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TIIVISTELMÄ 

Kirjallisuustutkiinuksessa  on  selvitetty koti-  ja  ulkomaisis-

ta kirjallisuuslähteistä liikennetunnelien kuivatus-  ja läin-

päeristysratkaisuja  sekä kokemuksia niiden käytöstä. 

Verhoilurakenteista  on  käsitelty tiivistekalvolla vesieris-

tettyjä betonirakenteita sekä eristämättäiniä  ja lämpöeris-

tettyjä levyrakenteita. Levyrakenteita  ovat  min. alumiinlevy

-rakenteet, joissa eristeenä  on  käytetty pääasiassa inineraa

-1 ivillaa, lasikuituvahvistetut kerrosrakenteet polyuretaa-

nieristyksellä  sekä polyeteenilevyrakenteet. 

Suomalaisista ratkaisuista  on  esitetty Naantalin  Kuparivuo
-ren  tunneli sekä Pitkänkaaren rautatietunneli. 

Lisäksi  on  selvitetty liikennetunnelien verhoilurakenteiden 

palonsuojausoininaisuuksia  ja pintakäsittelymateriaaleja. 
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ABSTRACT 

This paper is a literature survey of solutions for drainage 

and thermal insulation of traffic tunnels and experiences of 

their use. Finnish and foreign literature was surveyed. 

Lining structures consisting of concrete structures with im-

permeable membrane sealing against water and sheet structu-

res with thermal insulation were studied. Sheet structures 

studied were, among other things, structures of aluminium 

sheets with mainly mineral wool as insulation material, 

glass fibre reinforced sandwich constructions with polyuret-

hane as insulation material and structures of polyethylene 

sheets. 

Of the Finnish solutions the tunnel in  Kuparivuori  in  Naan-

tali  and the railway tunnel of  Pitkäkaari  are presented. 

Furthermore, the fire protection properties and finishing 

materials of the lining structures in traffic tunnels were 

studied.  
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ALKUSANAT  

Tämän liikennetunnelien kuivatus-  ja lämpöeristysrakenteita 

 koskevan kirjallisuustutkiinuksen ovat teettäneet Helsingin 

kaupunki  ja  Tie-  ja  vesirakennushallitus. Tutkimus liittyy 

Pasilanväylän suunnitteluun. Tutkimuksen tuloksena  on  saatu 

runsaasti arvokasta tietoa sekä Suomesta että muista maista. 

Kiitämme henkilöitä, jotka ovat avustaneet tiedonkeruussa. 

Tutkimus  on  tehty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen Geo-

tekniikan laboratoriossa. Tutkimusselostuksen  on  laatinut 

tutkimuksen tekijä dipl.ins. Harri Kivikoski Valtion teknil

-1 isestä  tutkimuskeskuksesta. 

Tutkimusta  on  ohjannut Pasilanväylän geoteknisen  ja  rakenne- 

suunnittelun ryhmä, jonka puheenjohtajana  on  toiminut 

dipl.ins. Usko Anttikoski Helsingin kaupungin kiinteistävi

-raston geotekniseltä  osastolta. 
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1.  JOHDANTO 

Tämän kirjallisuustutkimuksen tarkoituksena  on  ollut selvit-

tää koti-  ja  ulkomailta liikennetunnelien kuivatus-  ja läm-

pöeristysratkaisuja  sekä kokemuksia niiden käytöstä. Lisäksi 

 on  selvitetty rakenteiden palonsuojausmeneteliniä  ja -oininai-
suuksia  sekä suoj ausrakenteiden pintaverhousmateriaalej  a.  

Pääosa erilaisista kuivatus-  ja lämpöeristysratkaisuista  on 

 peräisin Norjasta, jossa tieliikennetunneleita  on  rakennettu 
yli  750  kappaletta. Muualta saatuja rakenneratkaisuja  ja  ko-
kemuksia  on nun.  Ruotsista (rautatietunneleiden osalta), Län-

si-saksasta, Sveitsistä, Itävallasta, Ranskasta, Hollannis-

ta, Englannista  ja  Yhdysvalloista sekä Suomesta. 

