan epätarkkuuden vuoksi. 

 Hardness-väriskaalan asetukset 3.2.2

Hardness-parametri arvioitiin vähemmän merkittäväksi tämän työn tavoitteiden kannal-

ta kuin Fracturing-parametri. Jotta Hardness-parametrin korrelaatiota kalliolaatuun voi-

tiin tutkia, oli sen väriskaalaa kuitenkin välttämätöntä säätää, sillä skaalan alkuperäisillä 

asetuksilla tunneli kulki väriskaalan asetusten mukaan jatkuvasti pehmeässä kivessä. 

Tätä ei myöskään muuttanut datan kerännyt porajumbo, vaan molemmilla kuvaajien 

arvot kulkivat skaalan pehmeän kiven alueella.  

Hardness-parametrin skaalan luvut ovat kiven kovuutta kuvaavia suhdelukuja. Tässä 

parametrissa niiden muutos nollasta eli normaalista ilmaisee vaihtoehtoisesti pehmeyttä 

(+) tai kovuutta (-). Mitä suurempi Hardness-parametrin suhdeluvun arvo on, sitä peh-

meämpää tarkasteltava kivi tai kallio on. Alkuperäisessä väriskaalassa kivi määriteltiin 

pehmeäksi, jos sen arvo ylitti 1.5. Niittykummun alueella Hardness-parametrin arvot 

liikkuivat keskimäärin noin välillä 2-10, eli selvästi alkuperäisen väriskaalan heikolla 

vyöhykkeellä. Uutta väriskaalaa luotiin Q’-luvulta kohtalaisen ja louhintajäljeltään hy-

vän LE 10869-10859 alueen Hardness-arvojen perusteella. Skaalan rajat säädettiin siten, 

että tällä paaluvälillä oltiin pääosin normaalikovuisessa kivessä. Uusi Hardness-

väriskaala esitetään Taulukossa 2.  

Taulukko 2.  Hardness-parametrin säädetty väriskaala. 

 

Q'-arvo UG Manager raja Väri Comment Indikoi
< 1 > 12 Soft Heikkoa kiveä

1…2,5 9…12
2,5…4 6…9 Normal Normaalia kiveä
4…6 3…6
> 6 < 3 Hard Kohtalaisen lujaa tai lujaa kiveä
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Taulukon mukaisella väriskaalalla Hardness-parametrilla pystyi jo löytämään eroja ki-

ven kovuuksissa. Kuva 12 esittää katkojen LE 10864 ja LE 10834 Hardness-parametrin 

analyysit Taulukon 2 väriskaalalla.  

 
Kuva 12. Hardness-parametrin 3D-esitys katkoilta LE 10864 (vasen) ja LE 10834 Taulukon 2 mu-
kaisella väriskaalalla. 

Koska Hardness-parametrin merkitys räjäytystuloksen ennustamisessa oletettiin pie-

nemmäksi kuin Fracturingin, ei Hardnessin väriskaalojen tarkempaa säätöä katsottu 

tarpeelliseksi. Näin ollen molemmille porajumboille ja kaikille reikätyypeille hyväksyt-

tiin samat asetukset. 

 Injektointiporauksen väriskaalat 3.2.3

Injektointi- ja katkonporausten datan vertailun perusteella näytti siltä, että katkorei’issä 

useiden rekisteröityjen parametrien arvot olivat korkeammalla. Erot selittyvät porajum-

bon eri porausasetuksilla, jotka johtuvat esimerkiksi eri kruunutyypistä. Injektointipora-

uksissa käytetään 54 mm kruunuja, kun katkoporauksissa kruunukoko on yleensä 51 

mm. Suurempi kruunu johtaa pienempään tunkeutumisnopeuteen. Lisäksi injektointipo-

rauksessa porakankien liitokset hukkaavat hieman energiaa, mikä vastaavasti myös vai-

kuttaa tunkeutumisnopeuteen negatiivisesti. 

Fracturing-parametrin kohdalla oli havaittavissa, että injektointireikien alussa sen taso 

oli keskimäärin alempana kuin saman kohdan katkoreikien (Kuva 13). Ero kuitenkin 

tasoittui, kun injektointireikien porauksessa vaihdettiin täydelle teholle yleensä noin 

neljän metrin syvyydessä. Fracturing-parametrin arvot eivät kuitenkaan olleet täysin 

yhteneviä injektointiviuhkojen lopussakaan (Kuva 14). Hjelme (2010) teki Hardness-

parametrista vastaavia havaintoja, joissa injektointireikien alussa Hardness-parametri 

luokitteli kiven kovemmaksi kuin muualla. Syynä sekä tässä että Hjelmen tutkimukses-

sa tehtyihin havaintoihin lienee juuri poraustehojen pitäminen pienempänä reikien alku-

puolella. 
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Kuva 13. Fracturing-parametri katko- ja injektointirei'issä paaluilla LE 10788-10784. Injektointi-
reiän alussa Fracturing-arvot näyttävät olevan skaalalla hieman alempana kuin katkonreikien 
vastaavilla kohdilla. 

 
Kuva 14. Fracturing-parametrin arvot katko- ja injektointirei’issä paaluilla LE 10773-10768. Nyt 
Fracturing-arvojen tasoero on pienentynyt, mutta katkonporaus näyttää edelleen reagoivan voi-
makkaammin kallion muutoksiin. Toisaalta 15-20 metrin syvyydessä injektointiviuhkan reiät ovat 
jo lähes kolme metriä tunneliprofiilin ulkopuolella. 

Kuvan 14 katkoreikien Fracturing-parametrin reagointi näyttää olevan voimakkaampaa. 

Koska tutkimuksessa injektointiviuhkoista oli käytettävissä huomattavasti vähemmän 

dataa kuin katkoista, on kuitenkin vaikea vetää selkeitä johtopäätöksiä esimerkiksi Frac-

turing-parametrin arvotasojen eroista verrattuna katkoporausten vastaaviin. Tämän 

vuoksi päätettiin, että sekä J37:n että J36:n injektointiporauksissa käytetään samoja vä-

riskaaloja kuin katkoissa. Injektointireikien alkujen mahdollisesti virheelliset Fractu-
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ring-analyysit voi osittain korvata edellisen injektointiviuhkan analyyseillä, sillä peräk-

käiset injektointiviuhkat limittyvät muutaman metrin. 

 Mapping- ja Slicing-asetukset 3.2.4

Underground Manager MWD:n ominaisuuksiin kuuluu graafiset Mapping- ja Slicing-

näkymät. Molemmissa voi esittää kaikkia rekisteröityjä ja laskettuja parametreja. Esi-

merkkejä Mapping-tulostuksista on Liitteessä 2, ja esimerkin Slicing-leikkauksesta voi 

nähdä Kuvassa 24. 

Varsinkin Mapping-näkymästä on suurta hyötyä rakoalueiden havainnoinnissa ja niiden 

suuntien tulkinnassa, sillä Mappingista voi kerralla nähdä kallio-olosuhteiden pääpiir-

teet pitkältä matkalta. Slicingista voi olla hyötyä esimerkiksi tarkemmassa räjäytys-

suunnittelussa, sillä se näyttää, mikä osa katkosta milläkin syvyydellä on rakoilualueel-

la. Molemmissa on haasteena säätää asetukset sellaisiksi, joilla parametrien olennaisten 

asioiden esittäminen on kaikista selkeintä.  

Mappingin osalta tärkeintä on kallio-olosuhteiden pääpiirteiden näkyminen, sillä liiat 

yksityiskohdat saattavat sekoittaa esitystä. Ne voi tarkastaa tarkemmista 3D- ja Slicing-

näkymistä. Mappingissa yksinkertaistaminen helpottaa suurien rakovyöhykkeiden ha-

vaitsemista muusta kalliosta. Ehdotetut Mapping- ja Slicing-asetukset esitetään Liittees-

sä 1. 

3.3 Ongelmatekijöiden vaikutus Fracturing-parametriin  

Porausdataa analysoitaessa huomattiin kolmipuomisen porajumbon rekisteröivän erilai-

sia pyörityspaineita eri puomeilla. Koska pyörityspaineen vaihtelun oli kerrottu korre-

loivan rakoilun kanssa (Schunnesson 1996), haluttiin selvittää, miten pyörityspaineiden 

lähtötasot vaikuttavat Fracturing-analyysin arvoihin. Lisäksi selvitettiin, mikä paramet-

rien rekisteröintiväli on optimaalinen Fracturing-parametrin analyysin kannalta. 

