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ESIPUHE 

Kolarin kunnan alueella oleva Ylläksen matkailu eli  1980-luvun lopulla vilkasta 
rakentamisen  ja  muutoksen kautta. Riittävän laajan kokonaissuunnjtelman puut-
tuessa alueesta uhkasi  tulla jäsentymätön ja  kalliisti toteutettu. 

Eduskunta Osoitti vuoden  1990  budjettiin valtionvarainvaliokunnan liikennejaoston 
esityksestä miljoona markkaa selvityksiin Ylläsjärven  ja Äkäslompolon välisen 

 tieyhteyden toteuttamiseksi matkailua edistävänä tunneliratkaisuna yhdyskuntara-
kennetta selkeyttäen. 

Selvitystyön aikana  on  alueella ollut laadittavana Ylläksen alueen yleiskaava  ja 
sen  osana Ylläksen tieverkkosuunnitelma. 

Selvitystyön laatimiseksi  Lapin  tiepiiri  perusti työryhmän, johon kutsuttiin edus-
tus Kolarin kunnasta  ja  Suunnittelukeskus Oy:stä. 

Työryhmään ovat kuuluneet: 

 Lapin  tiepiiri  

piiri-insinööri Sauli Niku-Paavo  
suunnittelupäällikkö Erkki Vuontisjärvi 

 geologi  Timo Saarenketo 
suunnitteluinsjnOöri  Timo Kenttälä 

Kolarin kunta 

kunnanjohtaja Juhani Kunnan 

Suunnittelukeskus Oy 
 

hall.maist.  Paavo Silvennojnen 
fil, lis.  Keijo Laakso 
dipl.  ins.  Timo Harju-Autti 

Kallioteknillinen  suunnittelu  ja  liiketaloudelliset laskelmat  on  suoritettu Suunnit-. 
telukeskus Oy:n Helsingin toimistossa.  Projektin  johto, muu suunnittelu  ja  koko-
ava työ  on  tehty Rovaniemen toimistossa. 

Selvitystyö  on  edennyt samanaikaisesti teknisiä  ja liiketaloudellisia  edellytyksiä 
tutkien ympäristöllisten rajoitusten puitteissa. Väliraporttinsa työryhmä jätti 
liikennejaostolle keväällä  1990.  

Tielaitoksen  Lapin  tiepiiri  jättää tämän selvityksen eduskunnan valtiovarainvalio-
kunnan liikennejaostolle. 

Rovaniemellä  18.12.1990  
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1  YLEISTÄ  

1.1  TOIMEKSIANTO  

Tielaitoksen  Lapin  tiepiirin saama toimeksianto oli: 

"Ylläsjärven  ja  Äkäslompolon  tieyhteyden tieverkkoselvityksessä tutkitaan myös 
taloudelliset, ympäristölliset  ja  tekniset mandollisuudet toteuttaa tieyhteys mat-
kailua edistävänä tunneliratkaisuna. Kunnan  on  samalla suunnitteluun liitettävä 
yhdyskuntarakenteen selkeyttämismandollisuuclet." 

Työryhmä  on  laatinut teknisiä  ja  taloudellisia selvityksiä lähtien periaatteesta, 
että  vain  molempien edellytyksien toteutuessa selvitystyö viedään loppuun. Ympä-
ristökysymyksiin  on  haettu ennakkokannanottoja neuvotteluissa vaihtoehdoista 
lähinnä metsähallituksen  ja  ympäristöministeriön edustajien kanssa. Ylläksen 
yleiskaavan nähtävilläolon aikana  on  saatu myönteisiä kannanottoja tunnelivaih-
toehdosta.  

1.2  SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT  JA  TAVOITTEET 

Ympäristöministeriön osittaisella rahoituksella Kolarin, Kittilän  ja  Muonion  kun-
tien toimesta valmistuvan Ylläksen yleiskaavan kokonaismitoitus  on 30 000  vuode- 
paikkaa. Alueen kasvua ei ole sidottu vuosittaisiin ennusteisiin, vaan aluetta 
kehitetään kysynnän mukaan yleiskaavan mukaisessa toteutusjärjestyksessä. Tällä 
hetkellä alueella  on  käytössä noin  10.000 vuodepaikkaa.  Yleiskaavan perusselvi-
tysvaiheessa laadittiin laajoja ympäristöselvityksiä. 

Luonnonolosuhteiltaan Ylläs  muodostaa erinomaisen vapaa-ajan virkistysalueen, 
joka yhdessä  Levin  ja  Pallaksen kanssa pystyy tarjoamaan riittävän suuret  ja 

 monipuoliset palvelut. Toisaalta Ylläksen alueen hajanaisuus koetaan uhkana ke-
hittämiselle. Tunneliratkaisua voidaan pitää välttämättömänä toimivan keskuksen 
syntymiselle. 

Yleiskaavan tavoitteena  on Ylläksen  toteuttaminen Ylläsjärven  ja  Äkäslompolon 
muodostamana kaksoiskeskuksena,  jonka yhdyssiteenä  on  nopea yhteys  tunnelin 

 kautta. Tällöin kaikkia palveluita ei tarvitse luoda molempiin keskuksiin. 

Tieverkkosuunnitelman tavoiteverkko  perustuu nykyisiin  ja  yleiskaavan mukaisiin 
uusiin yhteyksiin. 	Ylläsjärven  ja  Äkäslompolon  kyliä yhdistävä uusi yhteys  on 
tavoiteverkossa  esitetty tunneliratkaisuna. 	Lisäksi suunnitelmassa  on  varaus 
Yllästunturin länsipuolista tieyhteyttä  varten. Tämä yhteys tarvitaan, mikäli  tun-
neliyhteys  ei toteudu. Tieyhteyden linjaaminen Yllästunturin itäpuolitse olisi 
vastoin alueelle asetettuja suojelullisia tavoitteita. 

Tunneliselvityksen  yhtenä tavoitteena oli myös selvittää laskettelurinteiden erit-
täin vaikeat pysäköintiongelmat, joihin yleiskaavassa ei löydetty tyydyttävää 
ratkaisua ilman luolastopysäköintiä. 



1.3  SELVITYSTYÖN TOTEUTTAMINEN 

Selvitystyö aloitettiin syksyllä  1989 tutustumismatkalla  Pohjois-Norjan tunneleihin. 
 Lapin tiepiiri  hyväksyi lopullisen työohjelman joulukuussa  1989.  

Syksyllä  1989  ja  talvella  1990  suoritettiin maastotutkimuksia, joiden perusteella 
laadittiin alustavat laskelmat  ja  väliraportti  12.5.1990.  

Kesällä  1990 suoritetuilla tarkemmilla kairauksilla  kallion rakennettavuus todettiin 
ennakoitua heikommaksi. Kustannusarviota jouduttiin korottamaan aikaisemmin 
esitetystä. 

Syksyllä  1990  työryhmä tutustui Keski-Euroopan eräiden liikennetunneleiden lii-
kenne-, rahastus-  ja turvallisuusjärjestelyihin  sekä pysäköintilaitosten yhteyteen 
rakennettuihin liike-  ja  vapaa-aikatilajärjestelyihin. 

Eduskunnan toimeksiannon sanamuodon mukaisesti työssä keskityttiin tietunneli-
mandollisuu ksien selvittämiseen. Varhaisessa vaiheessa kävi kuitenkin ilmeiseksi, 
että vasta varustettuna riittävällä pysäköinnillä  ja  liike-  ja  vapaa-ajantiloilla sekä 
nopealla yhteydellä rinteisiin saadaan taloudellisesti kannattava  ja lähtökohtaon-
gelmia  ratkaiseva kokonaisuus. 

Työryhmä  on  laatinut toiminnallisen kokonaisratkaisun, jonka taloudellinen  tulos- 
ennuste  on  kannattava. 

ATUNTURI  

Kuva  1 	Lapin  suurimmat  matkailukeskukset 
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2  TUNNELI  JA  SIIHEN LIITTYVÄT TOIMINNOT  

2.1  TUNNELIN YLEISLINJAUS 

Luonnollisimmalta  vaikuttava  tunnelin  linjaus  on  suoraan Ylläsjärven  ja Äkäslom
-polon päähisseille vievien yleisten teiden yhdistäminen. Kalliopinnan päällä olevat 

paksut maakerrokset aiheuttaisivat tässä ratkaisussa kalliit  ja  pitkät suuaukkorat-
kaisut, jotka vaikeuttaisivat maankäyttöä.  

Tunnelin yleislinjaus  sijoitettiin hissien  ja  rinteiden itäpuolelle Keskinenlaen ali, 
jolloin maankäyttö (rakentaminen  ja  laskettelu) saatiin kokonaan tieosuuden länsi- 
puolelle. 

Varsinaisen tunneliosuuden pituus  on  kaksi kilometriä. 	Tunneliin johtavat  tie- 
osuudet  on  sijoitettu maisemaa häiritsemättömästi tunturin kupeeseen. 

Äkäslompolon  puolella linjausta rajoitti Varkaankurun lehtojensuojelualue, jonka 
 tie  lopullisessa ehdotuksessa kiertää. 

Allaolevassa  kuvassa 	on  esitetty yleiskaavakartassa nykyinen kylien välinen yh- 
teys Hannukaisen kautta  31 km  ja tunnelin  kautta  13 km.  Yleiskaavassa  on  esi-
tetty myös rautatien jatkaminen  17 km Rautuvaarasta Ylläsjärvelle. 
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Kuva  2 	 Ylläksen  yleiskaava 
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2.2  TOIMINTOJEN  LIIKEIDEAT  JA YHTEENSOPIVUUS 

Yllästunnelin  ja sen  yhteyteen suunniteltujen toimintatilojen johtavana toiminta- 
ajatuksena  on  muodostaa yhtenäinen rakennekokonaisuus, joka palvelee alueen 
asukkaita, matkailuelinkeinoa, kauppaa sekä muuta elinkeinotoimintaa. 

Toiminnot nivoutuvat kiinteästi yhteen tarjoten asiakkaille mandollisuuden asioida 
kaupoissa, ravintoloissa  ja  matkailua palvelevissa viihdeyrityksissä yhdeltä pysä-
köintipaikalta käsin. 011akseen toimiva yhtenäinen kokonaisuus tulisi  tunnelin 

 yhteyteen sijoittaa myös riittävä määrä erilaisia yleisöpalveluja. 

Riitävän  päivittäisen asiakasvolyymin saamiseksi liiketoiminnan perusidean tulee 
sisältää  1 - 2 veturiyritystä.  Hyvänä veturiyrityksenä toimisi esimerkiksi  Alkon 

 myymälä. 

Lilkennetunneli 

Liikennetunnelin  tarkoituksena  on  tieyhteyden rakentaminen Ylläsjärven  ja  Äkäs-
lompolon  välille.  Se  korvaisi suunnitellun läntisen tieyhteyden. Koska tunneli 
palvelee sekä liikenteellisiä, että kaupallisia näkökohtia, tulisi  sen  ylläpito osit-
tain kattaa liikeperiaatteella kerättävistä tunnelimaksuista.  