Norjalaiset ovat pyrkineet välttämään kalliita betoniraken-

teita liikennetunnelien verhoiluissa. Suhteellisen hyvien 

kallion ominaisuuksien takia betoniverhoilut  on  pystytty ra-
joittamaan noin  3 %:in  rakennettujen tunnelien kokonaispi-

tuudesta. Tavallisesti kun kallion stabiilisuus  on  varirtis-

tettu säännällisellä puittauksella,  on  vesivuodot ehkäisty 

 erilaisilla verhoilurakenteilla. Verhoilurakenteet ovat pää-

asiassa aluiniinia, terästä  tai  lasikuitua,  joiden takana ve-

det  on  johdettu kuivatusjärjestelmään. Lämpäeristettyjä ver-

hoilurakenteita  on  käytetty alueilla, joissa pakkasmäärä 

 tunnelin  sisällä  on  suurempi kuin  3000  h°C  /6/.  

Sveitsissä, Itävallassa  ja  Länsi-Saksassa  on  sen  sijaan pää-

asiassa käytetty kalliita tiivistekalvolla vesieristettyjä 

betonirakenteita. Nämä ovat kolmikerrosrakenteita, joissa 

kallion puolella  on  betonikerros j.a  tämän päällä vesitilvis 

kalvo, jolla pidetään  tunnelin sisäpuoli  kuivana.  Tunnelin 

 puolella  on  edelleen betonikerros, jonka paksuus  on  usein 

vähintään  25 cm /1/.  

Verhbilurakenteet  ovat huolellisesti asennettuina lähes  100 

 % vesitiiviitä. Betonirakenteita  lukuun ottamatta rakenteet 

eivät kuitenkaan tue itse kalliota, joten  on  erityisen  tär- 
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keää,  että kallion tarpeelliset lujitukset  on  tehty huolella 

(esiin. pultitukset, verkotukset  ja ruiskubetonointi). Ver-

hoilurakenteen  asentamisen jälkeen ei ole enää mandollista 

seurata kallion säilymistä rakenteen takana  ja  tehdä mandol-

lisia lisävahvistuksia  /10/.  

Liikennemäärien  ja tunnelien poikkileikkauskokojen  kasvaessa 

 on  Norjassa havaittu verhoilurakenteille lisääntyneet dynaa-

miset rasitukset, jolloin viime vuosina  on  pidetty tarpeel-

lisena raudoittaa rakenteita  ja  myös tarkistaa suunnittelu- 

menetelmiä ottaen huomioon nykypäivän vaatimukset  /37/.  

Tunnelin verhoilurakenteen  ominaisuudet määrää kallion laa-

tu, vuotovesien suuruudet  ja  alueen pakkasmäärä. Kuvassa  1 

on  esitetty suuntaa antava taulukko suojausmenetelmän valin-

taa helpottamaan. Ongelmat  on  jaettu kolmeen pääryhmään, 

jotka ovat kallion laatu, vuotovesi-  ja routaolosuhteet  

/14/.  

Tunnelin  osalla, jossa ei ole pakkasia voidaan käyttää yk-

sinkertaista suojauslevyrakennetta vuotovesien johtamiseksi 

salaojiin. Rakenteen tilantarve  on  noin  150 mm.  Mikäli kes-

kimääräinen pakkasmäärä  on  tunnelissa yli  3000  h°C  on  suo-

jauslevyrakenteet eristettävä, jottei vuotovesien jäätymisiä 

tapahtuisi. Eristyspaksuuden määrää pakkasmäärä, kalliosta 

vapautuvan lämmön määrä sekä vuotovesien suuruus. Eristetyn 

suojausrakenteen tilantarve  on  noin  250-300 mm.  

Useita erityyppisiä verhoilurakenteita  on  testattu koetunne-

lissa Norjassa. Tehokkaimmiksi ovat osoittautuneet läinpäe-

ristetyt alumiinilevyrakenteet  ja .ja kerrosrakenteet,  joissa 

kuoret ovat olleet lasikuituvahvistettua polyesteriä. Pie-

nempien alueiden vesivuotojen suojaukseen  on  käyttäkelpoi-

simmaksi  osoittautunut polyeteenimuovin  (PE)  käyttö  /7/.  

