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                  Mittaussuunnitelma  
 
                  Työ nro 201773 
 
Kohde 
Aero Mäntsälä         
Hyvinkääntie 727 Mäntsälä  
 
 
Suomen Louhintakonsultit Oy on tehnyt selvityksen Mäntsälä Aero hanketta varten. Kohde sijaitsee 
valtatien 25 varressa noin 6 km Mäntsälän keskustan länsipuolella. 
 
Hankkeen 1. rakennusvaiheessa tehdään alueen tasaus massoille sekä kallioiden louhintaa. 
 

 
Kuva 1. Ympäristöluvan asemapiirros 
 
Louhittavat alueet sijaitsevat alueella, minkä läheisyydessä kulkee Gasgrid Finland Oy maakaasun 
runkoputki. Lähimmillään etäisyys maakaasuputkeen on noin 70 metriä. 
 
Vaiheessa 2. (kts. kuva 2) alueella tehdään merkittävää kallion louhintaa kahdesta eri paikasta, 
joiden vaikutus maakaasuputkeen tulee huomioida louhintatyössä. Näiden louhintojen suuruudet 
ovat 180 000m3 ja 30 000m3.  
 
Ennen louhintaa tulee Gasgrid Finland Oy:ltä hakea louhintalupa (https://gasgrid.fi/yhteystiedot/).  
 
Gasgrid Finland Oy:n ohjeet työskentelylle maakaasuputken läheisyydessä ovat 
mittaussuunnitelman liitteenä 1 ja 2. 
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Mittaussuunnitelma 
 
Louhintatyön aiheuttamaa tärinää suositellaan mittavaksi molempien louhintapaikkojen 
läheisyydestä vähintään kahdella mittauspisteellä. Kuvassa 2 maakaasuputken linja näkyy mustalla 
katkoviilalla ja alustavat mittauspisteiden sijainnit on merkitty vaalean sinisellä nuolella.  
 
 

 
Kuva 2. Karttakuva missä louhinta-alueet ja mittauspisteiden sijainnit 
 
Mittareiden asennus tehdään maakaasuputken läheisyyteen joko maakiilalla tai kaivamalla putki 
esiin, jolloin mittari asennetaan liinoilla suoran maakaasuputkeen. Mittarin lopullinen asennustapa 
määritetään louhintaluvan yhteydessä. 
 
Käytettävien tärinämittareiden tulee olla kolmikomponenttisia, etäluettavia ja kalibroituja.  
 
Mittareiden kuntoa tulee seurata päivittäin ja ne tulee huoltaa suunnitelmallisesti, etenkin jos ne 
toimivat maastossa esim. akun varassa. 
 
Tärinämittaustulokset tulee lukea jokaisen räjäytetyn kentän jälkeen. Mittaustuloksista tulee 
tarkastaa, että ne ovat räjäytyssuunnitelman ja raja-arvojen mukaisia. 
 
Räjäytystyön kenttien sijaintitieto tulee taltioida joko mittausjärjestelmään tai kentän 
vähimmäisetäisyys maakaasuputkien mittauspisteisiin tulee kirjata ylös kenttäkorttiin. 
 
Maakaasuputken raja-arvojen ylittyessä työt tulee keskeyttää ja syyt raja-arvojen ylitykseen tulee 
selvittää. Jos yksittäinen raja-arvon ylitys on alle 20 % ja syy ei ole systemaattinen, työtä voidaan 
jatkaa suunnitelman mukaisesti. 
 
Ylityksistä tulee laatia poikkeamaraportti ja ylityksistä tulee raportoida Gasgrid Finland Oy:n 
vastuuhenkilölle. 
 
Tärinämittaustuloksien seurannassa tulee työmaaoloissa käyttää vähintään tekstiviestiä ja 
mittaustulokset tulee taltioida mittausjärjestelmään.  
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Gasgrid Finland Oy:n vastuuhenkilölle tulee järjestää oikeudet mittausjärjestelmään tai 
mittaustuloksista tulee laatia mittausraportti etäisyystietoineen vähintään kerran kuukaudessa. 
 