Lapin tiepiiri  voisi käyttää läntisen tieyhteyden suunnittelusta  ja  rakentamisesta 
säästyvät  varat tunnelin  tiehankkeeseen.  

Kiinteistöyhtiö 

Perustettavan 	kiinteistöyhtiön 	tarkoituksena 	on 	toimia 	osakkaittensa 	tarpeita 
varten liikunta-, liike-, viihde-, huolto-  ja  hallintotilojen  sekä pysäköintitilojen 
rakennuttajana. 

Kiinteistöyhtiö ylläpitää kiinteistöä  ja  toimii hankkeen rahoittajana. 	Vaikka 
yhtiön varsinaisena toiminta-ajatuksena ei olekaan kiinteistösijoitustoiminta, tulisi 

 sen  toiminnassa hyväksyä vuokrien määrittely eri yrittäjille kunkin vuokranmak-
sukyvyn mukaan. Tämä edesauttaisi yhtiötä pääsemään kokonaisuutena taloudelli-
sesti kannattaavaan toimintaan. 

Hissitoiminta  

Muuhun laskettelurinteiden hissitoimintaan liittyvänä yksikkönä Yllästunnelissa 
toimii hissiyhtiö, jonka liikeideana  on  investoida  ja  ylläpitää hissejä  tai  vaihtoeh-
toisesti rullaportaita tunnelista Ylläksen rinteille tapahtuvaa henkilöliikennettä 
varten. 



2.3  TILAOHJELMA 

Toiminnoittain  eritellyt tilaohjelman mukaiset tilavaraukset ovat seuraavat: 

 Kim teistöyh tiö  

Kiinteistöyhtiön puitteissa  on  varattu tiloja ravintoloille, discoille  ja  erilaisille 
pajoille. Viihdepalvelujen tilavaraus  on  yhteensä  2.700 m 2 . 

Liikuntatiloja  on  suunniteltu suuren palloiluhallin lisäksi kuntosaleille, ampuma-
radoille, keilahallille jne. yhteensä  4.800 m 2 .  

Kaupallisia palveluja varten  tunnelin  yhteyteen  on  suunniteltu tilat päivittäis-, 
erikoistavara-  ja  muita palveluja tuottaville yrityksille yhteensä  2.500 m 2 .  Liike-
tilojen koot vaihtelevat  50 - 500 m2 . 

Pysäköintitiloiksi  on  varattu  26.500 m 2 ,  johon  on  tarkoitus sijoittaa  1200  auton 
pysäköinti  ja bussiliikenteelle  matkustajien jättö-  ja ottopaikat.  

Huolto-, varasto-  ja hallintotilat  sekä tilavaraukset PTL:n  ja  Puolustuslaitoksen 
käyttöön ovat yhteensä  3.350 m 2 .  

Seuraavana  on  luettelo yksityiskohtaisesta kiinteistöyhtiön tilasuunnitelmasta: 

Viihdepalvelut 

- 	 Kallioravintola  750 m 2  
- 	Disco 350 
- 	Pub 500 
- 	Kasino  200 
- 	Pukin  paja  50 
- 	Sepän  paja  250 
- 	Lasten paja  100 
- 	 Viinikellari  500  

Yhteensä 	 2700 m 2  

Liikuntatilat 

- 	Liikuntasali  2020 m 2  
- 	Squash 560 
- 	 Kuntosalit  350 
- 	 Keilahalli  620  " 
- 	 Ampumarata  830 
- 	 Curlingrata  420  "  

Yhteensä 	 4800 m2  
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Kaupalliset palvelut 

- 	 Päivittäistavara  500 m 2  
- 	 Erik.tavaraliikkeet  4 kpl  (Alko)  200 
- 	 Matkamuistolikkkeet  100 
- 	Parturi  50  
- 	 Kampaamo  50  
- 	Matkatoimisto  50  
- 	Kahvila  300 
- 	Fast-food  ravintola  300 
- 	 Luonnonparantajat  200 
- 	 Läikärikeskus  250 
- 	 Videoteatteri  500  

Yhteensä  2500 m 2  

Pysäköinti 

- 	Pysäköinti  1200  autolle  
ja  matkustajien jättö-  ja 
ottopaikat 	 26500 m 2  

Muut tilat 

- 	Huolto  ja  hallinto 	 1350 m 2  
- 	Posti-  ja  telelaitos 	 1000 
- 	Puolustuslaitos 	 1000  

Yhteensä 	 3350 m 2  

Hissiyhtiö 

Pysäköintitilasta  rakennetaan yhteys Yllästunturin rinteiden yläosaan. 	Kandeksan 
suurtehohissiä  nostaa käyttäjiä yläasemaravintolaan. 	Korkeusero  on 160 m  ja  his- 
sien  kapasiteetti  6000  henkilöä tunnissa. 

Vaihtoehtona hisseille  on  tutkittu rullaportaiden rakentamista. 	Metrin levyisen 
rullaporrasratkaisun  kapasiteetti  on  noin  9.000  henkilöä tunnissa. 

Huippusesongin  aikana arvioidaan päiväkävijöiden määräksi  13.000  henkilöä, jolloin 
hissivaihtoehto tarvitsee  koko väkimäärän kuijettamiseen  runsaat kaksi tuntia  ja 
rullaportaat  noin  1.5  tuntia. Käyttäjien kannalta  hissin  käyttö  on  mukavampaa  ja 

 nopeampaa  (alle  I min.)  verrattuna rullaportaisiin, joilla matka kestää noin viisi 
minuuttia. Toisaalta huippusesongin aikana pääsyä hissiin joutuu odottelemaan. 
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Allaolevassa  kuvassa  on  esitetty luolaston sijoittamisesta esimerkkiratkaisu, jossa 
tavoitteena  on  ollut: 

- 	lyhyet jalankulkumatkat 
- 	selkeä opastettavuus 
- 	joustava  ja  nopea rahastus 
- 	liiketilojen hyvä saavutettavuus 
- 	bussiliikenteen erottelu melun  ja pakokaasun  vuoksi 
- 	hissien  keskeinen sijoitus 

LI  IRUNTA-
TILAT  

11;st  

U)  HALLINID. 	RAVINTOLA  YM. 	KAUPALL. 	U)  

HUOLTO  YM. 	 PALVELUT 	-r  
PYSKOINTI  2  TASOSSA  AJORATA  

Kuva  3 	 Luolasto 
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3  RAKENNETTAVUUS  

3.1  SUORITETUT TUTKIMUKSET 

Maastotutkimusten  tavoitteena  on  ollut alustavasti selvittää liikennetunnelin  ra-
kennettavuutta, sijaintimandollisuuksia  sekä maa-  ja kallioperäolosuhteita  vaih-
toehtoisilla linjauksilla. Tutkimukset  on  keskitetty pääasiassa liikennetunnelin 
suuaukkojen läheisyyteen. Tutkimukset  on  tehty loppuvuodesta  1989  ja maalis-
syyskuussa  1990.  

Kartoitus-  ja mittaustyöt  

Lapin tiepiiri on kartoittanut suuaukkojen  alueet  ja paaluttanut  neljä vaihtoeh-
toista tienhinjaa maastoon. 

Maatutkaluotaukset  

Lapin tiepiiri on  tehnyt suunnittelualueella maatutkaluotauksia yhteensä  3000 
 metriä pääosin tunnelilinjauksen pohjoispäässä.  

VLF  ja  VLF-R  luotaukset  

VLF  ja  VLF-R huotauksia on suunnittelualueella  tehty  3415  metriä. 

Seismiset  luotaukset 

Maaliskuussa  1990  tehtiin suunnittelualueella seimisiä luotauksia yhteensä  1250 
linjametriä.  Tutkimukset tehtiin pääosin tunnelivaihtoehtojen suuaukkojen ympä-
ristössä. 

Kesäkuussa  1990  tehtiin lisätutkimuksia  7 erillisellä luotauslinjalla Varkaankurun 
 ja Keskisenlaen  alueella. Luotausten kokonaispituus kesäkuussa oli  1125  metriä. 

Heinäkuussa  1990  tehtiin luotaus  6 erillisellä  linjalla Keskisenlaen  ja Ylläksen 
 huipun välisellä alueella. Tunnelihinjauksen eteläpäässä tehtiin luotaus pysäköinti-

alueen läheisyydessä. Heinäkuussa suoritettujen luotausten kokonaispituus oli  1650 
 metriä. 

Porakonekairau kset 

Suunnittelualueella  tehtiin porakonekairauksia  6  pisteessä. 

Kallionäytekairau kset 

Tunnehilinjauksen  pohjoisen suuaukon alueella tehtiin  22-29.8.1990 kallionäytekai-
raus SK 1  jonka pituus  on 95 m.  Koska kallio osoittautui kairauksessa rikkonai-
seksi  ja maastotarkastelussa  todettiin lähietäisyydellä sijaitseva kalliopaljastuma, 
tehtiin paljastumakohdalla ll.9. -19.9.1990  toinen kallionäytekairaus  SK 2  jonka 
pituus  on 48  metriä. 



Tutkimustulokset 

Tutkimuspisteiden  ja  -linjojen sijainti  on  esitetty oheisissa tutkimuskartoissa. 

Seismiset  tutkimukset  on  esitetty erillisinä raportteina Suomen Malmi Oy, työ 
 25/227, 25/222/II  ja  25/2227. 

VLF  ja  VLF-R luotaustulokset on  esitetty erillisinä raportteina: Oulun yliopisto, 
geofysiikan laitos  1.3.1990  ja  27.4.1990 

Kallionäytekairauksjsta  on  tehty erilliset tutkimusraportit, Suomen Malmi Oy, työ 
"Kallionäytekairaus  ja  kallion vedenjohtavuuskokeet reiässä  SK 1 Yllästunturilla 
1990", 5.9.1990  ja  "kallionäytekairaus  reikä  SK 2 Yllästunturilla 1990", 21.9.1990. 
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Kuva  4 	Yleiskartta tutkimusaluelsta 
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3.2  ALUEEN GEOLOGIA 

Maaperä 

Varkaankurun kaakkoisrinteessä  todettua kalliopaljastumaa lukuunottamatta kai-
lionpinta  on tutkitulla  alueella kauttaaltaan  irtomaakerrosten  peitossa. Maakerrok-
set  koostuvat kivirakasta sekä moreenista.  Maapeitteen  paksuus vaihtelee tutki- 
musten  mukaan  2  metristä yli  30  metriin. 

Kallioperä 

Geologian tutkimuskeskuksen kallioperäkartan perusteella Ylläksen alueen kallio- 
perä  on Varkaankurun pohjoisosaa  lukuunottamatta kivilaj ikoostumukseltaan 
kvai-tsjjttia. Kvartsjjttj  on  rakenteeltaan kerroksellista  ja liuskeista. Kerrokselli-
suuden ja liuskeisuuden  pääsuunta  on koillinen -  lounas. Kaade  on  pääosin  40-
70°  luoteeseen. 