Verhóilurakenteiden  on  oltava korroosion kestäviä kuten 

esim. palamatonta alumiinia, lasikuituvahvistettua polyeste

-nä,  PVC:tä  tai  korroosiosuojattua  terästä  /3/.  
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Vesivuotoja  Kuiva 

Routaa ei routaa 

Kallion  Huonokaillo  
laatu Tyydyttävä kallio  - -  

Hyva  kallio  -- ,-- . 4..----------- 

Vuoto- Ei voida  tiivistaa 

maarat injektoinialla 
-, • - - - - -  

- 
.... 

Voidaan tiivistää  injektoimalla  I  : -  

1  Betonivalu, kaivoeristys  ja  r  - - - 
>,  3 3 3  3 3 3 3 3  
a uusi  betonivalu  I 

2  Kallion tasaus  ruiskubetoniila 

o 
kalvoeristys  ja  betonivalu 	3 3 3 

I  
3 3 3 3 3 3 3 

Pulttaus  ja  eristämättölnät - -  H  - - - -  
a  levyrakenteet  I 

4  Puittaus  ja  lämpäeristetyt  2- 
levyrakenteet  13 3  

> -  •__ I______  
5  Pulttaus  ja  injektoiniti  i i  

-  1- 
> ________________  I 2 2 

6  Betonivalu  L 
a 7  Pulttaus  ja  raudoitettu  I 2 3  ruiskubetonointi 

>  8  
_____________ 
Ruiskubetonointj  I 2 3  

>  9  Pulttaus  23 

lo  Levyrakenteet  r 3 3 

11  LarnpOeristetyt levyrakenteet  3 3 I 
12  Injektointi  

Erittäin hyvä  suojausinenetelma:  3  

Hyvä  suojausineneteirnä: 	 2  
Tyydyttava suojausmenetelma: 	1  

Kuva  1. Liikennetunnelin suojausmenetelmän valintakaavio 

/14/. 

Asennuspuittien  ja kannatuskiskojen  materiaaleina  on  käytet-

ty kuumasinkittyä terästä  ja alumiinia. Alumiinia  on  käytet-

ty yleisesti, koska sitä  on  helpompi käsitellä  ja  asentaa. 

 Jos  käytetään erityyppisiä metalleja yhdessä  on  huomioitava 

mandollinen galvaaninen jännite (potentiaaliero)  /10/. 

Läinpäeristetyn kerrosrakenteen  ja alumiinirakenteen  etuja 

ovat  /7/: 

-  hyvä valaistustaso (vähentää vaadittavaa  tunnelin valais-

tusta) 



-  lo  - 

-  helppo puhdistaa 
-  "täydellinen" vesitiiviys 
-  voidaan suunnitella suurille  ja  pienille pakkasinäärille. 

Kallion stabiliteettiongelmat johtavat yleensä betoniraken-
teiden käyttöön. Yleensä rakenne  on  kolmiosainen, jossa kah-
den betonirakenteen välissä  on  tiivistekalvo  (kuva  2).  Tu

-vistekalvoina  on  käytetty bituinimeinbraaneja  ja  muovi-  tai 
 kumikalvoja  /14/.  

Sisenipi betonjholvj  C 35 

TiivistekalVo  
0 
0 

0) 

'-1 
0  

.-' 

: 

q 	 4 	1 

A. 	 .•  

A 	A  

Perustus  C 45 

f 	q 	A 

I A 

A  
-  V  -_ 

mmmii  500 

p.  

- Louhintaprofiili 

Mineraalivilla  

Kallion  pinnan  tasaus 

kevyt-  tai  ruiskubetonilla 

Salaojaputki  

Kuva  2.  Liikennetunnelin  betonirakenne, jossa  on  kosteuse-

risteenä tiivistekalvo  /14/.  