Injektointireikien datasta taas havaittiin, että kangenvaihdot aiheuttavat Fracturing-

arvoihin ylimääräisiä heikkousvyöhykkeitä. Injektointiporausten datan oletettiin olevan 

varteenotettava vaihtoehto kalliolaadun ennakointiin tuotanto-olosuhteissa, joten tutki-

muksessa haluttiin selvittää, voidaanko Fracturing-parametrin virhetulkintoja poistaa 

siitä. Tässä luvussa käsitellään, miten J37:n erilaiset pyörityspaineet ja datan rekiste-

röintivälit sekä molempien porajumbojen tapauksessa injektointiporauksen kangenvaih-

dot vaikuttavat Fracturing-parametriin, ja miten ongelmia saataisiin minimoitua.  
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 Pyörityspaineiden eron vaikutus Fracturing-parametriin 3.3.1

Tutkimuksen aikana J37-porajumbon 1- ja 3-puomit rekisteröivät jatkuvasti eri pyöri-

tyspainetta, vaikka painerajat säädettiin samaksi. Eroilla ei ollut merkittävää vaikutusta 

itse tuotannon kannalta, mutta niiden vaikutus laskettuun Fracturing-parametriin halut-

tiin selvittää. Koska pyörityspaineet olivat erilaiset, on tahdistuksen vuoksi luonnollista, 

että myös pyöritysnopeus oli puomien välillä erisuuri. Pyörityspaineet tarkistamalla 

yritettiin saada myös pyöritysnopeuserot poistettua. Pyöritysnopeudella ei itsellään ole 

merkitystä laskettujen parametrien kannalta, mutta tilanteessa, jossa nopeampi pyöritys 

johtaa parempaan tunkeutumisnopeuteen, muuttuu myös Hardness-parametrin analyysin 

tulos. Tässä luvussa keskitytään kuitenkin vain pyörityspaineeseen ja Fracturing-

parametriin.  

Pyörityspaineiden erojen voi olettaa vaikuttavan kallio-olosuhteiden analyysiin. Esi-

merkiksi Schunnessonin (1996) tutkimuksen perusteella pyörityspaineen muutokset 

ovat rekisteröidyistä parametreista parhaita indikaattoreita rakoilulle. Lisäksi Atlas 

Copcon porauksenohjausjärjestelmän toiminta perustuu pyörityspaineen reagointiin 

kruunun osuessa rakoon. Näillä perusteilla oletuksena oli, että erot J37:n puomien pyö-

rityspaineissa vaikuttavat jotenkin Underground Managerin Fracturing-analyysiin.  

Toisaalta pyörityspaineen varianssin vahva vaikutus Fracturing-parametriin perusteli 

vastaoletuksen, jonka mukaan pyörityspaineen arvojen suuruudella ei olisi merkitystä 

analyysiin. Koska injektointiporauksen tapauksessa pienempien poraustehojen Fractu-

ring-analyysin arvot erosivat täyden tehon porauksesta, haluttiin kuitenkin selvittää on-

ko porauspaineen lähtötasolla merkitystä katkosta tehtävään Fracturing-analyysiin. 

Pyörityspaineen erot puomien vasaroiden välillä olivat 10 barista 20 bariin. 1-puomilla 

paineet olivat aina suuremmat kuin 3-puomilla. Lisäksi havaittiin saman katkon sisällä 

puomikohtaisesti jopa 20 barin eroja eri rei’issä. Ne voivat johtua esimerkiksi kruunun 

rikkoontumisesta tai sen tukkeutumisesta. Kuva 15 esittää kahden vierekkäisen, eri 

puomeilla poratun reiän pyörityspainetasot. 
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Kuva 15. Vierekkäisten reikien mitatut pyörityspaineet. 1. puomin rekisteröimät arvot ovat ylem-
mällä käyrällä. Mittaväli molemmissa puomeissa 2 cm.  Poiminta katkosta LE 10834 

Kuvan 15 rei’issä pyörityspaineet erosivat keskimäärin noin 15 baria. Pyörityspaineiden 

välisiä eroja yritettiin poistaa muun muassa säätämällä RPCF-porauspaineiden asetuksia 

siinä täysin onnistumatta. Vaikka pyörityspaineiden erot ovat melko suuret, ei ana-

lyyseissä havaittu samanlaista eroa (Kuva 16).  Kuvan 15 Reiän 131 voimakkaampi 

pyörityspaineen muutos noin 2,5 metrin syvyydellä erottuu selkeästi myös Fracturing-

parametrin arvossa Kuvassa 16. Kuvasta 16 havaitaan myös, että reiän 131 Fracturing-

arvo nousee lopussa, mutta sen sijaan reiän 130 arvo palautuu suoraan nollaan, mihin on 

oletettavasti syynä reiän 131 pieni pyörityspaineen nousu aivan reiän lopussa. 
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Kuva 16. Vierekkäisten reikien Fracturing-analyysit katkolta LE 10834. Reikä 130 on porattu 1-
puomilla ja reikä 131 3-puomilla, molemmissa rekisteröintiväli on tässä 2 cm.  

Tämän tutkimuksen aineiston perusteella ei voida todeta, että pyörityspaineen tasoeroil-

la olisi analysointiin merkittävää vaikutusta Fracturing-parametrin arvoihin. Kuten lu-

vun alussa todettiin, korkeampi pyörityspaine ja sitä kautta kovempi pyöritysnopeus 

johtavat kuitenkin suurempaan tunkeutumisnopeuteen, joka taas vaikuttaa Hardness-

parametriin sen arvoja nostavasti.  

 Parametrien rekisteröintivälin valinta 3.3.2

Toisia oletuksen mukaan analyysiin vaikuttavia muuttujia olivat J37-porajumbon eri 

puomeissa käytetyt parametrien eri rekisteröintivälit. Luonnollisesti pidemmän rekiste-

röintivälin datassa osa parametrien muutoksista saattaa jäädä piiloon. Kuva 17 esittää 

kuinka erilaisia analyysejä viereisistä rei’istä voi tulla erilaisilla rekisteröintiväleillä. 
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Kuva 17. Katkon LP 12169 pyörityspaineen ja Fracturing-parametrin arvot rei'issä 131 ja 132. 
Reiässä 131 (sininen) rekisteröintiväli on 2 cm ja reiässä 132 20 cm. Varsinkin syvyyksillä 2,8-3,5 m 
sekä rekisteröidyllä pyörityspaineella että lasketulla Fracturing-parametrillä voi havaita reikien 
välillä selkeät erot. 

Tiheämmällä rekisteröintivälillä poratussa reiässä voi havaita Fracturing-parametrin 

osalta paljon enemmän vaihtelua kuin harvemmalla poratulla. Toisaalta on myös mah-

dollista, että vaikka kyseessä ovat vierekkäiset reiät, kallionlaatu voi olla hyvin erilaista. 

Siitä huolimatta voidaan todeta vähintään, että 20 cm rekisteröintivälillä useita rakoja 
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voi jäädä huomaamatta. Sama pätee myös 10 cm rekisteröintiväliin. Tällä perusteella 

rekisteröintivälillä on vaikutusta analyysiin kalliolaadusta, ja mitä tiheämpään arvoja 

rekisteröidään, sitä parempi kuva kalliosta saadaan. 2 cm rekisteröintiväli saavutetaan 

tunkeutumisnopeuden ollessa maksimissaan 3 metriä minuutissa (Atlas Copco 2009b), 

mutta tässä tutkimuksessa rekisteröintitaajuuden pidentymisellä 2,2-2,5 cm:n suurem-

man tunkeutumisnopeuden vuoksi ei noteerattu merkittävää vaikutusta minkään para-

metrin arvoissa. 

 Injektointiporauksen kangenvaihtojen suodattaminen 3.3.3

Injektointiporauksen tarjoamaa dataa pidettiin tutkimuksessa potentiaalisena pohjana 

tavoitellulle räjäytystuloksen ennakointityökalulle. Tutkimuksen aikana havaittiin, että 

injektointiporauksen kangenvaihdoista aiheutuu kuitenkin Fracturing-analyysiin valera-

koiluvyöhykkeitä. Hardness-parametrin tapauksessa ne näkyivät taas erityisen kovan 

kiven alueina. Tässä alaluvussa tutkitaan vain Fracturing-tapausta, mutta Hardnessin 

häiriöitä saadaan poistettua samassa yhteydessä. Kolmen metrin jatkotangoista johtuen 

kangenvaihdot tapahtuvat noin kuuden, yhdeksän, 12, 15, 18 ja 21 metrin syvyyksissä. 

Nämä kuusi kohtaa näkyvät Fracturing-parametrin arvoissa selkeästi. Kuva 18 havain-

nollistaa asiaa. 

 
Kuva 18. Fracturing-parametrin kaavio injektointiporausreiästä viuhkalta LE 10788,9. Kangen-
vaihtojen aiheuttamat piikit näkyvät tässä hieman jälkeen kuuden, yhdeksän, 12, 15, 18 ja 21 met-
rin syvyyksissä selkeinä piikkeinä. Katkon LE 10773 katkon alueella näkyy tässä reiässä erityisesti 
syvyydellä 16-18 metriä.  
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Injektointiporauksen kangenvaihtojen vaikutusta analyysiin voi Pettersenin (2013b) 

mukaan vähentää säätämällä Penetration rate -parametriin eli tunkeutumisnopeuteen 

minimihuomiointirajan. Minimihuomiointiraja määrittää rekisteröidylle parametrille 

arvon, jonka Fracturing-parametrille ei lasketa arvoa kyseiseltä rekisteröintikohdalta. 