Tunturialueen reunaosissa  on  useita siirros-  ja ruhjevyöhykkeitä,  jotka viittaavat 
kallioperässa tapahtuneisiin voimakkaisiin liikuntoihin. 

Kallion laatu 

Kallionäytekairausten  (SK 1  ja  SK 2)  perusteella kallioperä koostuu tutkituilla 
alueilla tunnelilinjauksen pohjoispäässä hienorakeisesta kvartsiitista. Päämineraali-
na  on kvartsi  sekä paikoin lisäksi maasälpä. Kivilaatu  on massamaista,  heikosti 
suuntautunutta -liuskeista, liuskeisuusasteeltaan kohtalaista  (M I - L 2). Rapau-
tuneisuusaste  vaihtelee rapautumattomasta runsaasti rapautuneeseen (Rp  0 - 2). 

Kallioperässä  esiintyvä rakoilu  on sekarakoilua,  jossa ei ole havaittavissa selvää 
päärakosuuntaa. Raot ovat pintaosissa enimmäkseen avoimia, mutta syvemmällä 
täytteisten rakojen osuus kasvaa. Rakotäytteenä esiintyy kaoliinisavea  ja rapau-
tumismineraaleja. 

Kallionäytekairaus  SK 1:n edustamalia  alueella kalliolaatu  on  koko kairauspituu
-delta tiheärakoista, rikkonaista,  murros-ruhjerakenteista (Ri  III-IV). 

Kallionäytekairaus  SK 2:n  kohdalla kalliolaatu  on pintaosissa,  syvyyteen  20,1 
 metriä saakka pääosin kiinteää, runsasrakoista  ja liuskerakenteista  (Li 3).  Syvem-

mällä kalliolaatu muuttuu tiheärakoiseksi, rikkonaiseksi  ja murrosrakenteiseksi (Ri 
 III). 
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Seismisellä refraktioluotauksella määritetyt  kallion laatua kuvaavat seismiset kaI-
lionopeudet vaihtelevat tutkimusalueella välillä  2 700 -  5 250  rn/s. Määritetyistä 
kallionopeuksista 76 % on  välillä  3 000 - 4 500 rn/s. 

Tutkimusalueem 	eri osien 	kallionopeuksia  on 	tarkasteltu 	tilastollisesti. 	Kalliono- 
peuksien prosentuaaliset jakautumat  on  esitetty oheisessa taulukossa. 

Seisin.kallio-  Tutkimus- Keskinen- Tutkimus- 
nopeus alueen poh- laki alueen ete- 

joisosa läosa 

< 	3000 	tn/s -  26% -  
3000-3500" 37% 25%  -  
3500-4000" 27% 30% 8% 
4000-4500" 16% 7% 66% 
4500-5000" 12% 6% 14% 

> 	5000 8% 6% 12%  

'yhteensä  100  %  100  %  100  %  

Tarkastelun perusteella kallionopeudet ovat Keskisenlaella  ja  tutkimusalueen poh-
joisosassa pienempiä kuin eteläpäässä. Kallionopeuksien perusteella kallioperä  on 
Keskiseniaella  sekä tutkimusalueen pohjoispäässä pääosin voimakkaasti rakoillutta 

 ja rikkonaista. 

Kallioperan heikkousvyöhykkeitä  on  todettu kaikilla seismisillä tutkimuslinjoilla. 
Voirnakkairnmat rikkonaisuusvyöhykkeet  on  todettu Varkaankurussa  ja sen kaak-
koispuolisessa rinteessä  sekä Keskisenlaen eteläpuolisella rinnealueella. 

Säteilymittaukset  suoritettiin kairasydännäytteistä eivätkä säteilyarvot poikenneet 
alueen tausta-arvoista. 

Kallion  vedenjohta'uus 

Tunnelilinjauksen pohjoispäässä kallionäytekairausreiässä  sk  1  tehtyjen vesimenek-
kikokeiden perusteella kallion pintaosissa syvyydelle  39,5 m  tavattava rakoilu  on 

 erittäin hyvin vettä johtavaa, vesimenekkien vaihdellessa välillä  17 - 75 lugeonia 
(1/rn x min x MPa).  Syvemmällä vesimenekit pienenivät selvästi täytteisten rako-
jen osuuden kasvaessa. 

Kairausreiässä  sk  2  tehtiin vesimenekkikoe syvyysvälillä  7 - 13  metriä. Vesime-
nekkiarvoksi saatiin  30 lugeonia (1/ m x min x MPa).  Tuloksen perusteella kallion 
rakoilu  on  avointa  ja  erittäin hyvin vettä johtavaa.  

3.3  KALLIORAKENTAMISEN  EDELLYTYKSET  

Suunnittelualueen  geologian  ja  tähänastisten tutkimustietojen perusteella  on  kai-
lioperä tunnelilinjausvaihtoehtojen alueella kivilajiltaan kvartsiittia. Tämä kivilaji 

 on esim.  graniittiin verrattuna huomattavasti kovempaa. Kovuuden aiheuttaa  pää-
mineraalina kivilajissa  oleva kvartsi. 

Kovuudesta johtuen tulee louhintaa edeltävä poraustyö olemaan  40 - 50 %  hitaam-
paa kuin esim. graniittikivilajissa.  Jos kvartsiitti on rikkonaista, poraustyö on 

 vielä hitaampaa porien takertelusta johtuen. 
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Kvartsiittikivilajissa  tunneli  on  edullisinta louhia kohtisuoraan kallioperän kerrok-
sellisuutta  ja liuskeisuutta  vastaan.  Tunnelin kattoholvigeometrian  vuoksi tämä 
louhintasuunta  on  paras.  Kaikki vaihtoehtoiset tunnelilinjat täyttävät tämän suosi-
tuksen. 

Tunnelivaihtoehdot  yhtyvät ennen eteläistä suuaukkoa yhdeksi linjaksi. Seismisten 
luotaustulosten perusteella kallio  on  eteläisen suuaukon alueella tyydyttävän 
laatuista  ja maapeitteen  paksuus  on  alle  5  metriä.  

Tunnelin suuaukon  riittävän kattopaksuuden turvaamiseksi sekä  tunnelin viettokal-
tevuuden  vuoksi tulisi  tunnelin pohjatason  olla eteläpäässä tasolla  +360 -+365.  

Tunnelin  pohjoista suuaukkoaluetta  on  jouduttu tutkimaan enemmän paksujen 
maakerroksien  ja  kallion vaihtelevan laadun vuoksi. Kallionäytekairauksia  on  tehty 
kandessa eri pisteessä. 

Vaihtoehtolinjan  I suuaukkokairauksessa  todettiin maakerroksen paksuudeksi  4 
 metriä. Kivilaji  on kvartsiittia  ja  kallio laadultaan rikkonaista, pääasiassa murros- 

rakenteista. Kallion vedenjohtavuus  on  merkittävän suuri runsaasta avorakoilusta 
johtuen. 

Vaihtoehtolinjalla  4  tehtiin toinen kallionäytekairaus, joka osoitti kallion olevan 
pintaosasta kiinteää, syvemmällä rakoilun määrä kasvaa  ja kalliolaatu  muuttuu 
rikkonaiseksi, murrosrakenteiseksi. Kivilaji  on kvartsiittia.  Kallion vedenjohta-
vuus oli tutkitulla mittausvälillä lähellä kallionpintaa huomattavan suuri. Syvem-
mällä kalliossa vesipaine esti vesimenekkikokeiden suorittamisen. Vesipaine pur-
kautui kairausreiästä aiheuttaen noin puolen metrin vesisuihkun. Tämä vesipur

-kaus  jatkui porauksen lopetuksen jälkeenkin. Tutkitussa pisteessä  ja sen  lähiym-
päristössä kallio  on paljastuneena. 

Kalliolaadun  ja pohjavesiolosuhteet  huomioiden  on  tunnelin suuaukon  sijoittaminen 
kallionäytekairaus  sk  2  edustavalla alueella tutkitusta vaihtoehdoista  paras  ratkai-
su. 

Keskisenlaella  ja sen lounaispuolella  on  tehty seismisiä tutkimuksia tunneliin 
liittyvän kuilun paikan määrittämiseksi. Seismisen tutkimuksen perusteella kuilun 
paikaksi soveltuvat linjan  15 paaluväli 110 - 115  ja  linjan  17 paalukohta  135.  
Koska kummassakin kohdassa  on  noin  5  metrin maapeite, tulisi kuilun paikkaan 
liittyviä tutkimuksia täydentää. Näiden tutkimusten perusteella määritetään kui-
lun paikka. Kuilun rakennettavuuden luotettava arviointi edellyttää kallionäyte-
kairauksen tekemistä. 

Tehtyjen 	tutkimusten perusteella liikennetunnelin 	rakentaminen 	on 	teknisesti 
mandollista. Kivilajista johtuvat lisäkustannukset louhinnassa ovat  40 -  50  % (mm. 
graniittikivilajiin  verrattuna). 

Rikkonaisen  kallion alueella tulevat vesivuodot olemaan merkittävän suuria. Tämä 
johtuu maakerroksien paksuudesta, kallion pintaosan rikkonaisuudesta sekä seka-
rakoilusta. Louhinnassa tulisi käyttää nousuperää. 

Panostuksessa  on  huomioitava kvartsiitissa todettu mikrorakoilu. 
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3.4  TARVITTAVAT  LUJITUS-, KUIVATUS-, VERHOILU-  JA 
 ILMAN VAIHTOTOIMENPITEET 

Lujitus  

Mikäli jatkotutkimukset eivät osoita kallioperän olevan erittäin rikkonaista  ja 
rapautunutta  voidaan kallio lujittaa perinteisillä menetelmillä, joita ovat kalliopul-
titus sekä ruiskubetonointi. 

Ehjän  kiven  alueella ainoastaan kriittiset  osat pultitetaan  systemaattisesti.  Tunne-
lin  seinät  ja  katto ruiskubetonoidaan kauttaaltaan. Mandollisen tulipalon aiheutta-
man komuilun vuoksi ruiskubetoni raudoitetaan verkolla  tai teräskuiduilla.  

Tunnelin teräsbetonirakenteet  

Erittäin rikkonaisiin/rapautuneisiin  tunnelin  osiin vaietaan teräsbetonisia rakentei-
ta. Korkealuokkaisissa liikennetunneleissa kattoon asennetaan valmiita betoniele-
menttejä. Kattoelementit ohjaavat katosta tulevat vuotovedet salaojiin. Tasainen 
kattoprofiili palvelee myös esteettisiä näkökohtia.  

Tunnelin suuaukoiiia  väitetään syviä, pitkälle näkyviä maaleikkauksia jatkamalla 
kalliotunnelit maatunneleilla. Maatunnelit ovat teräsbetonirakenteisia,  ja  ne teh-
dään joko paikallavaluna  tai  asennetaan valmiina elementteinä. Työnaikaiset maa- 
leikkaukset maisemoidaan alkuperäiseen asuun.  