Salaojien sulana pitämiseksi  on  tierakenne eristettävä  koko 
 poikkileikkauksen  osalta,  jos  keskimääräinen pakkasmäärä 

tunnelissa ylittää  8000  h°C. Lämpökaapelin  käyttö  on  myös 

mandollista,  jos  sähköä  on  lähistöllä saatavissa  /14/,/30/.  
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2.  ALUNIINILEVYRAKENTEET  

2.1  Yksinkertainen  aluiniinilevyrakenne  

Norjassa aloitettiin  aluinhinilevyjen  käyttö  liikennetunne

-lien  suojausrakenteena  vuonna  1970 /1/.  

Yksinkertaista  eristämätöntä aluiniinilevyrakennetta  käyte-
tään  verhoiluna  tunnelin  alueilla, joissa ei ole  jäätymison-

gelmia.  

Kuvassa  3 on  esitetty  periaatekuva eristäinättäinästä alumii-
nilevyrakenteesta.  Yksinkertaisen  alurniinilevyrakenteen 

 kiinnitys-  ja  liitosrakenteet  sekä  käyttökokeinukset  on  esi-
tetty  lämpäeristetyn aluiniinilevyrakenteen  yhteydessä.  

—  

Kall  ion  profjj1I'  

'N  / \\ 	 / 

	

/ 	N  
/ Levysauma, liinitys  200 mm  

\ / 	0.71 nun  aluiniinilevy  
pituus  6200 mm  /  

leveys  813 mm  
kaarresäde  4540  mxt 

—____\ 

Heij astin 
Kaide 	 '  Tien  päällyste  

__ ___ 
\  Levyjen 	 ______ _________  

32 	 25.O  

__ suoj auskerro  
°  

Kuva  3.  Yksinkertainen,  eristämätön alumiinilevyrakenne  /8/.  
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2.2  Lämpäeristetty alumiinilevyrakenne 

Liikennetunnelien vuotovesien  ja  jäätymisongelmien  aiheutta-

mien haittojen ehkäiseniiseksi  on  Norjassa pidetty käyttökel-

poisena korrukoiduista alumiinhlevyistä rakennettujen  ens-

tettyjen  rakenteiden käyttöä.  

Tunnelin  vuodot  ovat yleensä suurempia  tunnelin  päissä, 

 joissa myös routaongelmat ovat vakavimmat. Näillä alueilla 

sekä  tunnelin  sisäosissa,  joissa ilmavirtaukset läpäisevät 

 tunnelin  ovat levyjen eristämiset osoittautuneet tarpeelli-

siksi. 

Eristysrakenteet  on  tehty ns. kerrosrakenteina, joissa alu-

miinilevyjen väliin  on  mitoitettu riittävä lämmäneristys. 

 Levy-  ja  eristyskerroksiksi  on  valittu palamattomia  maten

-aalej  a.  

Alumiinhlevyistä  rakennettuja suojarakenteita  on  tehty pyä-

reinä  mm.  säteillä  4300, 4540  ja  5220 mm.  Tunnelin  kuivatus - 

ja  läinpöeristysrakenteen  asentaminen edellyttää lopulliseen 

poikkileikkaukseen noin  150-300 mm  lisälouhintaa. 

Alumiinilevyistä  rakennettujen verhoilujen huomattava etu  on 

 niiden monipuolisuus. Niiden geometrinen muoto  on  helposti 

sovitettavissa erityyppisiin poikkileikkauksiin. 

Rakenne  /9/  

Alumiinhlevy  on  standardoitua korrukoitua levyä, joka  on 

 tehty seoksesta  AA-5052 H36  (ts.  Al -Mg2.5).  Levyn paksuus  on 

0.71 mm,  leveys  813 min  ja  korrukoinnin  korkeus  19 nun.  Pituus 

voidaan valita  tunnelin  geometnialle  sopivaksi. Ympyrän muo-

toisissa tunneleissa  on  osoittautunut käyttäkelpoiseksi ja-

kaa verhoilu kolmeen levypituuteen. Levyjen limityksen tulee 

olla pituussuunnassa vähintään  200 mm  ja  poikkisuunnassa 

 kaksi "aallonpituutta" (noin  140 mm).  
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Norjassa käytetyt aluiniinhlevyt ovat  813 mm  leveitä  ja  noin 
 6000 nun  pitkiä. Levyn muoto  on  tehty tunneliprofiilin mukai-

seksi. Levyt yhdistetään siten, että molempien levyjen  kor-
rukoinnit ylittyvät,  jonka jälkeen ne  on  niitattu  yhteen. 