Fracturing-parametrin tarkastelun perusteella näyttää, että tällöin käytetään edellistä 

laskettua arvoa. Kangenvaihdon yhteydessä tunkeutumisnopeus laskee hetkellisesti nol-

laan, ja ilman rajojen asetusta ohjelma tulkitsee pudotuksen ja varsinkin sitä seuraavan 

noston rakoiluksi.  

Tässä tapauksessa pyörityspaineen minimihuomiointirajaksi asetettiin 150 cm/min. Ra-

jaa ei voisi asettaa korkeammalle, sillä muuten jotain kalliolaadun aiheuttamia reagoin-

teja leikkautuu merkittävästi pois. Jo arvolla 150 cm/min joidenkin katkojen osalta 

muutamassa reiässä tapahtuu leikkaantumista. Kuvassa 19 esitetään LE 10788,9 reiän -2 

Fracturing-analyysi pyörityspaineen minimirajan asetuksen jälkeen. 

 
Kuva 19. Penetration raten minimirajan asetuksen jälkeen kangenvaihdot ovat tämän viuhkan 
kohdalla suureksi osaksi tasoittuneet. Huomattavaa on kuitenkin myös, että kangenvaihtojen kes-
kellä syvyydellä 17-18 metriä Fracturing-arvopiikki on pienentynyt selkeästi. Huomioitava, että 
kuvassa Y-akselilla käytössä eri asteikko kuin aiemmassa (Kuva 18). 

Penetration raten minimirajan asetuksen jälkeen suurin osa kangenvaihtojen aiheutta-

masta virheellisestä rakoilusta on tasoittunut. Kun kangenvaihtojen aiheuttamat suuret 

piikit eivät häiritse analyysiä, myös katkon LE 10773 rakoilu reiän -2 syvyyksillä 16-18 

metriä näkyy paremmin (Kuva 19). Toisaalta samalla myös kangenvaihtojen keskellä 
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reiänsyvyydellä 17-18 m Fracturing-arvo on pienentynyt, koska tällä kohtaa tunkeutu-

misnopeus on käynyt alle 150 cm/min. Kyseinen kohta on kuitenkin vielä hyvin erotet-

tavissa. 

Vaikka kangenvaihtojen piikit ovatkin Fracturing-arvoista hävinneet, voi Kuvassa 19 

havaita vielä kolme välittömästi kangenvaihtojen jälkeen esiintyvää piikkiä. Nämä joh-

tuvat reiän aloituksen rampin tapaisesta porauspaineiden nostosta noin 20 cm kangen-

vaihdon jälkeen. Näitä virhepiikkejä voisi eliminoida asettamalla myös pyörityspaineel-

le minimirekisteröintirajan, jolla voisi poistaa porauksen ramppivaiheen vaikutusta 

Fracturing-parametriin. Ongelmana on asettaa pyörityspaineen minimihuomiointiraja 

oikealle tasolle, sillä J37:n eri puomit rekisteröivät selkeästi erilaisia pyörityspaineita. 

Paikoin ero näiden puomien rekisteröimissä arvoissa on ollut niin suuri, että 3-puomin 

täyden tehon porauksen pyörityspaineet ovat jääneet 1-puomin vajaatehon pyörityspai-

neiden alle. Jos tällaiselle kohdalle asettaa pyörityspaineen minimirekisteröintirajan 3-

puomin arvojen mukaan, ei 1-puomin paineiden noston aiheuttamille piikeille tapahdu 

mitään. Jos taas pyörityspaineen minimirajan asettaa 1-puomille sopivaksi, häviää 3-

puomin reikien Fracturing-analyysistä suurin osa. Seurauksena päätettiin olla säätämättä 

pyörityspaineelle minimirekisterirajaa, ja tyytyä käsittelemään ongelma tiedostamalla 

Fracturing-analyysiä tarkastellessa paineiden noston aiheuttamat piikit säännöllisillä 

reikäsyvyyksillä. Sen sijaan tunkeutumisnopeuden minimirekisteröintiraja päätettiin 

kuitenkin pitää 150 barissa. 
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4 Tulokset 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, miten MWD-jarjestelmää voidaan hyödyn-

tää kalliolaadun ja sitä kautta räjäytystulosten ennakoinnissa. Tässä luvussa koostetaan 

aluksi, miten MWD-järjestelmän asetukset säädettiin työkohteeseen sopivaksi, jotta 

kallio-olosuhteiden tulkinta onnistuisi. Seuraavaksi tarkastellaan asetuksiltaan säädetyn 

Underground Managerin parametrien, erityisesti Fracturingin, korrelaatiota räjäytystu-

loksen kannalta oleelliseen kalliorakoiluun. Tämän jälkeen kuvataan havaintoja räjäy-

tystuloksien ja Fracturing-parametrin korrelaatiosta. Luvun lopuksi esitetään tutkimuk-

sen kokemuksiin perustuen työkaluehdotus räjäytystulosten ennakointiin. 

4.1 MWD-järjestelmän sovittaminen työkohteeseen 

MWD-järjestelmän sovittaminen työkohteeseen aloitetaan Underground Managerin 

laskettujen Fracturing- ja Hardness-parametrien väriskaalojen asettamisesta. Se on teh-

tävä ennen kuin kyseisiä parametreja voi alkaa hyödyntämään kallion karakterisoinnis-

sa. Muita työkohteeseen sovitettavia asioita ovat Mapping- ja Slicing-asetukset. Näiden 

lisäksi korrelaatioiden haun ohella tutkimuksessa selvitettiin, kuinka tietyt tekijät vai-

kuttavat Fracturing-parametrin arvoihin. Tämän alaluvun tulokset ovat ikään kuin väli-

tuloksia ennen varsinaisiin tavoitteisiin pääsyä. 

 Underground Manager -asetukset 4.1.1

Väriskaala-asetusten tarkka säätö koskee vain laskettuja parametreja, Fracturingia ja 

Hardnessia. Tämän tutkimuksen puitteissa Fracturing on näistä kaikkein oleellisin. 

Työmaaoloissa Underground Managerin väriskaala-asetukset kannattaa säätää iterointi-

prosessina tiettyjen kohtien kallio-olosuhteita ja niistä kerättyä dataa vertaamalla. Niit-

tykummun työmaalle J37:n väriskaala-asetukset Fracturing-parametrille saatiin asetettua 

riittävän tarkoiksi, jotta korrelaatiota päästiin hakemaan. Väriskaala-asetukset on esitet-

ty Taulukossa 1. J36:n osalta väriskaala ei todennäköisesti ole aivan yhtä tarkka, sillä 

tutkitun porausdatan määrä oli pienempi, ja siten vertailukohtia kallio-olosuhteisiin ei 

ollut yhtä paljon. Hardness-parametrin osalta ei edes tavoiteltu yhtä tarkkaa skaalan 

asettamista, vaan asteikkoa, jolla vaihtelut kiven lujuudessa voidaan havaita. Jos on 

mahdollista ottaa kairasydännäytteitä aivan porausdatareikien vierestä, voidaan väri-

skaalat asettaa tarkemmin. Injektointipoirauksen datalle päädyttiin samoihin väriskaa-

loihin kuin katkonporausten datalle. 
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Mapping- ja Slicing-asetukset tulee säätää tunnelinjojen mukaisesti. Parhaimmillaan 

varsinkin Mapping tarjoaa selkeytensä vuoksi hyvää lisätietoa 3D-näkymän oheen. Sli-

cing-näkymästä ei tämän työn puitteissa ole yhtä paljon hyötyä. Ehdotetut Mapping- ja 

Slicing-asetukset esitetään Liitteessä 1. 

 Eri tekijöiden vaikutus Fracturing-parametriin 4.1.2

Tutkimuksen aikana havaittiin, että J37:n 1- ja 3-puomit rekisteröivät erilaisia pyöritys-

paineita. Eron vaikutus Fracturing-parametrin arvoihin haluttiin selvittää. Tutkimusai-

neiston perusteella on todettava, etteivät pyörityspaineiden erot näytä aiheuttavan mer-

kittävää eroa Fracturing-parametrin arvoihin.  

Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, heikentääkö pidempi datan rekisteröintiväli 

kalliosta tehtävän analyysin tarkkuutta. Tutkimuksen datan perusteella 10 tai 20 cm re-

kisteröintivälillä kalliosta voi jäädä jotain huomaamatta. Koska pidempi rekisteröintiväli 

voi aiheuttaa epätarkkuutta, on 2 cm rekisteröintiväli suositeltavin. 