K  ui  va tu  s 

Vuotovedet  johdetaan salaojilla katosta  ja  seinistä  tunnelin  pohjalle. Seiniin  ja 
 kattoon sijoitettavat ruiskubetonisalaojat soveltuvat ehjän  kiven  alueelle, missä 

vuodot ovat vähäisiä.  Tunnelin  pohjalta vuotovedet johdetaan salaojia pitkin 
painovoimaisesti ulos tunnelista. 

Märät  alueet verhoillaan muovisilla  tai alumiinisilla paneeleilla.  Vesi ohjataan 
paneeleiden  ja  kallion väliin asennettavilla vettäjohtavilla matto-rakenteilia  tun-
nelin  pohjalle. 

Muita teknisiä menetelmiä paikallisten vesivuotojen hallintaan ovat: 

- 	kallioon sisään poratut salaojat,  tai  pohjaveden alentaminen paikalli- 
sesti (esim. suuaukot) 

- 	vesipaine-eristetyn  tunnelin  tekeminen  on  perusteltua runsaasti vuota- 
van  ja heikkousvyöhykkeitä  sisältävän kallio-osan läpäisyssä 

- 	suuaukot  sekä kohdat, joissa vedentulo  on  runsasta, katto  ja  seinät 
joudutaan työnaikaisesti injektoimaan. 
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Jäätymisen estäminen 

Seinissä olevat ruiskubetonisalaojat varustetaan lämpövastuksin  ja  suojataan  läm-
pöeristein. 

Vesieristykseen asennetut  matto-  ja paneelirakenteet lämpöeristetään esim.  poly
-uretaanilla.  

Tunnelin  pohjalla olevat salaojat lämpöeristetään ainakin  tunnelin suuaukkojen 
 lähellä. 

Paikalliset vesivuodot voidaan eristää  mm.  seuraavin teknisin menetelmin: 
- 	ruiskubetonin  päälle kiinnitettävät eristelevyt 
- 	ruiskubetonjn  päälle ruiskutettava polyuretaanieriste 

Ilmanvaihto 

Liikennetunnelin ilmanvaihto  edellyttää koneellista ilmavaihtoa. Ilmanvaihtojärjes-
telmän valinta tulisi tehdä suunnittelun varhaisessa vaiheessa, koska  se  vaikuttaa 

 tunnelin poikkileikkausprofiilin  valintaan  ja  tätä kautta  mm.  louhinta-  ja lujitus 
 kustannuksiin. 

Vaihtoehtoisia käytettäviä ilmanvaihtojärjestelmiä ovat: 

- pitkittäistuuletus 
-  taloudellinen, vetoa aiheuttava 

-  poikittainen tuuletus 
-  kallein  ja  tehokkain 

-  osittain poikittainen tuuletus 
-  edellä mainittujen järjestelmien välimuoto, useita mandollisia 

vaihtoehtoja 

Tuuletuksen mitoittavia  tekijöitä: 

- 	keskimääräinen vuorokausiliikenne 
- 	lomakauden aikainen huipputuntiliikenne 
- 	hiilimonoksiidin huippupitoisuus 
- 	typpioksidit 
- 	näkyvyys tunnelissa, pöly  ja  sumu 
- 	tulipalot 
- 	ilmavirran nopeus 
- 	tunnelin geometria 

Tuuletuksen  suunnittelussa  on  huomioitava järjestelmän luotettavuus sekä käyttö-
kustannukset. Lisäksi  on  huolehdittava, etteivät pakokaasupitoisuudet kohoa liian 
korkeiksi suuaukkojen alueella. Poistoilmaa varten  on  tällöin tehtävä erilliset 
tuuletushormit. 
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4  TIEN  JA  TUNNELIN GEOMETRIA  

4.1  TIEN  JA  TUNNELIN POIKKILEIKKAUS 

Tunnelin  ulkopuolella tien poikkileikkaus  on kokonaisleveydeltään  7.5  metriä. 
Päällysteen leveys  on 7.0  metriä. 

Tunnelissa poikkileikkaus muodostuu seuraavista osista: 

- 	ajoradan  leveys  7.0  metriä, kaista  2 x 3.5 m 
- 	pientareet  0.5  metriä ajoradan molemmin puolin 
- 	reuna-alueen ajovarmuusvara molemmin puolin  1.0 m 
- 	lisäksi reunoille jätetään ruiskubetonointia varten  0.125 m  varaukset  

Tunnelin poikkileikkauksen kokonaisleveys  on 10.0  metriä  ja alikulkukorkeus  4.6 
 metriä. Alikulkukorkeuden yläpuolelle sijoittuvat ilmanvaihtolaitteet  ja  valaisi- 

met. 

Louhinnan  lopullinen mitoitus  on  riippuvainen valittavasta ilmastointjärjestelmäs
-tä. Allaolevissa  kuvissa  on  esitetty  tunnelin poikkileikkaukset pitkittäis- ja  poi-

kittaisilmanvaihtojärjestelmissä. 
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Varkaankurun  läheisyydessä maaston sivukaltevallia osuudella  tie katetaan  maise-
man  ja laskettelutoimintojen  säilyttämiseksi. Ilman kattamista vaikeat lumi-  ja 
sulamisvesiongelmat  vaatisivat kiviverhotun maaleikkausluiskan, joka muuttaisi 
täysin maisemaa. 

Varkaankurun sillassa, puolitunnelissa  ja maatu  n nelissa on rakenteena  kandelle 
maatuelle perustettu kehä, jonka varaan kannatetaan betonikatto.  Tien  korkeus- 
asemasta riippuen myös puolitunnelin  ja maatunnelin  seiniin tulee betonirakenteet. 

Sillassa  ja puolitunnelissa  avoimeksi jäävät sivustat katetaan Yllästunturin puo-
lelta sävytetyllä muovilasilla.  

Kuva  9 
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_- 	 Varkaankurun  katettu silta  

Kuva  10 

Puolitunneli  

Kuva  11 

 Maa tunneli  
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4.2  TIEN  JA  TUNNELIN  LINJAUS  

Tunnelin ja  siihen liittyvän tien yleislinjauksen ratkettua  tunnelin ja  tien tar-
kempi linjaus haettiin sopivien suuaukkopaikkojen perusteella. Kuvassa  12 on 

 esitetty tutkitut linjausvaihtoehdot  ja jatkosuunnitteluun  valittu linjaus  4. 

Akaslompolon  puoli 

Pohjoispäässä Akaslompolon  puolella linjausta vaikeuttaa kallion laadun suuri 
vaihtelu  ja lehdonsuojelualueeseen  kuuluva Varkaankurunlehto. Lukuisten tutkit-
tujen vaihtoehtojen jälkeen päädyttiin linjaukseen, jossa suuaukko sijoitetaan 
suojelualueen ulkopuolelle. 

Äkäslompolon  kylästä lähtevä Yllästunturin maantie linjataan nykyisen pysäköinti-
alueen itäpuolelta ylös  tunnelin suuaukkoa  kohti. Ennen Varkaankurua  tie  sijoit-
tuu sivukaltevaan maastoon, jossa  se katetaan puolitunneliksi. Puolitunneti on 

 osalla matkaa umpinainen, koska hissilinja  ja laskettelurinne  ylittää tien. 

Varkaankuru 

Varkaankurun  kohdalle rakennetaan katettu lyhyt silta, josta  tie  jatkuu välittö-
mästi tunneliin. Varkaankurussa laskettelurinne alittaa tien silta-aukkojen kautta. 

Ylläsjärven  puoli 

Ylläsjärven  puolella  tunnelin suuaukko  sijoittuu Kahvikeitaasta noin  1 km  pohjoi-
seen. 

Suuaukon  ulkopuolella tielle sijoitetaan ohjaus-  ja rahastuspisteet.  Tämän jälkeen 
 tie linjautuu  tunnelista Ylläsjärvelle päin maaston  ja  maankäytön vaatimusten 

mukaisesti siten, että  tunnelin  kautta kulkeva  tie  muodostaa Ylläsjärven  ja Akäs-
lompolon välisen pääväylän.  

Linjaus tunnelissa 

Tunnelissa tiellä  on  kaksi erisuuntaista kaarresädettä suuruudeltaan  R=700  ja 
 R=750  metriä. Eritasoliittymä sijoittuu kaarresäteen  R=700 m  kohdalle. 

Luolaston hissikuilu  sijaitsee geologisesti edullisimmalla alueella. 	Samalla  hissin 
yläasema  saadaan sijoitettua siten, ettei erillisiä siirtohissejä tarvita. 
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4.3  TIEN  JA  TUNNELIN  TASAUS  

Tien  tasaus tunnelissa  on  suunniteltu siten, että  tie on  kalteva  tunnelin suuau- 
koista  ulospäin. 	Akäslompolon puoleisen suuaukon korkeasta sijainnista johtuen 
tien pituuskaltevuudeksi tunnelissa tulee noin  4.1  %. 	Selvityksen mukainen kalte- 
vuusarvo  on  suurin mandollinen arvoltaan. 	Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee  
tunnelin  lopullinen suuaukkopaikka etsiä Äkäslompolon puolella kalliokairauksin 
selvityksen mukaista suuaukkopaikkaa noin  l0...20  metriä aiempaa. 	Tällöin tien 
pituuskaltevuudeksi  tunnelissa 	muodostuu noin  3.5  %. 	Myös  tunnelin  ulkopuo- 
linen tasaus paranee tällöin Äkäslompolon puolella.  

1:25000  /  1:2500  
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Kuva  13 	Tien  ja tunnelin yleispituusleikkaus  
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5  YMPÄRISTÖ VAIKUTUKSET  

Ympäristövaikutusten  osalta tunnelivaihtoehtoa  on  pidetty yleiskaavassa parempana 
ratkaisuna kuin tunturin länsipuolista yhteyttä.  

Tien  linjaus 

Tieosuudet  ovat puurajan alapuolella  ja  siten suurimmalta osin näkymättömissä. 
Tunturia ympäröivästä maastosta katsottaessa tien linjauksen suunnasta  tie  näkyy 
kuten nykyisetkin ala-asemille menevät tiet. Pitkiä näkyviä osuuksia  on  rajoitettu 
normaalilla tien linjauksen vaihtelevuudella.  

Tunnelin suuaukot 

Ylläsjärven  puoleinen suuaukko sijaitsee sankan kuusikon peittämässä kalliorin-
teessa, Joten näkyvyys esim. Ylläsjärvi-Kittilä tielle ei ole häiritsevä. 

Äkäslompolon  puoleinen suuaukko sijaitsee syvällä Varkaankurussa. Lopputuloksena 
syntyvää suuaukko-, silta,- puolitunneli-, maatunneli yhdistelmää voitaneen huo-
lellisesti toteutettuna pitää kauniina. Kokonaisuutena osuus näkyy osin Varkaan-
kuruun sekä Kellostapulille, joista  se peilautuu  rakennettua Iso-Yllästä vasten. 
Raportin kansilehdellä  on perpektiivikuva  tieyhteyden Äkäslompolon puoleisesta 
osasta. 