 
Maakaasuputken tärinämittauspisteiden raja-arvot ovat: 
 
        mittaus putkesta  mittaus maakiilalla 
    75m     26mm/s     13 mm/s 
          100m      22mm/s     11 mm/s 
       125m     21mm/s     10 mm/s 
                  150m     20mm/s     10 mm/s 
       
 
 
 
Järvenpäässä 25.6.2020 
 
                    
 
DI Juha Tuovinen 
Tärinäasiantuntija FISE aa-vaativuusluokka 
Suomen Louhintakonsultit Oy 
puh 050 320 4821 
juha.tuovinen@louhintakonsultit.fi  
 
 
 
 
Liitteet  Gasgrid ohjeita maakaasuliljalla työskenteleville 
   Gasgrid Maanrakennus- ja louhintatyöt maakaasuputkiston läheisyydessä 
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Työskentely maakaasulinjalla tai sen välittömässä läheisyydessä voi 
tarkoittaa varsinaisten rakennusten rakentamisen lisäksi kulkuväylien, 
salaojen, vesi- ja viemärijohtojen, kaukolämpöjohtojen, sähköjohtojen ja 

-kaapelien, viestijohtojen ja -kaapelien ja muiden tilapäistenkin rakenteiden 
rakentamista, asentamista, huoltoa ja kunnossapitoa.

MITÄ LAKI SANOO
Maakaasulinjoilla ei saa harjoittaa toimintaa, joka saattaisi vahingoittaa maakaasu-
putkistoja. Maankaivu-, louhinta- ja räjäytystyöt maakaasuputkiston välittömässä 
läheisyydessä ovat kiellettyjä ilman putkiston käyttäjän lupaa. Maakaasulinjalla 
työskentelevä on velvollinen ottamaan selville muut alueella olevat rakenteet. 
Tämän lisäksi on otettava huomioon sähkölain määräykset.

MAAKAASUPUTKEN SIJAINTI
Maakaasuputket ovat noin metrin syvyydessä maan alla. Maastossa maakaasu-
putkistot on yleensä merkitty merkintäpylväillä. Kaava-alueella putkiston merkintä 
on voitu tietyissä tapauksissa korvata myös kiintopiste- ja karttamerkinnällä.

Maakaasuputkiston käyttäjä on velvollinen aina pyydettäessä selvittämään 
putken tarkan sijainnin maakaasulinjalla tai sen läheisyydessä työskentelevälle. 
Putkiston käyttäjän nimi ja puhelinnumero löytyvät maakaasuputkiston merkintä-
pylväästä. Alueilla, joilla ei käytetä merkintäpylväitä, on aina otettava yhteys 
putkiston käyttäjään tai kunnalliseen rakennus-viranomaiseen maakaasuputkiston 
paikan selvittämiseksi.
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Merkintäkilpi on keltainen.  
Siihen on mustin kirjaimin merkitty seuraavaa:

Teksti ”Maakaasu” tai ”Naturgas”. 

Putken nimelliskoko (esim. DN 100 tai PEH 110). 

Putken sivupoikkeama kilvestä metreinä. Sivu-
poikkeama merkitään putken sijaintipuolelle. 

Merkinnän kilometrilukema putkihaaran alusta.

Putkiston käyttäjän nimi ja puhelinnumero.



TOIMINTAOHJE!

KAIVU JA PEITTÄMINEN
Jos kaivutyötä joudutaan tekemään lähempänä kuin viisi (5) metriä maakaasu-
putkistosta, työstä vastaavan on kaivuluvan saamiseksi otettava yhteys putkiston 
käyttäjään vähintään kaksi työpäivää ennen kaivutyön aloittamista. Putkiston käyt-
täjä näyttää putken tarkan sijainnin. Kaivu on suunniteltava etukäteen. Kaivutyössä 
ja erityisesti maakaasuputken esiinkaivussa on noudatettava erityistä varovaisuutta 
ja putkiston käyttäjän antamia ohjeita. Routaantuneen maan kaivutyössä maa on 
tarvittaessa ensin sulatettava. Kun maakaasuputki on kaivettu esiin, sitä ei saa 
peittää ilman putkiston käyttäjän lupaa.

