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Liikenteen seuranta-  ja  hallintajärjestelmañ  tavoitteena  
on  taata turvallinen  ja  sujuva liikennäintikikissa liikenneolosuhteissa. 

ILMAN VAIHTO 

Tunnelissa tarvitaan ilmanvaihtoa laimentamaan 
liikenteen pakokaasupäästöjen epäpuhtauspi-
toisu udet hyväksyttävälle tasolle.  I Imanvaihto on 

 tarpeen myös onnettomuustilanteissa poista-
maan tunnelista palo-  tai  muut myrkylliset 
kaasut. 

VALAISTUS 

Valaistuksen tarkoitus  on  taata päivällä  ja  yöllä 
sellaiset olosuhteet, että ajoneuvot voivat lähes-
tyä tunnelia, ajaa  sen  sisälle  ja  ulos tien edellyt-
tämällä nopeudella. Näin liikenneturvallisuus  ja 
ajomukavuus  ovat mandollisimman lähellä avoi-
men väylän ominaisuuksia. Tällaiset olot vallit-
sevat, kun kuljettaja näkee pysähtymismatkan 
etäisyydellä ajoradan  ja  toiset ajoneuvot. 

Tunnelivalaistuksella tasataan  valaistus- 
olosuhteiden eroja  tunnelin sisä- ja  ulkopuolel-
la. Tilanne  on  kriittisin päivällä, kun silmien tulee 
sopeutua muutokseen kirkkaasta päivänvalosta 

 tunnelin  pimeyteen. 

Liikenteen aiheuttamista epäpuhtauksista ovat 
 typen  oksidit ilmanvaihdon mitoittava tekijä. 

Ilmanvaihdon tarvetta määriteltäessä  on  aina 
huomioitava  sen riittävyys onnettomuustilanteis-
sa ja  varmistettava, ettei näkyvyys tunnelissa 
huonone,  jos  raskaiden ajoneuvojen osuus  on 

 suuri. 

TUNNELIN  RAKENTEET 

Tekniset tilat  ja valvomo  on  sijoitettu maan-
päälliseen rakennukseen  tunnelin  yläpuolelle. 
Valvomorakennuksen  ja tunnelitason  väliset 
putki-  ja kaapeliyhteydet  on  asennettu kallio- 
katon läpi tehtyihin suurporareikiin. Tunneli  on 
ns. sukeltava  tunneli, joka vaatii pumppaamon 
varustettuna kandella erillisellä järjestelmällä: 
toinen  on kuivatusvesien  ja  toinen pesuvesien 
sekä onnettomuustilanteiden nestevuotojen 
poistamista varten. Pumppaamo  ja  sähkö-
keskustilat  on  sijoitettu tunnelitasolle.  

Tunnelin  pääasiallinen kantava rakenne  on 
lujitus-  ja tiivistysrakenteilla stabiloitu  kallio. Kaik-
ki kolme  tunnelin suuaukkoa  on  varustettu 
teräsbetonisilla suuaukkorakenteilla. Väylä- 
tunnelin eteläpäähän  liittyvä kallioavoleikkaus  on 
terassoitu  ja  varustettu maisemointirakenteilla. 

Tiealueen  raja 

Pohjoispään suuaukkorakenne  on  kallioon 
 tu keutuva teräsbetonikaari,  joka liittyy vesitiiviisti 

rantaradan alittavaan  300  metrin pituiseen 
pohjavesikaukaloon. 

Kalliotunneliosuudet  on  sisustettu lämpöeris-
tetyllä verhousrakenteella vuotovesi-  ja jäätymis

-ongelmien eliminoimiseksi. Seinät  on  varustet-
tu törmäyskaiteeksi suunnitelluilla teräs-
betonielementeillä tien  pinnan  tasosta kanden 
metrin korkeuteen. Ajoratapäällyste  on  asfalt-
tibetoni. Betonireunakivien  ulkopuoliset  pien-
narkaistat  on  päällystetty betonikiveyksillä. 

 

Leikkaus pumppaamon  ja alakeskuksen  kohdalta 

PL5300 

Pumppaamo 

Hijdenkall  

Huoltorakennus 
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Tietoja kerätään seuraavasti: 
• Liikennemäärä,  nopeus  ja 

ajoneuvovälit  mitataan. 
•  Kamerat tarkkailevat liikennetilaa. 
• Lämpötilaa, tuulta  ja  päästöjä 

seurataan. 

Pasilan Ilikennekeskus  ja  
Espoon palolaitos seuraavat 
liikenteen tilaa  ja  ohjaavat 
poikkeustilanteessa toimintoja 

TAVOITTE  
TURVALLINEN  JA 

 SUJUVA LIIKENNE 

nnelin ohjauskoje  säätelee 

astirnia 
infotauluja, liikennemerkkeja  ja 

• Avolouhintaa 
• Tunnelilouhintaa 
• Lämpäeristettyä verhousrakennetta 
•  Kanden metrin korkuista seinäele

-me ntti n au haa  

35 000 m 3  
85 000 m 3  
14 000 m 2  

1 300 m 

Turva-, valvonta-  ja  väyläohjaus  
• Paikalliskeskus 
•  Tietoliikenneyhteydet Pasilaan  ja  Palolai-

tokselle 
• Liikenteenmittauspisteet 
•  Kamerat 
• Ajoradan yläpuoliset opasteet 