Varkaankurun  alue 

Vaikuttavimpana  syynä Äkäslompolon puoleiseen linjaukseen oli Varkaankurun 
lehtojensuojelualueen säilyttäminen. Varkaankurun ympäristöselvityksessä  (E. 
Järviluoma 1990)  esitettiin kurun ylittävälle vaihtoehdolle vaatimuksena: 

- 	silta tulee sijoittaa mandollisimman ylös kuruun 
- 	rakentamis-  ja  käyttövaiheessa tierakenteista  ei saa valua kuruun 

hiekkaa  tai maamassoja 
- 	sillan  talvikunnossapidossa  ei ehdottomasti saa käyttää suolaa 
- 	sillan  puhtaanapito  tulee hoitaa siten, että hiekka  ja  lumimassat  kul- 

jetetaan alueelta pois 
- 	rakenteissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota liikenteen aiheuttaman 

melun  ehkäisemiseen. 

Esitetyn ratkaisun voidaan katsoa täyttävän asetetut vaatimukset  ja  mandollista-
van  nykyisen laajuisen virkistyskäytön. 

Muut ympäristöön vaikuttavat seikat 

Hissien yläravintola  sijoitetaan luonnonmateriaaleista rakennettuna maaston  kor
-keussuhteita  noudattaen mandollisimman huomaamattomaksi. 

Tunnelista  ja  luolastosta  syntyvä louhe sijoitetaan Rautuvaara-Ylläsjärvi  -radan 
 penkereeseen  sekä tierakenteisiln  ja  väliaikaisille varastopaikoille. 
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6 	LIIKENNÖINTI  

6.1 	LIIKENNE  JA PYSÄKÖINTI 

Liittymät 

Liikennöinti  tunnelin  keskivaiheilla sijaitsevalle liikealueelle  ja sen  pysäköintialu-
eelle tapahtuu  tunnelin  puolivälissä olevan eritasoliittymän kautta. 

Eritasoliittymä  on  muodoltaan rombinen  ja sen liittymisrampit  ovat malliltaan 
vauhtiliittymiä. Liittymisramppien siirtymäosien pituudet ovat vähintään  200  met-
riä pitkiä. 

Liike-  ja pysäköintitilat  

Liike-  ja  pysäköintialueen tila-  ja liikenneratkaisut  voidaan toteuttaa esimerkiksi 
kohdassa  2.3  esitetyn kuvan mukaisesti. Alueen pääväylä sijaitsee rakennettavien 
tilojen reunassa  ja  päättyy linja-autojen kääntöpaikkaan. Henkilöautojen pysä-
köinti tapahtuu kandessa kerroksessa, jotka  on  liitetty pääväylään yksisuüntaisilla 
puolikerrosrampeilla. 

Jalankulkijoiden reitit pysäköintialueelta liiketiloihin  ja hisseille  ovat poikittaiset 
ajoneuvoreittien kanssa. 

Allaolevassa kaaviossa  on  esitetty  tunnelin ja  siihen liittyvän liiketilan liiken-
nöinti-  ja kaistakaavio. 

KSLoHPoLo 

AHASTUS 

YLLSJRV  I  

Kuva  16 	Liikennöinti-  ja kaistakaavio 
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6.2 RAHASTUS,  VALVONTA  JA  OPASTUS 

Liikennetunnelin rahastus  on  keskitetty Ylläsjärven puoleisen suuaukon läheisyy-
teen. Liiketiloihin  ja  pysäköintialueelle mentäessä  ja  tultaessa  on  luolastoon 
vievällä pääväylällä puomilaitteisto rahastuksen järjestämiseksi.  

Em.  järjestelyt antavat mandollisuuden liikennetunnelin läpikulkevan, liikealueelle 
pysäköivän sekä jättö-  ja noutoliikenteen  erilaiseen  tai sidottuun hinnoitteluun. 

Liikennöinti  pysäköintialue lla tapahtuu valo-opastuksen ohjaamana. Opastuksilla  
osoitetaan vapaat ajoreitit ja pysäköintialueet,  jolloin väylien ruuhkautumisilta  
vältytään. Tehokas ohjaus  ja  pysäköintialueen käyttö edellyttävät ATK-perusteis-
ta  liikenteen mittausta  ja  ohjaamista. Näiden lisäksi väyliä  ja pysäköintialueita 

 valvotaan videokameroiden avulla, jolloin käyttöhäiriötilanteet voidaan nopeasti  
hoitaa. 

6.3  YHTEYS LASKETTELURINTEISHN  

Koko luolaston  käyttö riippuu nopeasta  ja vaivattomasta  siirtymisestä pysäköinti-
alueilta laskettelurinteisiin. 	Nousu  160 m  ylemmäksi Ylläksen harjanteelle suori- 
tetaan joko kandeksalla hissillä  tai liukuportailla. 	Hissivaihtoehto on  nopeampi  ja 
rakentamiskustannuksjltaan  halvempi, toisaalta liukuporras tarjoaa turvallisen 
tuntuisen  ja  sosiaalisen nousutapahtuman. Siirtymistapahtumaa helpottaisi suksien 

 ja  monojen säilytys vuokralokeroissa yläaseman yhteydessä. 

Ylläksen  harjanteen yläasemalta voidaan suoraan lasketella sekä Ylläsjärven että 
Akäslompolon puolelle. Myös Ylläksen  ja Keskinenlaen  rinteiltä voidaan laskea 
suoraan yläasemalle.  

Kuva  17 	Hissien ylaasema -ravintola 
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6.4  TURVALLISUUS-  JA  OHJAUSJÄRJESTELMÄT 

Turvallisuusjäjestelmän mitoituksessa  voidaan lähteä vaarallisten tilanteiden  syn-
tymistodennäköisyyksistä. Turvallisjärjestelmien  lopullinen taso määrätään raken-
tamissuunnittelun yhteydessä: 

- 	Pysähtymistaskut  250...350  metrin välein, ylämäessä tiheämmin 

Hätä-asemat  100-200  metrin välein. 
- 	Aänieristetyissä  tiloissa olevat hätäpuhel  I met  
- 	palohälytys 
- 	sammutuslaitteet 
- 	ensiaputarvikkeet 

- 	Sprinklerit  ja vesipostit 

Varavoima 
- 	sähköä tulee voida syöttää kandesta erillisestä verkosta 
- 	varavoima  voidaan toteuttaa akuilla  ja generaattoreilla. Titokone- 

ohjatut  valvontajärjestelmät  on  lisäksi varustettava katkeamattomilla 
virransyöttölaitteilla. 

Valaistus 
- 	normaalivalaistus, hätävalaistus, suuaukkojen  valaistus 
- 	ruiskubetoni maalataan  vaalealla maalilla valaistuksen tehostamiseksi.  

Tien  pinnalle  voidaan valita vaalea päällyste. 

- 	Antennikaapelointi 
- 	LA,  NMT,  ARP,  tavalliset radiokanavat 

Valvonta-  ja rekisteröintilaitteet 
- 	videokamerat 
- 	ilman laadun kontrollointi, saasteet, näkyvyys 
- 	liikennevirran  seuranta (nopeus  ja  tiheys) 
- 	ajoneuvon korkeuden valvonta 
- 	automaattiset päästöjen rekisteröintilaitteet voidaan integroida tuule- 

tus-  ja valvontajärjestelmiin.  Liikenteen ohjaus voi tapahtua manuaa-
lisesti  tai  automaattisesti 

- 	ohjauskeskus  voidaan liittää alueelliseen hälytyskeskukseen,  tai  tunne- 
lin  yhteyteen perustettavaan hälytyskeskukseen 

- 	Liikennemerkit, opasteet  ja infotaulut 
- 	voivat olla ohjelmoitavia sähkötauluja 

Jatkosuunnittelussa  määrätään myös tarkemmin  tunnelin  paloturvallisuus esim. 
mitkä kuljetukset ovat tunnelissa kiellettyjä. Yhteiset katastrofiharjoitukset  tun-
nelin  valmistumisen jälkeen eri viranomaisten kesken säännöllisin väliajoin olisi 
suotavaa. 
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7  KUSTANNUKSET  JA  KANNATTAVUUS  

7.1 KUSTANNUSARVIOIDEN  PERUSTEET  JA  RAJOITUKSET 

Kustannusarviot  perustuvat tehtyihin maaperätutkimuksiin  ja  niiden tuloksista 
tehtyihin johtopäätöksiin  ja  arvioihin. 

Louhintakustannuksissa  on  otettu huomioon rikkonaisen kvartsiitin aiheuttama 
kustannuslisä  50 %:n kivilajilisänä. 	Tukemis- ja ruiskubetonointikustannukset  on  
arvioitu rikkonaisen kivilajin esiintymismäärän perusteella. 	Tunnelin  kustannukset 
pohjautuvat esitettyyn linjausvaihtoehtoon  ja sen  edellyttämiin suuaukkorakentei

-si  in. 

Pysäköinti-  ja toimintatiloja  sekä hissikuilun louhimiskustannuksia arvioitaessa ei 
niiden lopullinen sijoittuminen  ja  muoto ole vielä selvillä. 

Hissien, rullaportaiden  ja  muiden laitteiden kustannusarviot ovat alustavia eivätkä 
perustu tarkkoihin tarjouslaskelmiin. 

Arvioiden pohjana  on  syyskuun  1990  rakennuskustannusindeksi  (195,8). 

7.2 KUSTANNUSARVIOT  

Liikenne  tu  nu  eli 

Edellä olevan perusteella muodostui liikennetunnelin kustannusarvio seuraavaksi: 

- 	louhinta  33.0  mmk 
- 	kanaalien louhinta  2.0 
- 	 kivilajilisä  17.5 
- 	 ruiskubetonointi  15.0 
- 	 elementtirakenteet  20.0 
- 	kuivatus, salaojat  1.5 
- 	 vesieristys, sähkötyöt  3.0 
- 	 pultitus  1.5  
- 	 injektointi  5.0  
- 	 suuaukkorakenteet  5.0 
- 	silta  ja maatunneli  14.5 
- 	valaistus  7.0 
- 	 ilmanvaihto  7.0 
- 	 tierakenteet  8.0  

Yhteensä 	 140.0  mmk 
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Kiinteistöyhtiö 

Pysäköintitilojen kustannusperusteena käyettiin kaksitasoratkaisua,  jolloin kustan-
nusten laskettiin autopaikkaa kohden olevan kokonaisuudessaan  70.000  mk. Kus-
tannusarvio laskettiin  1.200 autopaikan  mukaan, jolloin pysäköintiluolaston arvioi-
tiin maksavan  84.0  mmk. 

Toimintatilojen laskentaperusteena  käytettiin keskimääräistä  8.000  mk:n neliökus-
tannusta, jonka  on  arvioitu kattavan valmiiden tilojen kaikki kustannukset. 
Liiketilojen louhintakustannuksiin vaikuttaa vielä suunnittelematta oleva tilojen 
muoto. Ravintola suunniteltiin rakennettavaksi ylös  hissin  ulostulon  yhteyteen 
osittain maahan/kallioon upotettuna. 