RÄJÄYTYKSET
Kun tehdään räjäytys- ja louhintatöitä alle 30 metrin etäisyydellä maakaasuputkis-
tosta, työstä vastaavan on otettava yhteys putkiston käyttäjään työluvan saamiseksi. 
Räjäytyksistä vastaavan on esitettävä putkiston käyttäjälle työsuunnitelma, josta 
on ilmettävä, miten estetään räjäytyksistä aiheutuvien paineiskujen aiheuttamat 
putkistoa vaurioittavat lohkareiden ja massojen siirtymiset tai tärinä.

RAKENTAMINEN
Suunniteltaessa rakennusten rakentamista 20 metriä lähemmäksi maakaasu-
putkistoa on otettava yhteys putkiston käyttäjään.

SÄHKÖISET VAIKUTUKSET
Sijoitettaessa sähköä johtavia rakenteita kuten vesijohtoja, viemäreitä, maakaa-
peleita, maadoitusjohtoja, merkintälankoja tms. maakaasuputkiston läheisyyteen, 
suunnittelijan ja rakentajan on sähkölain määräysten mukaisesti huolehdittava siitä, 
ettei maakaasuputkella ja uusilla rakenteilla ole keskenään haitallista sähköistä 
vaikutusta.

LIIKKUMINEN JA VARASTOINTI MAAKAASULINJOILLA
Maakaasuputken ylittämistä raskailla koneilla on vältettävä. Pehmeässä maa-
perässä putken ylityskohdat on vahvistettava putkiston käyttäjän hyväksymällä 
tavalla, jos on oletettavissa, että koneet vajoavat. Puutavaran tms. varastointi maa-
kaasulinjalla viittä metriä lähempänä putkea on kielletty ilman putkiston käyttäjän 
lupaa.



Turvallisuus- ja  
kemikaalivirasto (Tukes)
www.tukes.fi

Sammuta kaivinkoneen moottori ja poistu koneesta

Estä sivullisten pääsy vauriopaikalle tai sen läheisyyteen

Estä kipinöinti ja avotulen käsittely kohteessa (tupakointi, autot)

Ilmoita hätätilanteesta yleiseen hätänumeroon 112
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LISÄTIETOJA

Gasgrid Finland Oy
Maakaasukeskus
Kiehuvantie 189 
45100 KOUVOLA
www.gasgrid.fi

Suomen Kaasuyhdistys ry
www.maakaasu.fi
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Gasgrid vastaa maakaasun siirtoverkon toiminnasta 
Suomessa. Jotta maakaasuputkiston turvallinen 
käyttö voidaan varmistaa, on putkilinjan läheisyydessä 
tehtävään maanrakennustyöhön sekä louhintatyöhön 
pyydettävä lupa Gasgridiltä.

TOIMI AJOISSA
Lupa on haettava työn suunnitteluvaiheessa. Lupa 
tarvitaan maanrakennus-, louhinta- ja räjäytys-
töihin, jotka tapahtuvat lähempänä kuin 30 metriä 
maakaasuputkistosta. Pohja- ja maanrakennustöissä 
lupa tarvitaan aina 30 metriin asti, jolloin tärinän 
heilahdusnopeuden raja-arvo on 8 mm/s.

Lupa tarvitaan myös laajamittaisiin louhintatöihin, 
jotka tapahtuvat maakaasuputkiston läheisyydessä, 
katso sallittujen heilahdusnopeuksien taulukko.

Räjäytystyön suorittaja vastaa siitä, että työssä 
noudatetaan voimassa olevia säädöksiä ja lakeja sekä 
Gasgridin, räjäytysalan sekä paikallisten viranomaisten 
ohjeita ja määräyksiä. Räjäytystöiden suorittajan on 
myös omien kokemustensa pohjalta varmistettava 
muut mahdolliset räjäytystyön aiheuttamat vaara- ja 
turvallisuusriskit.

Luvan hakijan tulee olla yhteydessä Gasgridin 
lausujaan tai keskusvalvomoon. Räjäytystyön etene-
mistä valvoo Gasgridiltä valvoja, jolle on ilmoitettava 
vähintään 3 työpäivää ennen räjäytyksen aloittamista.

VAADITTAVAT SUUNNITELMAT
Yleissuunnitelma: Ennen räjäytys- ja louhintatyön 
aloitusta työn suorittajan on laadittava työmaan yleis-
suunnitelma ja muut järjestysohjeiden edellyttämät 
suunnitelmat.