- Portaalit 
- Kaistanohjausmerkit 
- Informaatiotaulut 

• Lämpötilanseurantapisteet 
• Alakeskukset 
• Palohälytyspainikkeet  ja valvotut jau-

hesammuttimet  50  metrin välein 

Ilmanvaihto 

• Ympäristönvalvontajärjestelmä 
•  Puhaltimet  

4 kpl 
8 kpl 

6 kpl 
25 kpl 

5 kpl 
3 kpl 
5 kpl 

13 kpl 

20 kpl  
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.N/ 	
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GRANKULLA 	
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tutkittiin uudelleen mandollisuutta toteuttaa  Hiidenkallion  tunneli.  Se  oli aikaisemmin hylätty 
liian kalliina. Lisäksi tunneli sijoittui  hankalasti  aivan  Kauniaistentien eritasoliittymän  lähelle. 

Nyt toteutettu  Hiidenkallion  tunneli tuo monia etuja:  meluhaitat  poistuvat  Hiidenkallion  ja  Keran 
alueelta, tunneli turvaa ihmisille  ja  eläimille  ekokäytävän  Kehän poikki sekä  Hiidenkallion 
maisemakokonaisuus  säilyy.  Tunnelin  rakennuskustannuksiksi  tuli  64  miljoonaa markkaa. 

Kehä  Il  on  sijoitettu  kalliotunneliin Kauniaistentien  ja  rantaradan välillä.  485  metrin pituinen 
 päätunneli  on  kolme-  tai  nelikaistainen  ja  16-27  metrin levyinen  väylätunneli,  josta puolivälissä 
 erkanee  8,5  metrin levyinen  ramppitunneli Kauniaistentielle. Päätunnelin  länsipuolella  on 
 varauduttu toiseen  väylätunneliin.  

MÄÄRÄT  

Tunnelin  päämassat 
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Valaistus  
•  Valaistuksen ohjausyksikkö 
• 	Luminanssimittarit  2 kp 
• 	Valaisimet  450 kp 
• 	Kaapelihyllyt  1 300 rr 
• 	Turvavalaisimet  60 kp  

Sähkö-  ja  tietoliikenneverkot 

• Muuntamon  teho  630-800 kV,A 
• 	Huioijutehoarvio  620 kVv 

- llmanvaihto 	370 kW 
-  Valaistus 	 160kW 
- Pumppaamot 	55 kW 
- Huoltorakennus, 

väyläohjaus yms. 	35 kW 
• Varavoimateho 	 10kV 
•  Eri kokoisia kaapeleita 	 55 kri 
• Teleoperaattoreiden  antennit ja  vuota- 

vat  kaapelit takaavat  GSM-puhelimien 
kuuluvuuden 

•  YLE:n  antennit  takaavat  ULA-taajuuk-
sien kuuluvuuden  
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Alennettu nopeusrajoitus. Syy kerrotaan varoitusmerkissä. 

I  

:  
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olej  Kandek-
san liikennekameraa tarkkailee liikennetilaa  ja 
sen  muutoksia tunnelissa  ja  tunneliin johtavilla 
väylillä. Liikennöintiolosuhteita seurataan lisäk-
si lämpötila-, tuuli-  ja päästömittauksilla. 

Liikennöintiolosuhteiden mittaustietojen  perus-
teella järjestelmä informoi  ja  ohjaa tarvittaessa 
tienkäyttäjää tekstitauluilla  ja muuttuvilla liiken-
nemerkeillä.  Mittaus-  ja ohjaustiedot  kerätään 
tietokantoihin. 

Kaistaohjaus  poikkeustilanteessa 

Tunnelissa  on  kaistakohtainen  ohjaus. Normaali- 
olosuhteissa kaistaohjausmerkit ovat pimeinä. 
Ohjauksen ollessa toiminnassa vihreällä nuolella 
osoitetaan käytössä oleva kaista. Punainen  X 

 vastaa punaista liikennevaloa  ja sen ohittamien 
 on  kielletty. Keltainen vinonuoli osoittaa mihin 

suuntaan kaistaa  on  vaihdettava. 
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huolto-, kunnossapito-  ja häiriötilanteissa.  Häi-
riön voi aiheuttaa esimerkiksi tunneliin pysähty-
nyt ajoneuvo. Näissä tilanteissa tulee häiriö- 
ilmoitus tekstitauluun ennen tunnelia, liikenne-
merkillä osoitetaan alennettua nopeusrajoitusta, 
sytytetään varoitusmerkki sekä tarvittaessa oh-
jataan liikennettä kaistaohjausmerkeillä vapaal-
le kaistalle. Tekstitauluja  on  molemmin puolin 
tunnelia saapumissuunnassa. 

Liikennetilan  valvonta tapahtuu tielaitoksen 
liikennekeskuksessa. Vastaava valvontatieto  ja 
ohjausmandollisuus  on  myös Espoon palo- 
laitoksella, joka sijaitsee  tunnelin  välittömässä 
läheisyydessä. 

HUOLTO  JA  KUN  NOSSAPITO  

Erilaisia huolto-  ja kunnossapitotöitä  tunneli 
tullaan tekemään  parin  viikon välein. Työt  k 

 kitetään  hiljaisen liikenteen aikaan, jolloin aihi 
tettu häiriö  on  vähäistä.  
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