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LAUSUNTO HEINOLAN PRISMAN LOUHINNOISTA

Yleistä

Heinolaan ollaan suunnittelemassa kaupallista rakentamista (Prisma) Tähtiniemeen mootto-
ritien länsipuolelle ja Hevossaarentien pohjoispuolelle nykyisen Citymarketin tontin läheisyy-
teen (kuva 1). Maasto kohteessa on metsäistä mäkeä, jossa kallion pinta on oletettavasti lä-
hellä maanpintaa. Tontin sisäänajo tapahtuu alempana sijaitsevalta Hevossaarentieltä. Tont-
tia joudutaan väistämättä tasauslouhimaan sen tarkoituksenmukaisen käytettävyyden takia.
Maankaivun ja louhinnan syvyys on arvioitu 0..8 m syvyiseksi riippuen mäen muodoista ton-
tin eri osissa.

Suunnittelualueen länsireunalla sijaitsee 1940-luvulla louhittuja maanalaisia varastoluolia,
joiden holvin korko on arvioitu olevan +99. Luolat ovat käyttämättömiä, mutta niille on suun-
nitteilla erilaisia käyttömahdollisuuksia. Luolissa on havaittu oleskelevan lepakoita. Tässä lau-
sunnossa otetaan kantaa tontin louhinnan aiheuttamiin vaikutuksiin luolien kalliotekniseen
stabiliteettiin ja lisäksi louhinnan vaikutuksiin lepakoihin.

Kuva 1: suunnittelualue
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Kuva 2: 3d-esitys tontista ja rakentamisesta

Suunnitteluvaihtoehdot

VE1

Alkuperäisessä vaihtoehdossa louhinta ulottui luolien päälle niin, että avolouhinnan reuna
sijaitsi luolan reunan päällä ja avolouhinnan luiskaus itäisimmän luolan päällä (kuva 3).

Kuva 3: VE1 tontin reuna
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VE2

Muokatussa vaihtoehdossa tontin louhintaa on siirretty moottoritien suuntaan itäänpäin
niin, että avolouhinnan alareuna on ~7 m 2d-tasoetäisyydellä luolan reunasta ja avolouhin-
nan luiskaus tulee lähimmillään ~3 m 2d-tasoetäisyyden päähän luolan reunasta.

Kuva 4: VE2 tontin reuna

Kummassakin vaihtoehdossa tontin pinnan korko vaihtelee 103.8-104.5 m välillä, jolloin lou-
hinnan korko on ~+103 m. Z-akselin suuntainen etäisyys luolan kattoon on siis teoriassa ~4
m. Tällöin 3d-etäisyys louhinnan teoreettisen pohjan ja luolan holvin välillä on VE1:ssä 4 m ja
VE2:ssa 8 m (kuva 5). Tästä etäisyydestä täytyy kalliomekaanisessa tarkastelussa vähentää
avolouhinnan mahdolliset ryöstymät ja luolien katon rikkoontuneen kiven paksuus.
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Kuva 5: VE2 leikkaus

Varastoluolien kuntoarvio

Varastoluolat on louhittu 2. maailmansodan aikana ajalle tyypillisin menetelmin. Tällöin rä-
jäytyksissä ei ole pystytty käyttämään reunarei’issä merkittävästi kevyempää panostusta ny-
kyisten menetelmien tavoin. Lisäksi louhinta on tehty todennäköisesti yläkätisenä, jolloin
usein louhinnan suurin kalliota rikkova vaikutus sijoittuu luolan kattoon. Näistä syistä on
syytä olettaa, että kalliolaatu on luolien katossa rikkonaista. Oletettavaa lisäksi on, että luolia
ei ole lujitettu kallion lujituspultein. Ruiskubetonisuojausta ei ole.

Näistä syistä on oletettava, että luolien katon kestävyys ei vastaa nykyaikaisia kalliotiloja.
Louhintatöissä on suuri riski, että tärinä irrottaa ja tiputtaa luolien katosta lohkareita. Tätä
vaikutusta pienentää etäisyyden kasvattaminen louhinnan ja luolien välillä.

Luolien halkaisija on n. 16 m. Suunnittelunormien mukaan tällöin luolien päälle ja sivulle olisi
syytä jättää kalliota 8 m paksuudelta.

Tunnelien sijainti on mitattu kaupungin toimesta. Merkittävää sijaintivirhettä tai katon kor-
kovirhettä ei ole oletettavissa.

Lepakot

Luolissa on havaittu asuneen lepakkoyhdyskunta. Varmuutta sen jokavuotisesta oleskelusta
luolassa ei ole. Lepakkoyhdyskunnan koosta ei ole varmuutta.

Lepakkojen kannalta louhinnan suhteen on kaksi mahdollista häiritsevää tekijää. Mikäli lepa-
kot talvehtivat luolassa, häiritsee louhintatärinä ja kallion välittämä ääni mahdollisesti niiden
horrostusta merkittävästi. Mikäli lepakot lisääntyvät luolassa, häiritsee louhintatärinä ja
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kallion välittämä ääni mahdollisesti niiden poikasten ”pesimistä”. Muina aikoina lepakot etsi-
vät luolasta vain suojaa, eikä louhintatärinä tällöin ole niille yhtä haitallista.