Injektointiporausten dataa tarkasteltaessa huomattiin, että kangenvaihdot aiheuttavat 

Fracturing-parametrin arvoihin virhepiikkejä. Virhepiikkejä saadaan madallettua aset-

tamalla tunkeutumisnopeus- eli Penetration rate -parametrille minimihuomiointirajan. 

Jos tunkeutumisnopeus putoaa rajan alle, ei kyseisen parametrin sen hetkistä arvoa 

huomioida laskettavien parametrien laskennassa. Tunkeutumisnopeuden minimihuomi-

ointiraja ei poista kangenvaihdon jälkeisen poraustehonnoston aiheuttamaa piikkiä, mut-

ta niiden osalta tyydytään vain tiedostamaan niiden olemassaolo Fracturing-parametria 

tarkastellessa. 

4.2 Korrelaatio MWD-datan ja kalliolaadun välillä 

MWD-datan hyödynnettävyyteen liittyen työn ensimmäinen tavoite on selvittää MWD-

datan ja kalliolaadun välistä korrelaatiota. Schunnesson (1998) ja Schunnesson et al. 

(2011) korostavat analyysin kalibrointitarvetta kohdekohtaisesti. Kohdekohtaisella ka-

libroinnilla, eli tämän työn yhteydessä Underground Managerin asetusten säädöllä, py-

rittiin luomaan parametrien väriskaaloille sellaiset asetukset, joilla pystytään erottamaan 

vaihteluita kallio-olosuhteissa. 

Tässä työssä korrelaatiota MWD-parametrien korrelaatiota kalliolaatuun haettiin kat-

konporausdatasta, koska suuremman ja tarkemman aineiston ansiosta tämä koettiin hel-

pommaksi. Lisäksi esimerkiksi katkon seinälinjojen reikien dataa pystyttiin suoraan 
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vertaamaan tunnelin seinään. Tärkeimmäksi verrattavaksi parametriksi valittiin Fractu-

ring. Tässä yhteydessä räjäytysten aiheuttamat muutokset kalliossa oletettiin minimaali-

siksi lukuun ottamatta katkon loppu- ja alkuvyöhykkeitä.  

 Fracturing-parametrin korrelaatio kalliorakoiluun 4.2.1

Tutkimuksessa havaittiin, että Underground Managerin Fracturing-parametri erottaa 

parhaimmillaan suuret raot selkeästi, varsinkin jos ne ovat poikittain poraussuuntaan 

nähden. Sen sijaan porareiän kanssa yhdensuuntaiset raot eivät näy datassa yhtä hyvin. 

Esimerkiksi vaakarakojen hahmottaminen datasta on vaikeaa. Toisaalta asia on ymmär-

rettävä, sillä vaakaraot saattavat kulkea täysin reikien väleissä. Myöskään pienemmät ja 

epäselvemmät rakoilualueet eivät löydy yhtä hyvin kuin suuret. Rakojen luotettavaan 

havainnointiin on edellytyksenä riittävän tiheä parametrien mittausväli, eli 2 cm. Tämän 

luvun kuvissa havainnollistetaan suurten rakojen näkymistä vertaamalla valokuvia ja 

Fractruring-parametrin 3D-esityksiä. 

 
Kuva 20. Kalliorakoilua kuvattuna katkolta LE 10773 verrattuna Fracturing-parametrin 3D-
näkymään. Kahden selkeän rakoalueen voi tulkita erottuvan Fracturing-parametrista.  

Kuva 20 esittää katkon LE 10773 oikeanpuoleista kallioseinämää verrattuna 3D-

näkymään saman katkon reunareikien Fracturing-arvoihin. Kuvasta voi havaita rakoalu-

eet, jotka näkyvät myös katkon seinälinjan reikien datassa.  
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Kuva 21. Katkon LE 10781,1 vasen seinä, jossa on Fracturing-parametrin tulkinnan mukaan pal-
jon rakoilua. Seinän selkeä rako löytyy myös Fracturing-parametrista. Muu Fracturing-
parametrin rakoilu ei erotu selkeästi.  

Kuvasta 21 nähdään katkon LE 10781,1 vasen seinä sekä vastaavan alueen seinäreiät 

Fracturing-parametrin arvoilla.  Paalun 10780 kohdalla sekä valokuvassa että Fractu-

ring-parametrista erottuu selkeä rako. Toisaalta Fracturing-parametrista havaittavat 

muut rakoalueet eivät erotu kuvasta yhtä selkeästi.  

 
Kuva 22. Katkon 10781,1 oikeassa seinässä havaitaan loivassa kulmassa tunnelin suhteen oleva 
rakopinta. 

Kuva 22 on niin ikään paalulta LE 10781,1. Loiva rakopinta kulkee oletettavasti tunne-

linjan läpi, vaikka sitä ei esimerkiksi ylhäältä katsoen tunnelin projektion Fracturing-

parametrin arvoista voida havaita.  
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Kuva 23. Katkon LP 10774,8 vasemmassa seinässä on rakoalue, joka erottuu myös seinäreikien 
Fracturing-parametrista. 

Kuva 23 tukee tulkintaa, että katkon LP 10774,8 suuret raot voidaan havaita Fracturing-

parametrista. Kokonaisuutena edellisissä kuvaesimerkeissä suuret raot voidaan yleensä 

paikantaa, mutta joidenkin Fracturing-parametrissa rakoiluksi määriteltyjen alueiden 

havaitseminen valokuvista on vaikeaa. Havaintoja voi verrata Vallin (2010) toteamaan 

seikkaan, että MWD-järjestelmät toimivat geologisesti yksinkertaisessa kalliossa, jossa 

eri kivilajit ovat ominaisuuksiltaan selkeästi erilaisia. Eskolan ja Räsäsen (2013) haas-

tattelussa esille tuoma oletus suurten rakojen näkymisestä usein myös suuntineen, mutta 

pienten rakojen vaikeampi havaittavuus, on yhtenevä tutkimusten havaintojen kanssa. 

 Hardness ja muut parametrit 4.2.2

Hardness-parametrin ja kallion lujuuden korrelaatiota ei voida saada täysin tarkaksi, 

sillä tutkimusalueella ei ole suoritettu kiviainekselle mitään lujuuskokeita. Myöskään 

urakan tarjouslaskenta-aineistossa ei ollut vertailukohtaa tälle parametrille. Tästä ei ollut 

kuitenkaan haittaa, sillä työssä oletettiin, ettei Hardness-parametrin korrelaatio räjäytys-

tulokseen ole kaikkein oleellisin asia. Hardnessin havaittiin usein reagoivan alueisiin, 

joilla havaittiin rakoilua esittämällä nämä ympäröivää heikompana materiaalina. 

Tunkeutumisnopeuden havaittiin käyttäytyvän usein hyvin samalla tavoin kuin Hard-

nessin. Eräissä lähteissä (ks. esim. Hakkila 2014) se onkin nimetty parhaaksi yksittäi-

seksi rekisteröidyksi parametriksi kallio-olosuhteiden kuvaajana. Myös tässä tutkimuk-

sessa havaittiin sen olevan rekisteröidyistä parametreista tarkin kallionlaadun kuvaaja. 

Tunkeutumisnopeus voi kuitenkin vaihdella paljon esimerkiksi kruunun kunnon mu-

kaan, minkä vuoksi korrelaatio ei ole aina tyydyttävä. 
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Pyörityspaineen ja kalliolaadun korrelaatiosta on vaikea saada tarkkaa kuvaa, sillä tut-

kimuksen aikana pyörityspaineen tasoerot eri rei’issä ja puomeilla vääristävät yhteyttä. 

Pyörityspaine kuitenkin reagoi usein rakoihin nousemalla.  

Syöttö- ja iskupaineet ohjautuvat RPCF-porauksenohjausperiaatteen mukaisesti, eli jos 

pyörityspaine nousee, syöttöpainetta lasketaan. FPCI-periaatteen mukaisesti syöttö-

painetta vähennettäessä tiputetaan samalla myös iskupainetta. Näiden parametrien tark-

kailu ei tuo kuitenkaan kalliolaadun havainnointiin uutta informaatiota.   

Todella tiheärakoisessa kalliossa tai mentäessä savitäytteisen raon läpi, kruunu saattaa 

tukkeentua. Tällöin huuhteluveden paine nousee ja -veden virtaama laskee. Asiassa ei 

kuitenkaan tässä tutkimuksessa havaittu kuin paikoittaista verrattavuutta esimerkiksi 

Fracturing-parametriin. 