Kiinteistöyhtiön kustannusarvio muodostui seuraavaksi: 

- 	 viihdepalvelut  21.0  mmk 
- 	 liikuntapalvelut  38.0 
- 	kaupalliset palvelut  20.0 
- 	huolto  ja  hallinto  10.0 
- 	muut tilat  16.0 
- 	 pysäköintitilat  84.0  

Yhteensä 	 190.0  mmk 

Hissit 

Hissikuilun  louhinta teräsverkotuksineen  ja  huoltoportaineen  on  laskettu maksavan 
 700 mk/m3 .  Kuilun leikkauksen  pinta-ala  on 130 m2  ja  korkeuseroa  on 160 m. 

Hissien on arviotu  maksavan  31.0  mmk. 

Rullaporrasvaihtoehdon  vaatiman vinokuilun louhinnan kustannusarvio  on 840 
mk/m 3. Vinokuilun  pituus  on  yhteensä  280 m  ja sen  leikkauksen  pinta-ala  36 m 2 . 

Rullaporraselementtejä  tarvitaan  12 kpl,  joista yhden hinta  on 4,2  mmk. Kummal-
lakin vaihtoehdolla laskettuna hissiyhtiön kustannusarvio  on  seuraava: 

hissit 	 rullaportaat 

louhinta 	14.0  mmk 	 8.5  mmk 
rakenteet 	31.0  mmk 	 50.5  mmk 

Yhteensä 	45.0  mmk 	 59.0  mmk  

Koko  hanke  

Koko  hankkeen kustannusarvio  on  edellä esitetyillä laskenta-  ja  arviointiperusteil
-la: 

- 	hissivaihtoehdolla 	 375.0  mmk 

- 	rullaporrasvaihtoehdolla 	389.0  mmk 
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7.3  TOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO-  JA  TULOSENNUSTEET  

Laskettaessa 	liiketoimintojen 	taloudellista 	kannattavuutta 	on 	kiinteistöyhtiön 
kullekin liikeyksikölle määritelty kulutusluku mk/käyntikerta, josta edelleen arvi- 
oitujen käyntikerojen pohjalta  on  laskettu liikevaihto. 	Seuraavassa  on  esitetty 
tulosennusteiden yhteenvedot. 	Yksityiskohtaisemmat  laskelmat ovat liitteenä 
taulukoissa  I - 12.  

Laskelmissa  on  hanke jaettu kolmeen pääsektoriin: 

liikennetunneli 
 kiinteistöyhtiö 

hissitoiminta 

Liikennetunneli 

Liikennetunnelin laskentaperusteena  on  käytetty  20  mk:n autokohtaista tunneli- 
maksua  ja automääränä  500.000  ajoneuvoa vuodessa. Henkilökuntaa liikennetunne-
lissa arvioitiin tarvittavan neljä. 

Liikennetunnelin tulosennuste  on  näillä lähtötiedoilla: 

Liikevaihto  10.000.000  mk 
Myyntikate  10.000.000 

-  Kiinteät kulut  1.240.000  
Käyttökate  8.760.000 

- Korkokulut  6.820.000 
Rahoitustulos  1.940.000  

Kiinteistö yhtiö 

Kiinteistöyhtiön osalta  on  jokaisesta liikeideasta laadittu erillinen tulosennuste  ja 
 lisäksi  on  tarkasteltu  koko tunnelihanketta  kokonaisuudessaan. 

Tulosennusteiden  lähtökohtana  on  ollut kunkin yksikön ennustettu vuokranmaksu-
kyky. Lasketut neliövuokrat  on  jaettu tilavarauksen suhteissa painottaen selvästi 
liiketoiminnallisia yksiköitä. 

Laskelmat perustuvat liiketoiminnallisten yksiköiden käyntikerta-arvioihin. 	Arvi- 
oidaan, että  koko Ylläksen  alueen kävijämäärästä noin puolet käyttää liiketoimin-
nallisten yksiköiden palveluja. Tällöin käyntikertojen määräksi muodostuu  1,2 

 miljoonaa käyntikertaa  ja sen  arvioidaan jakautuvan eri kuukausille seuraavasti: 

tammikuu  5  %  60.000 käyntikertaa  
helmikuu  15  %  180.000  
maaliskuu  20  %  240.000  
huhtikuu  20  %  240.000  
toukokuu  5  %  60.000  
kesäkuu  5  %  60.000  
heinäkuu  5  %  60.000  
elokuu  5  %  60.000  
syyskuu  10  %  120.000  
lokakuu  2  %  24.000  
marraskuu  2  %  24.000  
joulukuu  6  %  72.000 
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Käyntikertojen  pohjalta toimintayksiköiden liikevaihtoennusteiksi  ja vuokraosuu-
deksi  tuli: 

käynnit  Ii ikevaihto vuokraosuus 

Päivittäistavarakauppa  158.000 19.000.000 600.000 
Erikoisliikkeet  ja Alko  256.000 10.600.000 240.000 
Matkamuistomyymälät  12.000 1 .200.000 120.000  
Parturi  5.625 450.000 60.000 
Kampaamo  3.750 450.000 60.000  
Matkatoimisto  2.500 500.000 60.000  
Kahvila  72.500 1.450.000 360.000 
Fast-food  ravintola  58.000 1.450.000 360.000 
Luonnonparantajat  7.500 900.000 240.000  
Lääkärikeskus  6.500 1.300.000 300.000 
Videoteatteri  52.500 1 .050.000 600.000 
Liikuntahalli  129.600 1.300.000 1.200.000 
Squash 15.120 625.000 350.000 
Kuntosalit  31.680 580.000 210.000 
Keilahalli  28.800 690.000 380.000 
Ampumaradat  32.400 890.000 500.000 
Curling 17.600 570.000 250.000 
Kallioravintola  45.000 5.940.000 900.000 
Disco 29.000 2.550.000 420.000 
Pub 42.000 3.700.000 600.000  
Kasino  26.000 780.000 250.000  
Pukin  paja  25.000 500.000 60.000  
Sepän  paja  30.000 900.000 300.000  
Lasten paja  40.000 800.000 120.000 
Viinikellari  30.000 2.400.000 600.000  
Muut tilat  3.060.000 
Pysäköinti  11 .000.000 9.000.000  

Yhteensä  71.575.000 21.200.000  

Kiinteistöyhtiön tulosennuste lasketuilla vuokratuloilla  ja arvioidulla kustannusra-
kenteella  on: 

Vuokratuotot  
Myyntikate 

-  Kiinteät kulut 
Käyttökate 

- Korkokulut 
Rahoitustulos 

2 1.200.000  mmk  
21.200.000 

2 350 000 
18850000" 
12.210.000 
6.640.000 

Hissiyhtiö  

Hissiyhtiön  keskimääräinen maksu nousua kohti laskettiin kymmeneksi markaksi  ja 
henkilökuntatarpeeksi  neljä. 
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Hissivaihtoehdon  kriittinen asiakasmäärä, jolla toiminta saadaan pysymään kannat-
tavana  on 530.000 käyttökertaa.  Tämän toiminta-asteen mukainen tulosennuste  on 

 seuraava: 

Liikevaihto 	 5.300.000  mk 
-  Kiinteät kulut 	2.240.000  

Käyttökate 	 3.060.000 
- Korkokulut 	2.650.000  

Rahoitustulos 	 4 10.000 

Rullaporrasvaihtoehto  on kapasiteetiltaan  suurempi, mutta investointina myös 
kalliimpi. 	Rullaportaiden kriittinen käyttäjämäärä  on 680.000 käyttökertaa  vuo- 
dessa  ja  sitä vastaava tulosennuste  on:  

Liikevaihto  6.800.000  mk 
-  Kiinteät kulut  2.240.000  

Käyttökate  4.560.000 
- Korkokulut  4.288.000 

Rahoitustulos  272.000 

7.4  INVESTOINTIEN  TULOS-  JA RAHOITUSLASKELMAT  

Hankkeen rahoituksellista asemaa tarkasteltiin laatimalla rinnan yllä esitettyjen 
tulosennusteiden kanssa kullekin toimintasektorille rahoitusennusteet  ja  investoin-
tien rahoituslaskelmat. 	Rahoituksessa  on  otettu mukaan valtion investointiavus- 
tuksia liikennetunnelille 	50 % 	investointikustannuksista tiemäärärahoina  sekä 
liikuntatiloille  50 %:n  valtion osuus, joka  on  niiden kannattavuuden edellytyksenä. 
Laskelmien korkokantana käytettiin kaikissa kohteissa  Il  %. 	Yksityiskohtaiset 
laskelmat ovat taulukoitu liitteissä  1 - 12. 	Alla  on  esitetty laskelmien yhteenve - 
dot. 

Liikennetunnelin  investoinnin rahoituslaskelma 

Pääoman tarve yhteensä 	 141.500.000  mk 

*  Valtion rahoitus  61.460.000 
* Rahoitustulos  1.940.000 
* Murskeen  arvo  16.100.000 
* Pankkilainat  62.000.000  
Rahoitus yhteensä  141.500.000  mk 

Kiinteistöyhtiön investoinnin rahoituslaskelma: 

Pääoman tarve yhteensä 	 191.300.000  mk 

*  Osakepääoma  40.000.000 
* Rahoitustulos  6.640.000 
* Murskeen  arvo  13.850.000  " 
* Pankkilainat  111.000.000 
*  Valtion avustus  19.810.000  
Rahoitus yhteensä  191.300.000  mk 
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Hissiyhtiön  investoinnin rahoituslaskelma 

Pääoman tarve yhteensä 	 46.000.000  mk 

*  Osakepääoma  20.000.000  mk 
* Rahoitustulos  4 10.000 
* Murskeen  arvo  1.500.000  " 
* Pankkilainat  24.090.000  
Rahoitus yhteensä  46.000.000  mk 

Rullaporrasvaihtoehdon  investoinnin rahoituslaskelma 

Pääoman tarve yhteensä 	 60.000.000  mk 

*  Osakepääoma  20.000.000  mk 
*  Tulorahoitus  270.000 
* Murskeen  arvo  750.000 
* Pankkilainat  38.980.000  
Rahoitus yhteensä  60.000.000  mk  

Koko  hankkeen  tulos- ja investointilaskelmat  

Koko Yllästunnelin  ja  siihen liittyvien toimintojen taloudelliset laskelmat  on sum-
mattu  yhteen kokonaisuuden hahmottamiseksi. Tulosennuste  koko  hankkeen osalta 

 on  seuraava: 

VUOKRATUOTOT 
* liikennetunneli  10.000.000 
*  kiinteistöyhtiö  21.200.000  mk 
* hissiyhtiö  5.300.000  

LIIKEVAIHTO  36.500.000  
MYYNTIKATE  36.500.000 

- 	kiinteät kulut  5.830.000  
KÄYTTÖKATE  30.670.000" 

- korkokulut  21.680.000 
RAHOITUSTULOS  8.990.000" 

Yllästunneli  ja  siihen liittyvien toimintojen rahoituslaskelmat yhteensä: 

Pääoman tarve 
* liikennelunneli 	 141.500.000 
*  kiinteistöyhtiö 	 191.300.000  mk 
* hissiyhtiö 	 46.000.000  

Pääoman tarve yhteensä  378.800.000  mk 

Rahoitus 
*  valtion rahoitus  61.460.000  mk 
* osakepääoma/kiinteistö  40.000.000  
* osakepääoma/hissiyhtiö  20.000.000  
* rahoitustulokset  8.990.000  
* murskeen  arvo  31.450.000  " 
* pankkilainat  197.090.000  
*  valtion avustukset  19.810.000  

Rahoitus yhteensä  378.800.000  mk 
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8  RAHOITUSVAIHTOEHDOT  JA  ORGANISAATIO  

Yllästunnelihanke  kokonaisuudessaan jakautuu kolmeen omaan sektoriinsa. 	Lii- 
kennetunneli  toimii valtion tielaitoksen alaisuudessa. 	Hissitoiminnasta  ja kiinteis- 
töyhtiöstä  muodostetaan omat osakeyhtiömuotoiset juridiset yksikkönsä.  