Läinpäeristetty aluiniinilevyrakenne  asennetaan siten, että 
ensiksi asennetaan kallion puoleinen  levy.  Tämän jälkeen 
asennetaan länipäeriste  ja  tien puoleinen  levy,  joka kiinni-
tetään siten, että  se on  periaatteessa itsekantava. Rakenne 
jäykistetään kaaritukirakenteilla  3  m:n  välein. Kaaritukira-
kenteet kiinnitetään perustuskiskoon  ja  ne voidaan kiristää 
siten, että niiden muoto seuraa verhoilurakenteen muotoa. 

Valaistuslaitteet  voidaan myös kiinnittää kaaritukiin  /37/.  

Yksinkertainen eristämätön alumiinilevyrakenne ulotetaan 
tien päällysrakenteeseen  100-150 nun  syvyydelle  ja lämpäeris-
tetty  rakenne syvyydelle  500 mm.  Levyt suojataan päällysra-
kennekerroksen osalta  PVC-levyillä  tai  vastaavalla materiaa-
lilla  /8/.  

Aluuininilevyt  ripustetaan kallioon pitkittäisten alumiinip-
rofiilien avulla. Alumiiniprofiili  on  uran  muotoinen  ja  mi-
toiltaan  70 x 36 min. Prof  iili  kiinnitetään  tunnelin  kattoon 

 3  metrin välein. 

Yksinkertainen alumiinilevyrakenne kiinnitetään  tunnelin  pi

-tuussuunnassa seitseniään alumniiniprofiiliin,  kun taas jäy-
keinmässä lämpäeristetyssä rakenteessa riittää  4  pitkittäistä 

alumiiniprofiilijuoksua. 

Lämnpäeristerakenteessa  käytetään lämmnäneristeenä tavallises-
ti mineraalivillaa. Eristyskerroksen paksuus  on  riippuvainen 
pakkasmäärästä, mutta käytännöllisyyssyistä  on  päädytty 
yleensä vakiopaksuuteen  100 min.  Mineraalivillamattojen  ti

-heys'on  ollut  33  kg/in3 ,  paksuus  10 cm  ja koko  0,9 x 1,8  ni. 
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Matot  on  suojattu polyetyleenikalvolla, jonka paksuus  on 

0,15 nun.  Kiinnitykseen  on  käytetty liimaa maton toiselle 

puolelle  /5/.  

Verhoilurakenteen  perustukset  on  kiinnitetty alumiinisen 

uraprofiilin välityksellä puittaamalla  3  metrin välein beto-

niseen perustukseen. 

Kuvassa  4 on  esitetty periaatekuva lämpäeristetystä aluinii-

nilevyrakenteesta.  

0.71 min  korrukoitu alumiinilevy 
 pituus  6200 nun  

leveys  813 nun  
kaarresäde  4400 inn  

Levysauina, 

liniitys  noin  250 nun  
Teoreettinen  tunneliproflil  i  

limitt4s nOi

m vysauma, 

Muovikalvol  la  suoj attu 
mineraal ivillamatto 	 Teoreettinen 

joka  on  ijimattu 	 eristepaksuus  
100 mm  yleinpääfl  levyyn  

25 nun  kuumasinkitty harjateräs, 	Teoreettinen  -  
valettu  polyesterillä 	 etäisyyS  140 sum  

7'1eVY alunsiini 	Louhintaprofiili - 

evyj  en  suoj  ana 	 1650 mm 

Tien pinta 
20  o/oo 	 20  o/or- 

CL 500 mm 	 CL 600 mm 	 . 500mm 	 BetoniperUStus 

siseitutsälle  
Kaivanto 	 levyrakeriteelle 

_____ 	Pohjan  lampoeristys 	 ja  lämpäeristeel  

WOO mm 	 1000mm  le  

Kuva  4.  Lämpöeristetty alumiinilevyrakenne  /5/.  