Luolan lepakoista on tekeillä erillinen selvitystyö. Tässä erillisessä työssä selvitetään, talveh-
tiiko tai lisääntyvätkö lepakot luolassa.

Lausunto louhinnasta suhteessa varastoluoliin

Koska luolien kattoa ympäröivän kalliomassan kunnosta ei ole varmuutta ja oletettavaa on
sen olevan rikkonaista, ei alkuperäisen VE1:n mukainen suunnitteluratkaisu ole mahdollinen
ilman avolouhinnan vaikutusten rajoittamista pienentämällä merkittävästi kerralla räjäytet-
täviä kenttäkokoja 10 m säteellä luolasta. Muuten on hyvin mahdollista, että louhinta rikkoo
avolouhinnan ja itäisimmän luolan katon välisen kallion kokonaan, ja aiheuttaa vaaran mer-
kittävälle sortumalle. Kevennetyn panostuksen lisäksi louhinnan ja luolan välinen kalliomassa
on VE1:ssä lujitettava kalliopultein louhinnan jälkeen. Nämä lisätyöt tuovat louhinnalle mer-
kittävää lisäkustannusta. Vaihtoehto ei ole kalliomekaanisenkaan lopputuloksen kannalta
suositeltava, vaan se aiheuttaa rajoituksia luolien käytölle kattojen mahdollisesti lisääntyvän
epästabiilisuuden vuoksi.

VE2:ssa louhinnan etäisyys luolaan on 8 m, jota voidaan pitää riittävänä. VE2:n louhinta on
siis mahdollinen normaalimenetelmin suhteessa varastoluolien kalliomekaaniseen stabili-
teettiin. VE2:ssa luolan suojaukseksi riittää louhinnan normaali yleisen tilan toleranssivaati-
mus (seinät T400, pohja T600).

Lisäksi koska luolia ei ole asianmukaisesti lujitettu, tulee niiden katosta tippumaan louhin-
nan aikana tärinän vaikutuksesta vähintään pieniä lohkareita molemmissa vaihtoehdoissa.
Luolissa oleskelu räjäytystyön aikana tulee siis kieltää. Räjäytystyön jälkeen luolien pinnat on
rusnattava ennen kuin kulku luoliin voidaan sallia. Lisäksi luolien kunto on arvioitava rus-
nauksen jälkeen, jotta sen soveltuvuudesta jatkokäyttöön ja mahdollisista tarvittavista luji-
tuksista voidaan päättää.

Lepakkojen suhteen tarvitaan varmuus niiden oleskelun luonteesta luolassa. Lepakkojen
mahdollinen talvehtimisajankohta ja ”pesimisajankohta” luolassa on selvitettävä, jotta niiden
aiheuttamat rajoitukset louhintatärinälle voidaan määrittää. Lepakon horrostamiselle tai
”pesinnälle” ei ole olemassa tärinärajaa, joten louhinnan rajoitusten tekninen suunnittelu on
mahdotonta. Louhintaa voidaan suorittaa suunnittelualueen itäisimmissä osissa hyvinkin va-
paasti, mutta luolien ympärille on arvioitava riittävän iso suojavyöhyke (esimerkiksi etäisyys
50 m tai 100 m), joka vaimentaa louhintatärinöitä lepakoiden kannalta riittävästi. Suoja-
vyöhykkeen määrittämiseksi on lisäksi selvitettävä, missä luolaston osissa lepakot oleskele-
vat. Suojavyöhykkeen sisällä voi olla tarpeen kieltää räjäytyslouhinta kokonaan lepakoiden
kannalta kriittisimpinä ajankohtina. Toisaalta lepakoidenkin kannalta on parasta, että louhin-
tatyöt saadaan suoritettua mahdollisimman nopeasti. Tästä syystä louhintakielto on perus-
teltava hyvin ja sen kestoaika minimoitava. Louhintaräjäytysten voimakkuuden rajoittaminen
lisää helposti räjäytyskertojen määrää ja louhinnan kokonaiskestoa. Tästä syystä louhinnan
voimakkuuden rajoittaminen lepakkojen perusteella ei ole todennäköisesti lepakoidenkaan
kannalta kokonaisuudessa järkevää.
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Suositus

Suunnitteluvaihtoehdoksi suositellaan vaihtoehtoa 2. Tässäkin vaihtoehdossa on huomioi-
tava, että luolien kohdalla louhinnan seinämille ja pohjalle tulee asettaa louhintatoleranssi
(seinät T400, pohja T600).

Lepakkoselvityksen valmistumisen jälkeen on pyrittävä yhdessä lepakkotutkijan kanssa löytä-
mään louhinnalle riittävän pitkä yhtäjaksoinen ajanjakso, jolloin louhinnan voi suorittaa il-
man rajoituksia. Mikäli lepakot käyttävän luolaa vain talvehtimiseen, on louhinta todennäköi-
sesti mahdollista loppukeväästä syksyyn. Mikäli lepakot käyttävät luolaa ”pesimiseen”, on
louhinta todennäköisesti mahdollista keskikesästä syksyyn. Louhinta voidaan aloittaa alueen
itäosista jo aiemmin.
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