8.1 LIIKENNETUNNELI 

Liikennetunneli  toimii tielaitoksen valvonnassa  ja  hoidossa. 	Hankkeen investoin.- 
tikustannukset  on  laskettu katettavaksi  50/50  periaatteella valtion rahoituksella  ja 
pankkilainalla.  Kummankin rahamäärä  on n. 70  mmk. 

Louhintatyöt  on  edullisinta suorittaa yhtäjaksoisesti. 	Valtio  voisi liikennetunnelin 
rakentamisen lisäksi suorittaa luolaston  ja hissien louhintatyöt ja veloittaa  kus-
tannukset myöhemmin yhtiöiltä. 

Liikennetunnelin  kunnossapitoon  ja  rahoituksen hoitoon tarvittavat  varat  kerätään 
ajoneuvokohtaisina tunnelimaksuina.  

8.2  KIINTEISTÖYHTIÖ 

Viihde-, liikunta-  ja  kaupalliset palvelut toimivat perustettavan kiinteistöyhtiön 
omistamissa tiloissa, joko omistajina  tai  vuokralaisina.  

Tunnelin  yhteyteen suunnitellut pysäköintitilat sekä puolustuslaitos  ja PTL  ovat 
niinikään kiinteistöyhtiön osakkaita  tai  vuokralaisia.  

Tulos- ja rahoitusennusteiden  mukaan kiinteistöyhtiön osakepääomaksi  on  laskettu 
 40  mmk. 

Kiinteistöyhtiön osakaskannan muodostavat tiloissa toimivat liikeyritykset, kunta 
 ja valtio.  Myös kiinteistösijoittajille varataan mandollisuus osakemerkintään.  

8.3 HISSIYHTIÖ 

Pysäköintitilasta  rakennettavat hissi-  tai rullaporrasyhteydet  organisoidaan kuulu-
vaksi  jo  olemassa oleviin hiihtohissiyhtiöihin  tai  vaihtoehtoisesti ne toimivat 
omana yhtiönään uhteistyössä alueen hiihtohissien kanssa. 

Laadittujen  tulos- ja rahoitusennusteiden  mukaan hissiyhtiön perustamispääoma 
 on 20  mmk. 
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9  JATKOTOIMENPITEET  

9.1 MARKKINOINTISUUNNITELMA JA  ESITE 

Tehty selvitys osoittaa alustavasti, että liike-  ja  vapaa-ajantoimintojen sijoittami-
nen  tunnelin  yhteyteen  on  liiketaloudellisesti mandollista  ja  kannattavaa. 

Liikeideoiden  kehittämisen  ja toteuttamissuunnitelman  pohjaksi tulisi seuraavassa 
vaiheessa tehdä markkinointisuunnitelma  ja  -tutkimus. 

Suunnitelmassa määritellääm ne käytännön toimenpiteet, joilla yrittäjät, rahoitta-
jat  ja  eri päättäjätahot saadaan sitoutumaan hankkeeseen. Markkinointisuunni-
telman keskeisimpiä asioita tulee olemaan: mitä myydään, kenelle myydään  ja 

 mitkä ovat markkinoinnin välineet. 

Tutkimukseen liittyy hanketta kuvaava esite, jolla luolastoideaa markkinoidaan 
potentiaalisille yrittäjä-  ja rahoittajatahoille ja sidosryhmille.  

9.2  TEKNISET LISÄSELVITYKSET 

Hissi-  tai rullaporraskuilun  paikan määrittämiseksi tulisi tehtyjä seismisiä tutki- 
muksia täydentää geologisella maastotarkastelulla, YLF -R luotauksella  ja porako- 
ne-  ja kallionäytekairauksilla. 	Kuilun lopullisen paikan varmistuttua, voidaan 
aloittaa 	pysäköinti-  ja toimintatilojen  lopullisen sijoittumisen, mitoituksen  ja  
rakentamisen suunnittelu. 

Teknisen 	jatkosuunnittelun 	yhteydessä 	tarkennetaan 	suunnitelmia 	louhimisen, 
lujituksen, kuivatuksen  ja  rakenteiden osalta. 

Tiesuunnitelmaa  jatketaan tehtyjen tutkimusten tulosten osoittaman linjausvaih-
toehdon pohjalta.  

9.3  VIRALLINEN KÄSITTELY  JA  ETENEMINEN  

Lapin tiepiirillä on  valmistunut tieverkkosuunnitelma, joka perustuu yleiskaavaan. 
Suunnitelma täydennettynä tällä selvityksellä toimitetaan lausuntoineen tiehalli-
tukseen, joka ottaa kantaa alueen tieverkkoon. 

Nyt valmistuneen selvityksen pohjalta tulisi tehdä päätös suunnittelutyön jatkami-
sesta. Tutkimuskustannukset jakaantuisivat seuraavasti: 

- 	Markkinointitutkimus  ja  esite 	 350.000  mk 
- 	Kalliotutkimukset 	 250.000 
- 	Tiesuunnittelu 	 400.000  

Teknisen jatkosuunnittelun  ja  markkinointitutkimuksen yhteydessä tehdään myös 
alustava toteuttamisaikataulu, joka antaa pohjaa liiketoiminnan  ja sen  rahoituk-
sen tarkemmalle suunnittelulle. 
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9.4  PROJEKTIORGANISAATIO  

Tutkimuksen toista vaihetta varten lienee  tarkoituksenmukaisinta  koota projekti- 
ryhmä ensimmäistä vaihetta varten perustetun työryhmän pohjalta.  

Markkinointiselvityksen  perusteella saadaan tieto potentiaalisista  ja  hankkeesta 
 kiinnostuneista rahoittajista.  Mandollisimman aikaisessa vaiheessa  projektiryhmää 

täydennetään  tältä  yritystaholta  tai  muodostetaan uusi  projektiorganisaatio. 



LIIKENNETUNNELI  INVESTOINNIT  JA  RAHOITUS 	Laskelma  no 1 

PAAOMANTARVE  MK  

Louhinta  33 000 000  
Kanaalien louhinta  2 000 000 
Kivilajilisä  50  %  17 500 000 
Ruiskubetonointi  15 000 000  
Seinä-  ja kattoelementit  20 000 000  
Kuivatus, salaojat  1 500 000 
Vesieristys, sähkötyöt  3 000 000 
Pultitus  1 500 000 
Injektointi  5 000 000 
Suuaukkorakenteet  5 000 000  
Valaistus  7 000 000 
Ilmanvaihto  7 000 000 
Tierakenteet  8 000 000 
Maasilta  14 500 000 
Käyttöpiäoman  tarve  1 500 000 

** 	Pääoman tarve yhteensä  141 500 000  

RAHOITUS  MK  

Oma rahoitus 
Valtion rahoitus  61 460 000 
l'ulorahoitus  (tulos  +  poistot)  1 940 000 
Murskeenarvo  16100000 

* 	Oma rahoitus yhteensä  79 500 000  

Vieras rahoitus 
Pankkilainat  62 000 000 

* 	Vieras rahoitus yhteensä  62 000 000  

* 	Lahjoitukset  0 

* 	Valtion avustukset  0 

** 	Rahoitus yhteensä  141 500 000  

Yllästunneli 



LIIKENNETUNNELI TULOSENNUSTE 	Laskelma  no 2 

tunnelimaksu mk/auto 	 20  
kriittinen automäärWv 	 500 000  
henkilökunta 	 4  

TUOTOT  JA  KULUT  MK 

* 	VUOKRATUOTOT 

Tunnelitullit  10 000 000 

* 	LIIKEVAIHTO  lo 000 000 100  

Muuttuvat palkat  ja  sotu  0 0  
Muut muuttuvat kulut  0 0 

* 	MYYNTIKATE  lo  000  000 100  

Palkat  ja sota  440 000 4  
Huolto  ja  hoito  500 000 5  
Hallinnon kulut  200 000 2  
Muut kiinteät kulut  100 000 1 

* 	KÄYTTÖKATE  8 760 000 88  

Korkokulut  6 820 000 68 
Korkotuotot  0 0 

* 	RAHOITUSTULOS  1 940 000 19  

Poistot kalustosta  0  
Poistot rakennuksesta  0 0 

* 	NETTOTULOS  1 940 000 19  

Valtionavut  0 0 

* 	KOKONAISTULOS  1 940 000 19  

Varausten muutos  +1. 0 0  
Muut järjestelyerät  +1. 0 0 

**  TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO  1 940 000 19  

Yllästunneli liikennetunneli 



LIIKENNETUNNELI RAHOITUSENNUSTE 	Laskelma  no 3  

RAHAN  LAHTEET  MK  

Käyttökate  8 760 000  
Valtion rahoitus  61 460 000  
Pitkäaikaisten lainojen nosto  62 000 000 
Murskeen  arvo  16 100 000  
Osakepääoma  0 

* 	Rahan lähteet yhteensä  148 320 000  

RAHAN  KAYTTO  MK  

Rakennuskustannukset  140 000 000  
Käyttöpääoman muutos  1 500 000  
Korot (netto)  6 820 000 

* 	Rahan käyttö yhteensä  148 320 000  
* * 	Yli/alijäämä  0 

NETTOKAYTTOPAAOMA  MK 

Vuokrasaamiset  0  
Muu rahoitusomaisuus  0 
Murskevamstoja -saamiset  1 500 000 
-Ostovelat  0  
-Lyhytaikaiset  velat  0 

** 	Nettokäyttöpääoma  1 500 000 
* 	Nettokäyttöpääoman  muutos  1 500 000 

Yllästunneli 



KIINTEISTOYHTIO  INVESTOINNIT  JA  RAHOITUS 	Laskelma  no 4  

PAAOMANTARVE  MK  

Viihdepalvelut  21 500 000  
Liikuntapalvelut  38 000 000  
Kaupalliset palvelut  20 000 000  
Huolto  ja  hallinto  10500000  
Muut Yllästilat  16 000 000  
Pysäköintitilat  84 000 000  
Käyttöpääoman tarve  1 300 000  

** 	Pääoman tarve yhteensä  191 300 000  

RAHOITUS  MK  

Oma rahoitus 
Osakepääoma  40 000 000  
Tulorahoitus  (tulos  +  poistot)  6 640 000  
Murskeen  arvo  13 850 000  