Eri parametrien verrattavuutta toisiinsa havainnollistetaan Liitteessä 3, jossa esitetään 

katkosta LE 10773 kerättyä dataa ylhäältä päin. Kyseisen katkon kohdalla Fracturing-

parametrista pystyi osoittamaan suuret raot melko hyvin (Kuva 20). Liitteestä 3 voidaan 

nähdä, että rekisteröidyistä parametreista eniten yhtymäkohtia Fracturingiin on tunkeu-

tumisnopeudella, joten se on niistä paras kalliolaadun kuvaaja. Myös pyörityspaineessa 

on paljon yhtymäkohtia. Lisäksi, kuten todettua myös Hardness reagoi rakoalueisiin 

osoittamalla heikompaa kiveä. Sen sijaan huuhteluvedenpaineella ja -virtaamalla ei tä-

män tutkimuksen aineiston perusteella havaittu korrelaatiota rakoalueisiin, vaikka 

Schunnesson et al. (2011) niin arvelivat. Syynä voi olla, että katkonporauksien tapauk-

sessa kallio on jo injektoitu, jolloin merkittäviä vesitäytteisiä rakoja ei enää esiinny.  

4.3 MWD-data ja räjäytysten onnistuminen 

Räjäytysten onnistumiseen vaikuttaa monta muuttujaa. Kaikkia ei kuitenkaan voitu ot-

taa mukaan lopulliseen analysointiin. Tässä tutkimuksessa keskitytään vain MWD-

järjestelmän keräämän ja laskeman tiedon tutkimiseen epäonnistuneiden katkoräjäytys-

ten kohdalla. Räjäytystulosten ja MWD-datan korrelaation hakemisessa ongelmaksi 

muodostui pieni otoskoko. Tutkimuksen aikana epäonnistuneita räjäytyksiä, eli katkoja, 

jotka jouduttiin räjäyttämään uudelleen, tuli vain muutamia. Tutkimuksessa kuitenkin 

oletettiin porausdatan korreloivan räjäytystuloksen kanssa, koska datan ja räjäytyksiä 

haittaavien rakojen välillä oli havaittu yhteys.   
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Fracturing-parametrin tarkastelua on parametreista painotettu selkeästi eniten. Sen pai-

notus perustuu oletukseen, että rakoilulla on selkeämpi yhteys räjäytystuloksiin kuin 

esimerkiksi kiviaineksen kovuudella tai lujuudella. 

 Esimerkkitapaukset korrelaatiosta 4.3.1

Tässä alaluvussa esitellään kahden epäonnistuneen katkoräjäytyksen porausdataa. En-

siksi käsitellään katkoa LE 10773, joka jouduttiin panostamaan ja räjäyttämään uudes-

taan. Ensimmäisessä räjäytyksessä suuri osa katkon rei’istä jäi lähtemättä. Katkolta ke-

rätyn datan arvoja käytettiin Fracturing-parametrin väriskaalan Fractured- eli rakoilleen 

alueen asettamisessa. Fractured-alue osoittaa räjäytystuloksellisesti riskialtista aluetta. 

Väriskaalan määritystavan vuoksi on ilmeistä, että väriskaalan Fractured-alueen ja kat-

kon LE 10773 räjäytystuloksen välillä on korrelaatiota.  

Katkon alueella havaittiin kohtuullisen voimakasta rakoilua (Kuva 20), joten voidaan 

todeta, että uudelleen räjäytyksen mahdollinen tai todennäköinen syy on mainittu rakoi-

lu. Koska Kuvassa 20 havaittu rakoilu ja katkon Fractured-alue vastaavat toisiaan, voi-

daan myös todeta, että katkon LE 10773 kohdalla räjäytyksen uusinnalla ja Fractured-

riskialueella on mahdollinen tai todennäköinen korrelaatio. Kuva 24 koostaa 3D- ja 

Slicing-esitykset katkon Fracturing-parametrista. 

 
Kuva 24. Uudelleen räjäytetyn katkon LE 10773  Fracturing-parametrista näkee rakoilua katkon 
alueella. Kuvan Slicing-leikkaus on paalulta 10770,25. Mustat nuolet osoittavat, miten Slicing sijoit-
tuu 3D-näkymiin. Siniset nuolet 3D-näkymissä kertovat katkon poraussuunnan. 

Kuvan 24 katkoreikiin perustuvasta Fracturing-näkymissä on havaittavissa tunnelinjan 

läpi poikittaissuuntaisesti kulkeva rakovyöhyke. Fracturing-parametrin arvot ovat mo-

nin paikoin selkeästi väriskaalan Fractured-alueella. 
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Toinen käsiteltävä uudelleenräjäytetty katko oli länsipäässä paalulla LE 12147. Katkos-

ta jouduttiin panostamaan ja räjäyttämään uudelleen suurehkot kaulukset oikealla sei-

nustalla. Kuvan 25 Fracturing-näkymissä on nähtävissä tämän katkon alueella tunnelin-

jan läpi viistosti työntyvä rakovyöhyke. Tällä katkolla rekisteröidyn datan perusteella 

lasketut Fracturing-arvot eivät ole yhtä suuria kuin paalulla 10773, mikä saattaa johtua 

eri porajumbosta tai rakovyöhykkeen vinottaisuudesta. Fracturing-parametrin arvoihin 

vaikuttavat pitkät puolentehon ramppivyöhykkeet reikien alussa. Niiden data on pyyh-

kiytynyt pois, koska tunkeutumisnopeus on ollut alle minimihuomiointirajan. 

 
Kuva 25. Uudelleen räjäytetyn katkon LE 12147 Fracturing-parametrin Slicing- ja 3D-esitykset. 
Slicingista näkee rakoilua katkoprofiilin keskiosassa, ja 3D-esityksistä voi havaita rakoalueen 
vinottaisen kulun tunnelinjan poikki.  

Kuvassa 25 nähdään rakoilualueen yhtenäinen ja vinottainen kulku tunnelinjan poikki, 

joka on mahdollinen syy uuden räjäytyksen vaatineisiin kauluksiin. Tällä perusteella 

tämänkin katkon tapauksessa räjäytystuloksella ja Fractured-alueella on korrelaatiota, 

vaikkei niin selkeästi kuin katkolla LE 10773. 

 Esimerkkitapaus korrelaatiota vastaan 4.3.2

Aivan pohjoisen tunnelin itäpäästä rekisteröidystä porausdatasta havaittiin rakoilua. 

Tämä korostui etenkin katkon LP 10775 kohdalla. Katkon Fracturing-parametrin data 

esitetään Kuvassa 26. 
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Kuva 26. Fracturing-parametrin 3D- ja Slicing-näkymät katkolta LP 10775. Katkon kohdalla ha-
vaittiin rakoilua, mutta räjäytystä ei jouduttu uusimaan.  

Kuvan 26 3D- ja Slicing-esitykset osoittavat, että katkon LP 10775 kohdalla kulkisi 

rakovyöhyke tai rako, joka on Fracturingin väriskaalassa riskialueeksi luokitellulla 

Fractured-alueella. Katkon räjäytys ei kuitenkaan epäonnistunut, joten Fractured-alueen 

ja räjäytystuloksen korrelaatio ei tämän tutkimuksen Fracturing-parametrin asetuksilla 

ainakaan tällä kohtaa toteutunut. Toisaalta on mahdollista, että työmaalla on tehty toi-

menpiteitä räjäytyksen onnistumisen varmistamiseksi, esimerkiksi käytetty katkon pa-

nostuksessa kappaletavaraa. Katkon datasta voidaan todeta, että Fracturing-parametrin 

korrelaatio suuriin rakoihin oli havaittavissa (Kuva 23). 

 Loput uusimaan joudutut räjäytykset 4.3.3

Tutkimuksen pieni otoskoko johtuu lyhyestä tutkimusajasta ja siitä, että räjäytyksiä jou-

duttiin uusimaan harvoin. Taulukko 3 koostaa tutkimusalueiden uudelleenräjäytykset, 

joiden alueelta on kerätty porausdataa.  
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Taulukko 3. Uusimaan joudutut räjäytykset. 

 

Katkolta LE 12084,75 jouduttiin räjäyttämään uudelleen kaulukset. Katkonporausdatas-

ta voidaan havaita jonkinasteista rakoilua, mutta kokonaiskuvan saamista haittaa, että 

dataa on vain 26 reiästä. Lisäksi injektointiporauksen datasta ei pysty löytämään mitään 

merkkejä raoista, koska reikien ensimmäisten neljän metrin poraaminen pienillä tehoilla 

estää Fracturing-parametria toimimasta kunnolla. Edelliseltä, muutaman metrin limitty-

vältä viuhkalta taas ei ole dataa. Sekä katkossa että injektointiporauksessa on käytetty 

datan rekisteröinnissä 10 cm mittausväliä, mikä myös haittaa analyysiä.  

Katkolla LE 12109,6 ensimmäisestä räjäytyksestä jäi kaulus oikealle alas. Katkon Frac-

turing-datassa on selkeää rakoilua oikealla alhaalla kohdassa, joka oli jäänyt jo edellisel-

tä katkolta lähtemättä vajaan metrin perän seinästä. Edellisen katkon LE 12104,7 en-

simmäinen räjäytys oli myös epäonnistunut, mutta syynä oli katkennut nalliletku. Myös 

näiden kahden katkon analysointia vaikeuttaa 10 cm mittausväli. LE 12143,7 katkossa 

ei voi nähdä kalliolaadullista syytä oikealle alhaalle jääneeseen pattiin.  