Laajamittaisessa louhinnassa putkiston sijainti tulee 
selvittää ennen töiden aloittamista.

Työn suorittaja laatii kaikki louhintatyön edellyttämät 
suunnitelmat ja esittää niistä Gasgridin yhteyshenki-
lölle ennen louhintatyön aloittamista vähintään yleis-
suunnitelman, räjäytyssuunnitelman ja louhintatärinän 
mittaussuunnitelman.

Räjäytyssuunnitelma: Työn suorittaja tekee räjäy-
tyssuunnitelman ennen kunkin kentän poraustöiden 
aloittamista. Mahdollisten muutosten ilmaantuessa 
räjäytyssuunnitelma päivitetään ja muutoksista tiedo-
tetaan Gasgridin yhteyshenkilölle.

ESTÄ KIVIEN SINKOILU
Räjäytystyön yhteydessä on huomioitava kivien sinkou-
tumisen ja heiton aiheuttamat vaaratekijät.

Lähialueilla on huomioitava myös räjäytyskaasujen 
mahdollinen vauriovaikutus, mikäli kallion rakosuunnat 
ovat epäedulliseen suuntaan. Tällöin työ tulee tehdä 
esimerkiksi kiilaamalla. Kivien sinkoilu estetään peit-
tämällä räjäytyskentät. Erityistä huomiota sinkoilun 
estämiseen on kiinnitettävä tehtäessä tasauslouhintaa 
tai räjäytettäessä yksittäisiä kiviä. Sirpalevaara voi 
esimerkiksi porausvirheen takia ulottua useiden satojen 
metrien etäisyydelle räjäytettävästä kohteesta.

Louhittaessa lähellä maakaasuputkistoa tai siihen 
liittyviä kompressori-, venttiili- ja paineenvähennys-
asemia tulisi räjäytettävien kenttien irrotussuunnan olla 
kohteista poispäin.

TÄRINÄN MITTAAMINEN JA 
RAJA-ARVOT
Louhintakohteen lähistöllä sijaitsevien rakennusten, 
rakenteiden ja laitteiden suojaus-, vaimennus- ja 
tärinä mittaussuunnitelma laaditaan työkohtaisesti 
erikseen. Tärinämittaus tulee suorittaa, mikäli on syytä 
epäillä, että työ voi aiheuttaa merkittävää tärinää. 
Lisäksi tärinämittaus tehdään aina laajamittaisissa 
louhintakohteissa, jotka sijaitsevat alle 100 metrin 
päässä maakaasuputkesta.

Pohja- ja maanrakennustöissä tärinämittaus 
suoritetaan töissä, jotka sijaitsevat alle 30 metriä 
maakaasuputkesta tai mikäli on syytä epäillä, että työ 
voi aiheuttaa merkittävää tärinää.

Tärinämittaus tulee tehdä kolmikomponenttisilla 
tärinämittareilla, joiden mittausanturit kiinnitetään 
maakaasuputkistoon. Erillisestä sopimuksesta voidaan 
mittauksessa käyttää maapiikkiä. Maapiikin käyttö 
soveltuu savi- ja silttimaalajeihin, jolloin piikki saadaan 
asennettua riittävän tukevasti putken välittömään 
läheisyyteen. Maapiikin kanssa käytetään raja-arvoja, 
jotka ovat 50 % ohjeen taulukon raja-arvoista.

Tärinämittauspaikan valintaan ja mittauslaitteiston 
asennukseen suositellaan käytettäväksi henkilöä, jolla 
on tärinäasiantuntijan (FISE) pätevyys.

Tärinämittausarvoja seurataan jatkuvasti työn 
aikana ja ne kirjataan tärinämittauspöytäkirjaan tai 
vaihtoehtoisesti sähköiseen mittausjärjestelmään. 
Mittausarvot sekä panostettujen kenttien sijaintitiedot 
(etäisyys mittauspisteeseen) toimitetaan Gasgridin 
yhteyshenkilölle viikoittain. Mittaustuloksista tulee 
laatia kirjallinen loppuraportti Gasgridin edustajalle.



Räjäytystyössä sallitun tärinän raja-arvojen ylittyessä 
työ keskeytetään välittömästi ja syyt raja-arvojen ylit-
tymiseen selvitetään. Jos yksittäisen raja-arvon ylitys on 
alle 20 % ja syy ei ole systemaattinen, työtä voidaan 
jatkaa suunnitelmien mukaisesti.