* 	Oma rahoitus yhteensä  60 490 000  

Vieras rahoitus  
Pankkilainat  111 000 000  

* 	Vieras rahoitus yhteensä  111 000 000  

* 	Lahjoitukset  0  

* 	Valtion avustukset  19 810 000  

** 	Rahoitus yhteensä  191 300 000  

Yllästunneli  kiinteistöyhtiö 



KIINTEISTOYHTIO TULOSENNUSTE 	Laskelma  no 5  

TUOTOTJA  KULUT  MK  

* 	VUOKRATUOTOT 

Viihdepalvelut  3 250 000 
Liikuntapalvelut  2 890 000  
Kaupalliset palvelut  3 000 000  
Huolto  ja  hallinto  660 000  
Muut Yllästilat  2 400 000 
Pysäköintitilat  9 000 000 

* 	LIIKEVAIHTO  21 200 000 100  

Muuttuvat palkat  ja  sotu  0 0  
Muut muuttuvat kulut  0 0 

* 	MYYNTIKATE  21 200 000 100  

Palkat  ja  sotu  250 000 1  
Energia  1 500 000 7  
Huolto  ja  hoito  100 000 0  
Markkinointi  200 000 1  
Hallinnon kulut  200 000 1  
Muut kiinteät kulut  100 000 0 

* 	KÄYTTÖKATE  18850000 89  

Korkokulut  12210000 58 
Korkotuotot  0 0 

* 	RAHOITUSTULOS  6 640 000 31  

Poistot kalustosta  0  
Poistot rakennuksesta  0 0 

* 	NETTOTULOS  6 640 000 31  

Valtionavut  0 0 

* 	KOKONAISTULOS  6 640 000 31  

Varausten muutos  +J 0 0  
Muut järjestelyerät  +1. 0 0 

**  TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO  6 640 000 31  

Yllästunneli  kiinteistöyhtiö 



KIINTEISTOYHTIO RAHOITUSENNUSTE 	L.askelma  no 6  

RAHAN  LAHTEET  MK  

Käyttökate  18850000  
Valtionapu  19 810 000 
Pitkäaokaisten  lainojen nosto  111 000 000  
Murskeen  arvo  13 850 000  
Osakepääoma  40 000 000 

* 	Rahan lähteet yhteensä  203 510 000  

RAHAN  KAYTTO  MK 

Viihdepalvelut  21 500 000 
Liikuntapalvelut  38 000 000  
Kaupalliset palvelut  20 000 000 
Pysäköintitilat  84 000 000  
Huolto  ja  hallinto  10 500 000 
PTL  8 000 000  
Puolustusvoimat  8 000 000  
Käyttöpääoman muutos  950 000  
Korot (netto)  12 210 000  

* 	Rahan käyttö yhteensä  203 160 000  
** 	Yli/alijäämä  350 000 

NETTOKAYTTOPAAOMA  MK 

Vuokrasaamiset  1 650 000  
Muu rahoitusomaisuus  0 
Murskevarastoja -saamiset  1 300 000 
-Ostovelat  0  
-Lyhytaikaiset  velat  2 000 000 

** 	Nettokäyttöpääoma  950 000 
* 	Nettokäyttöpääoman  muutos  950 000 

Yllästunneli  kiinteistöyhtiö 



HISSIYHTIO  INVESTOINNIT  JA  RAHOITUS 	Laskelma  no 7  

Hissit 	Portaat  
PAAOMANTARVE  MK MK  

Louhintakustannukset  14 500 000 8 500 000  
Rakenteet  30 500 000 50 500 000  
Käyttöpääoman tarve  1 000 000 1 000 000 

** 	Pääoman tarve yhteensä  46 000 000 60 000 000  

RAHOITUS  MK MK  

Oma rahoitus 

Osakepääoma  20 000 000 20 000 000  
Tulorahoitus  (tulos  +  poistot)  410 112 272 472 
Murskeen  arvo  1 500 000 750 000 

* 	Oma rahoitus yhteensä  21 910 112 21 022 472  

Vieras rahoitus  
Pankkilainat  24 089 888 38 977 528 

* 	Vieras rahoitus yhteensä  24 089 888 38 977 528  

* 	Lahjoitukset  0 0 

* 	Valtion avustukset  0 0 

** 	Rahoitus yhteensä  46 000 000 60 000 000  

Yllästunneli hissiyhtiö 



HISSIYHTIO TULOSENNUSTE 
	

Laskelma  no 8 

ssit 	 ortaat  

hissimaksu mk/henkilö 
 kriittinen henkilömäärä/v 

henkilökunta 

* VUOKRATUOTOT 

Hissimaksut 

*  LIIKEVAIHTO 

Muuttuvat palkat  ja  sotu 
 Muut muuttuvat kulut 

*  MYYNTI  KATE  

Palkat  ja  sotu  
Energia 
Huolto  ja  hoito 
Hallinnon kulut 
Muut kiinteät kulut 

*  KÄYTTÖKATE 

Korkokulut 
Korkotuotot 

* RAHOITUSTULOS  

Poistot kalustosta 
Poistot rakennuksesta 

*  NETTOTULOS 

Valtionavut 

*  KOKONAISTULOS 

Varausten muutos  +1. 
 Muut järjestelyerät  +1. 

**  TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 

lo 
530 000 

4 

5 300 000 

5 300 000 100 

o 0 
o 0 

5 300 000 100 

440 000 8 
1 000 000 

500000 9 
200 000 4 
100000 2 

3 060 000 58 

2 649 888 50 
0 0 

410 112 8 

0 
0 0 

410 112 8 

0 0 

410 112 8 

0 0 
0 0 

410 112 8  

10 
680 000 

4 

6 800 000 

6 800 000 100 

0 0 
0 0 

6 800 000 100 

440 000 6 
1 000 000 

500 000 7 
200 000 3 
100000 1 

4 560 000 67 

4 287 528 63 
0 0 

272 472 4 

0 
0 0 

272 472 4 

0 0 

272 472 4 

	

0 	0 

	

272 472 	4  

Yllästunneli hissiyhtiö 



HISSIYHTIO RAHOITUSENNUSTE 	Laskelma  no 9  

Hissit 	Portaat 
RAHAN  LAHTEET  MK MK  

Käyttökate  3 060 000 4 560 000  
Osakepääoma  20 000 000 20 000 000  
Pitkäaikaisten lainojen nosto  24 089 888 38 977 528 
Murskeen  arvo  1 500 000 750 000 

* 	Rahan lähteet yhteensä  48 649 888 64 287 528  

RAHAN  KAYTTO  MK MK  

Louhintakustannukset  14 500 000 8 500 000  
Rakennuskustannukset  30 500 000 50 500 000  
Käyttöpääoman muutos  1 000 000 1 000 000  
Korot (netto)  2 649 888 4 287 528 

* 	Rahan käyttö yhteensä  48 649 888 64 287 528  
** 	YlValijäämä  0 0 

NETTOKAYTTOPAAOMA  MK MK  

Vuokrasaamiset  0 0  
Muu rahoitusomaisuus  0 0 
Murskevamstoja -saamiset  1 000 000 1 000 000 
-Ostovelat  0 0  
-Lyhytaikaiset  velat  0 0 

** 	Nettokäyttöpääoma  1 000 000 1 000 000 
* 	Nettokäyttöpääoman  muutos  1 000 000 1 000 000 

Yllästunneli hissiyhtiö 



YHTEENSA  INVESTOINNIT  JA  RAHOITUS 	Laskelma  no 10 

PAAOMANTARVE  MK  

Kiinteistöyhtiö  191 300 000 
Hissiyhtiö  46 000 000 
Liikennetunneli  141 500 000 

** 	Pääoman tarve yhteensä  378 800 000  

RAHOITUS  MK  

Oma rahoitus 
Valtion rahoitus  61 460 000 
OsakepääomWkiinteistöt  40 000 000 
Osakepääoma/hissit  20 000 000  
Tulorahoitus  (tulos  +  poistot)  8 990 112  
Murskeen  arvo  31 450 000 

* 	Oma rahoitus yhteensä  161 900 112  

Vieras rahoitus  
Pankkilainat  197 089 888 

* 	Vieras rahoitus yhteensä  197 089 888  

* 	Lahjoitukset  0 

* 	Valtion avustukset  19 810 000 

** 	Rahoitus yhteensä  378 800 000  

Yllästunneli  yhteensä 



YHTEENSA TULOSENNUSTE 	Laskelma  no 11 

lUOTOT  JA  KULUT  MK 

* VUOKRATUOTOT 

Vuokratuotot/kiinteistöyhtiö  21 200 000  
Hissimaksut/hissiyhtiö  5 300 000 
Tunnelimaksut/liikennetunneli  10 000 000 

*  LIIKEVAIHTO  36 500 000 100  

Muuttuvat palkat  ja  sotu  0 0  
Muut muuttuvat kulut  0 0 

*  MYYNTIKATE  36 5Q0 000 100  

Palkat  ja  sotu  1130 000 3  
Energia  2 500 000 7  
Huolto  ja  hoito  1100 000 3  
Markkinointi  200 000 1  
Hallinnon kulut  600 000 2  
Muut kiinteät kulut  300 000 1 

*  KÄYTTÖKATE  30 670 000 84 

Korkokulut  21 679 888 59 
Korkotuotot  0 0 

* RAHOITUSTULOS  8990 112 25  

Poistot kalustosta  0  
Poistot rakennuksesta  0 0 

*  NETTOTULOS  8 990 112 25  

Valtionavut  0 0 

*  KOKONAISTULOS  8 990 1 12 25  

Varausten muutos  +J. 0 0  
Muut järjestelyerät  +1. 0 0 

**  TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO  8 990 112 25  

Yllästunneli  yhteensä 



YHTEENSA RAHOITUSENNUSTE 	Laskelma  no 12  

RAHAN  LAHTEET  MK  

Käyttökatteet  30 670 000  
Valtion rahoitus  61 460 000  
Valtionapu  19 810 000 
Pitkäaokaisten  lainojen nosto  197 089 888 
Murskeen  arvo  31 450 000  
Osakepääomat  60 000 000 

* 	Rahan lähteet yhteensä  400 479 888  

RAHAN  KAYTTO  MK  

Kiinteistöyhtiö  190 000 000 
Hissiyhtiö  45 000 000 
Liikennetunneli  140 000 000  
Käyttöpääoman muutos  2 950 000  
Korot (netto)  21 679 888 

* 	Rahan käyttö yhteensä  399 629 888  
** 	YlValijäämä  850 000 

NETTOKAYTTOPAAOMA  MK 

Vuokrasaamiset  1 650 000  
Muu rahoitusomaisuus  0 
Murskevarastoja -saamiset  3 300 000 
-Ostovelat  0  
-Lyhytaikaiset  velat  2 000 000 

** 	Nettokäyttöpääoma  2 950 000 
* 	Nettokäyttöpääoman  muutos  2 950 000 

Yllästunneli  yhteensä 
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