Katkon LP 10855 ensimmäisestä räjäytyksestä jäi tunnelin vasempaan kainaloon pieni 

kaulus. Katkon Fracturing-parametri sai korkeita arvoja yhtenäisesti juuri vasemman 

kainalon kohdalla, joten katkon LP 10855 kauluksen ja MWD-datan välillä on havaitta-

vissa korrelaatiota. 

Katko
Mitä piti 

uusia? PVM Jumbo Reikä lkm Mittaväli Oletettu syy

Räjäytystulos - 
MWD Korrelaatio 

oletettavissa

LE 12084,75 Kaulus 20.9.2013 J37 26 10 cm Ei voida olla varmoja

LE 12104,7 Suuri osa 1.10.2013 J37 77 10 cm Lanka poikki

LE 12109,6 Kaulus 2.10.2013 J37 84 10 cm
Edel. Räjäytyksen aiheuttama 

rakoilu x

LE 12143,7 Kaulus 17.10.2013 J36 46 2 cm

Dataa ainoastaan katkon 
yläosasta, joten korrelaatiota 

ei voida todistaa

LE 12147 Kaulukset 18.10.2013 J36 81 2 cm Rakoilu x

LP 10855
Pieni 

kaulus 27.10.2013 J37 84 2 cm
Edel. Räjäytyksen aiheuttama 

rakoilu x

LE 10773 Suuri osa 27.11.2013 J37 84 2 cm Rakoilu x
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Osassa Fracturing-parametrin väriskaalan Fractured-alueella ja räjäytystuloksilla on 

havaittavissa korrelaatiota. Luvussa 4.3.2. käsitellyssä räjäytystuloksellisesti korreloi-

mattoman katkon datassakin oli havaittavissa korrelaatio suurin rakoihin. Tutkimuksen 

aineisto on kuitenkin liian pieni kunnollisten johtopäätösten tekemiseen.  

 Muiden parametrien ja räjäytystuloksen korrelaatio 4.3.4

Muiden parametrien ja räjäytystuloksen korrelaatiosta tehtiin samanlaisia havaintoja 

kuin kallio-olosuhteiden ja parametrien korrelaatiosta. Underground Manager -ohjelman 

toisen laskeman parametrin, Hardnessin, ja räjäytystuloksen välillä ei havaittu tutkimus-

alueella yhtä selkeää korrelaatiota kuin Fracturingilla ja räjäytystuloksella. Parametrien 

vertailukelpoisuutta toisiinsa havainnollistetaan Liitteessä 3, jossa esitetään katkosta LE 

10773 kerättyä dataa ylhäältä päin.  

4.4 Menetelmä räjäytystulosten ennakointiin 

Tämän diplomityön kolmantena tavoitteena oli kehittää tutkimuksessa tehtyjen havain-

tojen perusteella menetelmä räjäytystulosten ennakointiin. Tässä luvussa esiteltäv’ me-

netelmä perustuu tutkimuksen tuloksiin MWD-datan korrelaatiosta kalliolaatuun ja rä-

jäytystuloksiin. 

Katkonporauksesta saatavaa dataa ei yleensä ehditä analysoimaan ennen panostuksen 

aloitusta. Räjäytystuloksen ennustamiseen kehitettävän työkalun pohjaksi on tämän 

vuoksi parasta ottaa injektointiviuhkoista saatavat kallioanalyysit. Injektointiviuhkan 

porauksen jälkeen perä injektoidaan, joten työmaalle jää injektoinnin keston ajan analy-

sointi- ja toimenpideaikaa. Injektoinnin kesto riippuu massamenekistä, mutta melko 

varmasti katkon porauksen ja panostuksen ohjaukseen jäisi vähintään kahdeksan tuntia. 

Tämä on laskettu olettaen, että data on heti saatavissa esimerkiksi WLAN-yhteyden 

välityksellä.  

Vaikka data saataisiinkin välittömästi käyttöön ja analysoitavaksi, on se silti saatava 

yksinkertaiseen muotoon. Työnjohtajilla ei ole kokemusten mukaan paljoakaan aikaa 

perehtyä MWD-dataan, joten työkalusta pitää nähdä heti, mikä on tilanne.  

 Injektointi- ja katkoporausdatan vertailukelpoisuus 4.4.1

Jotta injektointiviuhkoja voidaan käyttää kalliolaadun ja sitä kautta räjäytystulosten en-

nakointiin, on niiden vastattava tarkasti todellisia kallio-olosuhteita. Katkoporausdatan 

havaittiin erottavan suuret ja siten merkittävät raot sekä kalliolaadun muutokset melko 
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tarkasti. Injektointiporausdatalla ei kuitenkaan saada yhtä kattavasti näytteitä kalliosta 

reikien vähäisen lukumäärän takia kuin katkonporauksessa. Toisaalta injektointiporauk-

sessa porataan injektoimatonta kalliota. Katkonporauksen kohdalla kalliota on jo injek-

toitu, jolloin osa raoista on mennyt umpeen. Injektoimattoman kallion porauksen vuoksi 

injektointiporauksella siis olisi lähtökohtaisesti mahdollisuus havaita raot paremmin, 

mutta toisaalta injektointimassalla täyttyneet raot parantavat räjäytyksen onnistumis-

mahdollisuuksia verrattuna tyhjiin rakoihin. Injektointiporausdatan kohdalla lisäongel-

mia voivat mahdollisesti aiheuttaa myös reikien kiertymiset, joita ei kuitenkaan tässä 

työssä huomioitu. 

Verrattaessa injektointi- ja katkonporauksia toisiinsa havaittiin, että injektointiporauk-

sen reikien alussa ensimmäiset neljä tai viisi metriä porattiin usein pienemmillä tehoilla 

kuin loppureiät. Pienempien tehojen seurauksena rekisteröityjen parametrien arvot oli-

vat pienempiä, ja samalla Fractruring- ja Hardness-analyysit erosivat katkojen vastaa-

vasti. Injektointiviuhkan loppuosan eli noin viidestä metristä eteenpäin Fractruring- ja 

Hardness-parametrien verrattavuus katkojen vastaaviin oli parempi. Datasta tehtyjen 

vertauksien perusteella kuitenkin näytti, että katkonporauksessa parametrit reagoivat 

herkemmin todennäköisiin rakoihin kalliossa. Tämä on luonnollista, kun ottaa huomi-

oon injektointiporauksessa esimerkiksi kankien liitoksiin kuluvan hukkaenergian. Kos-

ka injektointiviuhkat limittyvät toisiinsa nähden muutaman metrin, voidaan alun pie-

nemmän tehon data korvata edellisen viuhkan loppureikien datalla. Näin toistuvien in-

jektointiviuhkojen data myös saataisiin kattamaan koko tunneli realistisemmilla arvoil-

la. 

 Eri esitysnäkymät 4.4.2

Esitystavoista havaittiin, että 3D-näkymällä saa näkymään eniten ja selkeimmin yksi-

tyiskohtia. Toisaalta Mapping-näkymä näyttää kerralla suuremman alan. Lisäksi par-

haimmillaan sen näkymä saadaan säädettyä sellaiseksi, josta rakoilualueita voidaan ha-

vaita nopealla vilkaisulla. Slicing-näkymä sopii lähinnä tarkkaan katkonporauksen datan 

analysointiin. Mapping- ja Slicing-näkymien tuloksiin vaikuttaa huomattavasti niissä 

käytetyt asetukset. Asetuksia on esitetty Liitteessä 1. Mapping-näkymiä on esillä Liit-

teessä 2, ja esimerkin Slicingista voi nähdä Kuvissa 24,25 ja 26. 

Liitteessä 2 olevista Mapping-näkymistä havaitaan nopeasti tunnelinjojen poikki kulke-

vat rakovyöhykkeet. Kyseiset näkymät on kuitenkin luotu katkoporauksen MWD-datan 

pohjalta. Ongelmana Mapping-näkymässä oli säätää sen asetukset sellaisiksi, että injek-
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tointiporauksen datasta saataisiin koostettua yhtä kattava kuva kallio-olosuhteista. Vaih-

toehtona Mapping-näkymän käytölle on tässä tapauksessa käyttää 3D-näkymässä suu-

rimpia reikägraafiikoita. Tällöin rakoiluvyöhykkeiden kulkusuuntaa pystyi seuraamaan 

paremmin. Nopealla vilkaisulla 3D-näkymä ei tällöinkään ole yhtä selkeä kuin Map-

ping-näkymä.  