Mikäli ylitys johtuu suunnitelmasta tai työtapa-
virheestä, työtä voidaan jatkaa vasta kun suunnitelmat 
on korjattu ja hyväksytetty Gasgridilla.

Tärinämittauspisteiden sijoittaminen MaMaakaasuputkiston sallitut heilahdusnopeudet

Etäisyys Raja-arvo Menettely

10 m 56 mm/s lupa tarvitaan aina  
30 metriin asti

20 m 44 mm/s lupa tarvitaan aina  
30 metriin asti

30 m 36 mm/s lupa tarvitaan aina  
30 metriin asti 

40 m 34 mm/s ilmoitus, lisäksi lupa  
jos Qm > 4,0 kg

50 m 30 mm/s ilmoitus, lisäksi lupa  
jos Qm > 5,5 kg

100 m 22 mm/s ilmoitus, lisäksi lupa  
jos Qm > 16,5 kg

Jos putken lopputäyttö on esim. turvetta, on irrotus-
suuntaa muutettava kivien sinkoutumisriskin vuoksi.

IrrotussuuntaLouhintatärinän  
vaikutussuunta

Maakaasuputki

RÄJÄYTETTÄVÄ 
KENTTÄ

TÄRINÄMITTAUS

TÄRINÄMITTAUKSEN RAJA-ARVOJEN 
YLITYKSISTÄ ON ILMOITETTAVA 
VÄLITTÖMÄSTI GASGRIDILLE

Maanrakennustyössä mittaus ja mittausten 
seuranta tulee suunnitella niin, että raja-arvon ylityksiä 
ei pääse tapahtumaan. Mittauksessa suositellaan 
käytettäväksi esim. tekstiviestejä työn suorittajalle sekä 
työn valvojalle. Vaihtoehtoisesti, mikäli on syytä epäillä 
korkeampia tärinätasoja, tulee mittaustuloksia lukea 
riittävän usein.

Mikäli maanrakennustyötä ei voida tehdä rajaarvon 
asettamissa rajoissa, tulee tästä ilmoittaa Gasgridin 
valvojalle.

Maanrakennustöissä ja räjäytystöissä tulee seurata 
mittarin kuntoa päivittäin. Työtä ei saa jatkaa, mikäli 
tärinää ei voida todentaa mittauksin.

Yleiset rakenteille ja rakennuksille annetut ohjearvot 
löytyvät Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL julkai-
susta RIL 253-2010 ”Rakentamisen aiheuttamat 
tärinät”.

Etäisyydellä 100–500 m ja louhinnan ollessa yli 3 000 
k-m3, tulee tärinähaittavaikutus ja mahdollinen 
mittaus tarve selvittää.

Pohja- ja maanrakennustöissä lupa tarvitaan aina 30 
metriin asti. Heilahdusnopeuden raja-arvo on 8 mm/s. 
Putken kokonaissiirtymän raja-arvo on 1 mm.

Taulukon momentaaninen räjähdysainemäärä (Qm) 
määrittää ohjeen laajamittaisen louhintatyön etäisyyk-
sillä 30–100 metriä. Taulukko on RIL 253-2010 ohjeen 
liitteen 5 taulukon 1 mukainen.

Maapiikillä mitattaessa käytetään raja-arvoja, jotka 
ovat 50 % taulukon raja-arvoista.
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MUISTA! LOUHINTALUPA-ASIOISSA, OTA YHTEYS:
Gasgrid Finland Oy
• KESKUSVALVOMO 020 447 8713

Gasgrid Finland Oy
Maakaasukeskus
Kiehuvantie 189, 45100 KOUVOLA
www.gasgrid.fi

Suunnittele räjäytystyö huolella, noudata ohjeita ja määräyksiä.

Hae lupa Gasgridiltä työn suunnitteluvaiheessa.

Muista turvallisuus; estä kivien sinkoilu kohti maakaasulaitteistoja.

Tarkkaile louhinnan tai maanrakennustyön aiheuttamaa tärinää, raportoi säännöllisesti.

1

2

3

4

Gasgridin
keskusvalvomo

Gasgridin maakaasun 
vastaanottoasema