 Ehdotus menetelmäksi räjäytystuloksen ennakointiin 4.4.3

Tavoitellun ennakointimenetelmän vaatimukset olivat selkeys, luotettavuus ja tuotantoa 

askeleen edellä oleminen. Selkeys liittyy informaation esitystapaan, luotettavuus taas 

datan määrään ja sen analysointiin tai käsittelyyn. Kunnolla edellä tuotantoa voi olla 

tässä tapauksessa oikeastaan vain hyödynnettäessä injektointireikien dataa.  

Injektointireikien käytössäkin on kuitenkin ongelmia, jotka johtuvat niiden pienestä 

lukumäärästä viuhkaa kohden, suuremmista etäisyyksien toisiinsa nähden sekä pisto-

kulmasta. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi injektointiporauksella on vaikea analy-

soida tunneliprofiilin keskellä tapahtuvia asioita. Jokaiseen viuhkaan voisi porata yhden 

ylimääräisen tunnustelureiän tunnelin suuntaisesti, mutta sen hyötyjä suhteessa kuluihin 

on vaikea arvioida ilman testituloksia. 

Esitysnäkymistä Mapping on kaikista selkein. Sen asetukset on kuitenkin vaikeampi 

saada sopimaan injektointiporaukselle siten, että näkymä vastaisi katkonporauksen da-

tasta saatavaa. Koska pelkän injektointiporauksen datasta saatua Mapping-näkymää ei 

saatu tarpeeksi tarkaksi, päätettiin työkalun pohjaksi ottaa injektointiporauksen 3D-

näkymä.  

Työkalu toimisi siten, että injektointiporauksesta kerätään dataa, jonka perusteella las-

kettua Fracturing-parametria tutkitaan 3D-näkymässä. Eri kallio-olosuhteiden yhtenäi-

syyden havaitsemisen helpottamiseksi analysointireikien koko 3D-näkymässä kannattaa 

säätää suureksi. Jos näkymässä havaitaan punaisella esiintyviä riskialueita usean reiän 

alueella muualla kuin kangenvaihtojen yhteydessä, kirjataan näiden alueiden reiänsy-

vyydet muistiin. Vastaavan paaluvälin katkonporauksen jälkeen varataan hetki aikaa 

tutkia ja analysoida katkosta saatua porausdataa. Katkonporaukseen perustustuvan Frac-

turing-parametrin 3D- ja Slicing-näkymien tutkinnan jälkeen tehdään päätökset tarvitta-

vista jatkotoimenpiteistä. Kuvissa 27 ja 28 esitetään, kuinka rakoilu näkyy injektointi-

viuhkan datassa. 
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Kuva 27.  Katkoporauksessa havaitun rakoilun olisi pystynyt ennakoimaan tässä tapauksessa in-
jektointiviuhkan (vasemmalla) Fracturing-parametrista. Injektointiviuhka on paalulta LE 10788 ja 
katko LE 10773. 

Kuvassa 27 esitettävästä injektointiviuhkan Fracturing-parametrista havaittiin kaksi 

rakoaluetta, jotka esiintyivät myös sekä katkojen datassa että kallion seinässä. Injektoin-

tiviuhkan oikean puoleisissa rei’issä datanrekisteröintiväli oli 20 cm, mikä huononsi 

niiden datan käytettävyyttä. 

 
Kuva 28. Katkoporauksessa havaitun rakoilun ennakointi oli tällä kohtaa vaikeampaa, mutta kui-
tenkin mahdollista. Injektointiviuhka (vasemmalla) on paalulta LP 10788ja katko LE 10774. 

Katkonporausdatankeräys kannattaa olla päällä koko projektin ajan, mutta siihen tarvit-

see puuttua panostusta viivästyttävästi vain jos injektointiporausdatan perusteella on 

syytä olettaa räjäytyksiä vaikeuttavia alueita. Injektointiporauksesta kerätään dataa 

luonnollisesti koko projektin ajan.  
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5 Johtopäätökset 
Tutkimuksen tulokset vastasivat asetettuja tavoitteita. Tuloksien varmuudessa ongelma-

na on kuitenkin vähäinen aineistomäärä. MWD-datasta lasketun Fracturing-parametrin 

havaittiin toimivan Niittykummun olosuhteissa melko hyvin. 

5.1 Tulokset 
MWD-datan Fracturing-parametrin ja suurten, tunnelinjaan nähden poikittaisten, kallio-

rakojen välillä havaittiin korrelaatiota. Sen sijaan esimerkiksi tunnelinjan suuntaisten 

rakojen ja Fracturing-parametrin välillä ei ollut selkeää yhteyttä. Fracturing-parametri ei 

myöskään reagoinut kunnolla vaakarakoihin tai pieniin rakoihin. Muista parametreista 

Hardnessin ja tunkeutumisnopeuden havaittiin reagoivan yhtenevästi kalliolaatujen 

muutoksiin. Rekisteröidyistä parametreista parhaiten kallio-olosuhteiden muutoksiin  ja 

rakoiluun reagoi tunkeutumisnopeus. 

Koska Fracturing-parametrin suuret arvot korreloivat suurien rakojen kanssa, oli datan 

ja räjäytystuloksien välille odotettavissa jonkinasteinen korrelaatio. Korkeiden Fractu-

ring-arvojen ja epäonnistuneiden räjäytystulosten välillä havaittiin kerätyn aineiston 

joukossa usein yhteys.  

Menetelmä räjäytystulosten ennakointiin tulisi perustua injektointiporauksista kerättä-

vään dataan. Injektointireikien harvempi reikäväli tuottaa ongelmia työkalun tarkkuu-

teen, mutta suuret rakoalueet on todennäköisesti mahdollista huomata jo siitä. Ennen 

kuin räjäytystuloksia voidaan luotettavasti ennakoida, on selvitettävä kuitenkin tarkem-

min millaisia arvoja Fracturing-parametrilla esiintyy epäonnistuneiden katkojen kohdal-

la sekä katko- että injektointiporausdatassa. 

Yleisesti MWD-järjestelmässä ja -datassa on paljon positiivisia puolia. MWD-datan 

tutkimiseen ei tarvita pitkiä analysointi- tai näytteenottoaikoja, joten se on lähes reaali-

aikaista. Lisäksi se on melko tarkkaa ja kattavaa ainakin katkonporausten tapauksissa. 

Datan hankkiminen on käytännössä ilmaista eikä se häiritse tuotantoa. Toki MWD-

dataa keräävän laitteiston hankkiminen aiheuttaa kustannuksia. 

5.2 Suositukset 
Tutkimuksen tulokset tukevat oletusta, että MWD-datan hyödyllisin parametri kalliora-

kojen ennakoinnissa on rekisteröityjen parametrien perusteella laskettu Fracturing. Tun-

keutumisnopeuden reagointi kallio-olosuhteisiin havaittiin Niittykummun alueella mel-

ko yhteneväksi Hardness-parametrin kanssa tutkimuksessa käytetyillä asetuksilla, min-
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kä vuoksi Hardness-parametrin ei voida katsoa tuovan suurta lisäarvoa tunkeutumisno-

peuden oheen.   

Tutkimuksessa saadut tulokset ovat lupaavia, mutta dataa on liian vähän varmojen joh-

topäätösten vetämiseksi niistä. Tuloksien perusteella tutkimusta MWD-datan hyödyn-

nettävyydestä kannattaa jatkaa. Esimerkiksi MWD-datan parametrien käyttämiseen rä-

jäytyssuunnittelussa tarvitaan lisää selvyyttä. Hankittaessa lisää dataa voidaan saada 

myös varmemmat korrelaatiot, jolloin esimerkiksi räjäytyssuunnittelun optimointi on 

mahdollista. MWD-järjestelmiä on asennettu useampaan porajumboon, joten ei myös-

kään ole syytä olla jatkamatta datankeräystä. 

MWD-datan ja kalliolaadun sekä räjäytystulosten korrelaation tutkimusta tulisi jatkaa 

pitkäjänteisesti esimerkiksi aloittaen datankeräys aivan uuden työmaan alusta.  MWD-

järjestelmien tulisi myös kerätä dataa yhtenäisesti koko työmaan ajan. Myös dokumen-

taatiota louhintajäljestä ja poikkeavista räjäytystuloksista tulisi jatkaa laajan vertailuai-

neiston kokoamiseen. Työmaan lopussa voitaisiin kerättyä MWD-dataa ja vertailuai-

neistoa verrata toisiinsa ja varmistaa tai kumota tämän tutkimuksen tuloksia. Jatkettaes-

sa tutkimusta uudella työmaalla saataisiin lisää aineistoa erilaisista kallio-olosuhteista, 

mistä olisi jatkossa hyötyä MWD-järjestelmää käytettäessä yhä uusilla työmailla. 

Tutkittaessa aihetta lisää, MWD-datan tulisi olla nopeasti saatavilla, jotta louhintajälki 

voitaisiin käydä tarkistamassa ja vertaamassa dataan ennen kalliopinnan peittoa ruisku-

betonilla. Datasta havaittavien oleellisten poikkeamien syiden tarkastaminen kalliosta 

olisi tällöin mahdollista. Reaaliaikainen tai vähintään välittömästi porauksen jälkeen 

saatavissa oleva data on myös edellytys MWD-datan hyödyntämiselle räjäytyssuunnit-

telussa.  

5.3 Jatkotutkimus 
Jatkossa voisi selvittää, miten räjäytyssuunnittelua voisi optimoida MWD-datan perus-

teella. Ensiksi täytyisi perehtyä, millaiset poraus- ja panostuskaaviot soveltuvat erilai-

siin kalliolaatuihin. Tämän jälkeen voisi tutkia, onko MWD-datasta mahdollista luoda 

työkalua ehdottamaan suoraan, millaisia kaavioita kannattaa jatkossa käyttää. Räjäytys-

suunnittelun lisäksi MWD:n hyödyntämistä kannattaisi tutkia lisää myös lujitus- ja in-

jektointisuunnittelun apuvälineenä.  

Porajumboihin on MWD-järjestelmien lisäksi saatavilla myös muuta tekniikkaa, jota ei 

välttämättä hyödynnetä täysimääräisesti. Esimerkiksi profiililaserkeilaimen hyödyntä-

minen tutkimalla sen ja MWD-järjestelmän tarjoaman datan yhteneväisyyttä voisi auttaa 
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selvittämään esimerkiksi ylilouhintariskiä ja määriä. Porajumbojen laserkeilaimia voisi 

käyttää myös yksittäisten katkojen etenemäprosenttien tarkkaan mittaamiseen. Niillä 

voitaisiin määrittää louhitun profiilin lisäksi peräseinän muoto ja siten profiilin rajojen 

mukaan räjäytyksessä irrotetut kuutiot. 

Lisäksi MWD-järjestelmiin ja -dataan liittyen tulisi selvittää niiden kustannuksia suh-

teessa saataviin hyötyihin. Kustannuksia ovat esimerkiksi laitteistojen ja ohjelmien han-

kintakustannukset sekä datan keräykseen ja analysointiin kuluvan ajan aiheuttamat kus-

tannukset. Tutkimuksessa tulisi seurata pitkän ajan toteutumia mutta ongelmana saattaa 

silloinkin olla hyötyjen arvottaminen. Myös täysin vertailukelpoisten aiempien urakoi-

den, joissa ei hyödynnetty MWD-dataa, löytyminen saattaa olla ongelmallista. 
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6 Yhteenveto 

Tässä diplomityössä oli tavoitteena selvittää korrelaatio MWD-datan ja kalliolaadun 

sekä räjäytystulosten välillä. Lisäksi tavoitteena oli luoda työkalu räjäytystulosten enna-

kointiin. Tutkimus toteutettiin Länsimetron Niittykummun LU2-metrotyömaalla, ja 

MWD-dataa kerättiin Atlas Copcon kahdella porajumbolla. Tärkeimmäksi parametriksi 

räjäytystuloksiin liittyen valittiin Underground Manager -ohjelman laskema Fracturing, 

joka kuvaa kallion rakoilua. Sen väriskaala-asetukset säädettiin Niittykummun geologi-

siin olosuhteisiin sopiviksi käyttämällä vertailukohtana geologien kartoitustuloksia tut-

kimusalueelta.  

Tutkimuksen perusteella MWD-datan hyödyllisyyteen vaikuttaa merkittävästi datan 

rekisteröintiväli. MWD-datan rekisteröintiväliksi valittiin 2 cm parhaimman tarkkuuden 

varmistamiseksi. Toisessa porajumboista 1- ja 3-puomilla havaittiin huomattava ero 

pyörityspaineen vakiotasoissa, mutta erolla ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta 

Fracturing-parametrin arvoihin. Pyörityspaineen ja siihen liittyvän pyöritysnopeuden 

suuremmat arvot 1-puomilla mahdollistavat kuitenkin suuremmat tunkeutumisnopeudet, 

ja aiheuttavat häiriöitä Hardness-parametriin. Injektointiporauksessa kangenvaihdot 

aiheuttavat Fracturing-parametrin arvoihin virhepiikkejä. Niitä voidaan osittain suodat-

taa pois asettamalla tunkeutumisnopeuden parametrille minimihuomiointirajan. Jäljelle 

jää kuitenkin kangenvaihdon jälkeisen poraustehon noston seurauksena syntyvät piikit, 

jotka täytyy ottaa huomioon dataa hyödynnettäessä..  

Fracturing-parametrin havaittiin tutkimuksessa korreloivan suurten ja selkeiden, tunne-

linjaan nähden poikittaisten rakojen kanssa. Sen sijaan pienempien rakojen paikantami-

nen Fracturing-parametrilla oli ongelmallista. Myös poraussuunnan suuntaiset vaaka- ja 

pystylustat tuottivat vaikeuksia, kuten tunnelinjan poikki vinosti kulkevat rakopinnat.  

Kuten selkeiden kalliorakojen ja Fracturing-parametrin melko hyvän korrelaation perus-

teella oletettiin, Fracturing-parametrin Fractured-alueen havaittiin osittain korreloivan 

epäonnistuneiden räjäytystulosten kanssa. Lupaavista tuloksista huolimatta on todettava, 

että tutkimusaineisto on liian pieni varmojen johtopäätösten vetämiseen kummastakaan 

selvitettävästä korrelaatiosta. 

Menetelmä räjäytystulosten ennakointiin haluttiin rakentaa injektointireikien tarjoaman 

datan pohjalle. Menetelmäehdotus on, että jokaisen injektointiviuhkan Fracturing-

parametria tutkitaan 3D-näkymässä. Jos näkymästä havaitaan yhtenäisiä, tietyllä huo-

miovärillä erottuvia riskialueita, niiden reikäsyvyydet kirjataan talteen. Vastaavan koh-
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dan katkoporauksen jälkeen varataan hetki aikaa katkonporauksesta saadun datan tutki-

miseen ja analysointiin. Fracturing-parametrin 3D- ja Slicing-näkymien tutkinnan jäl-

keen tehdään päätökset tarvittavista jatkotoimenpiteistä, eli esimerkiksi panostussuunni-

telman tai seuraavan katkon porauskaavion muuttamisesta.  
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Liite 1. Underground Managerin asetukset 
Penetration rate 

 
Rotation pressure 

 
Water Pressure 

 
Water Flow 

 
  

UG Manager raja Väri Comment
> 450 High

375-450
275-375 Normal
200-275

< 200 Low 

UG Manager raja Väri Comment
> 95 High

80-95
65-80 Normal
55-65
< 55 Low 

UG Manager raja Väri Comment
> 22 High

18…22
14…18 Normal
10…14

< 10 Low 

UG Manager raja Väri Comment
> 120 High

110…120
100…110 Normal
90…100

< 90 Low 
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Mapping- ja Slicing-asetukset 

  

 
Max influence radius määrää, kuinka pitkälle parametrin yhden mittauskohdan arvo 
vaikuttaa näkymässä. Mitä suurempi arvo on, sitä suurempi on sen yksityiskohtia suo-
dattava vaikutus. Suurella arvolla näkymästä tulee tasaisempi. Plate grid size kertoo 
näkymän tarkkuuden. Sample weight exponent määrää, miten paljon parametrin mitta-
uskohdan arvon vaikutus muuttuu edettäessä kauemmaksi arvosta. Sample weight ex-
ponentin ollessa 1, parametrin mittauskohdan arvon vaikutus on Max influence radiuk-
sen päässä yhtä suuri kuin aivan mittauskohdan vieressä. Mitä pienempi Sample weight 
exponent on, sitä suurempi vaikutus parametrin mittauskohdan arvolla on ympäröivään 
kallioon. (Atlas Copco 2013c) 

Taulukossa esitettyjen asetusten lisäksi Mappingissa tulee säätää kullekin tunnelinjalle 
ja profiilille sopivaksi alueet, joilta parametrien arvoja otetaan mukaan. Tässä tutkimuk-
sessa injektointireikien kohdalla Mappingin asetuksiin vaikuttavat reikien pistokulmat.  

 
  

Max influence 
radius 0.6 m
Plate grid size 0.051 m
Sample weight 
exponent 1

Mapping-asetukset Katko
Max influence 
radius 1 m
Plate grid size 0.051 m
Sample weight 
exponent 2

Slicing-asetukset Katko

Max influence 
radius 1.2 m
Plate grid size 0.1 m
Sample weight 
exponent 2.6

Mapping J37 injektointi
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Liite 2. Esimerkit Underground Managerin Mapping-
tulostuksista LE- ja LP –tunneleista 
Mapping LE 10795-10768 

 
Mapping LP 10795-10767 
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Mapping LE 12143-12160 
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Liite 3. Parametrien verrattavuus 
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