Ensimmäiset käytössä olleet alumiinilevyt olivat maalaainat-

tornia, jolloin joissakin rakenteissa havaittiin korroosiota 

muutaman vuoden käytön jälkeen. Myöhemmin päätettiin käyttää 
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maalattuja levyjä sekä  alumiinin laatu muutettiin paremmin 

korroosiota kestäväksi  (AA 5052).  Tämän muutoksen jälkeen ei 

korroosio-ongelmia ole esiintynyt. 

Rakenteiden materiaalien tulee olla palamattomia. Erityises-

ti tuulettamattomissa tunneleissa materiaalit  ja  laitteet 

eivät saa syttyä onnettomuudessa palainaan eikä niyrkyllisiä 

kaasuja saa muodostua. 

Pääasiassa rakenteet ovat toimineet moitteettomasti ilman 

vakavia käyttäongelmia. Joitakin ongelmia  on  kuitenkin 

esiintynyt  ja  ne voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: 

- Eristämättämän  yksinkertaisen levyn yhteydessä  on  levyn 

taakse muodostunut jäätä, vaikka levyn sijainti tunnelissa 

 on  oletettu jäätymättöinäksi. Ongelmia  on  havaittu jopa yli  1 

 kilometrin päässä  tunnelin suuaukosta.  Tämä  on  ilmeisesti 

johtunut ns.  chimney  - efektistä,  jossa ilma virtaa läpi 

 tunnelin.  Jo  pienet määrät jääkuormaa voi aiheuttaa liitos-

ten aukeamisen, jolloin liikenteen tärinä  ja  ilmanpaine 

saattavat aiheuttaa levyn irtoamisen 

-  Suurilla liikennenopeuksilla suurten autojen aiheuttamat 

ilnianpaineen dynaamiset kuormitukset levyrakenteiden liitok

-sun  ovat aiheuttaneet liitosten läystymisiä  ja  jopa levyjen 

irtoamisia. Liitosrakenteita  on  tämän jälkeen vahvistettu, 

mutta edelleen  on  säännöllisesti jouduttu tarkastamaan lii-

tosten pitävyys  /32/  

- Asennustyötä  ei ole suoritettu huolellisesti 

- Autot ovat vaurioittaneet suojausta 

-  Liian heikot kiinnitysniitit 

-  Riittämätön stabiilisuus 
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2.3  Lämpäeristetty alumiinhlevyelementti 

Sollistrand  Industrier A/S  /23/ on  kehittänyt uuden  liiken-

netunnelin verhoilurakenteen,  jossa  on  huomioitu  paloturval-

lisuusvaatimukset,  kuitenkin säilyttäen tarvittavat  eristys

-ja  lujuusominaisuudet.  Rakenteen asentamisen helpottamiseen 

 on  kiinnitetty huomiota samoin kuin  esim.  kolarissa  vauriol-

tuneen  elementin  vaihtamiseen. 

Uudessa rakenteessa  on  kanden  0.85 mm  alumiinilevyn  välissä 

 60 nun  mineraalivillakerros. 

Verhoilurakenteen  elementit kiinnitetään keskelle  tunnelin 

 kattoa  pituussuuntaan asennettuun  T-profiiliin  sekä poikki- 

leikkaukseen  asennettuihin kaarenmuotoisiin kannatusprof  ii-

lehin  kuvan  5  mukaisesti.  

1. Kannatusprofiili  

2. Elementti  

3. T-profiili  

Kuva  5.  Eleinenttien kiinnityskohdat  /23/.  



/  
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Elementit ovat  5.2  ni  pitkiä  ja  1.1  ni  leveitä, joten ne  pelt
-tävät  5.7  in2 .  Jokainen  elenientti  koostuu  uros-naaras puoles-

ta, jolla saadaan aikaan  vedenpitävät  liitokset  (kuva  6). 
 Tunnelin  katto-osan  elementeillä  on  oma muotonsa, jolla kat-

to-osasta saadaan tiivis  (kuva  7). 

A
L C  

Kuva  6.  Eleinenttien hiitos  /23/.  

A  Pystyseinät 
 B  Kaarevat 

 seinät  

Kuva'  7.  Kattoelementjn hiltos  /23/.  

1. Alumuiniprofiili, 
 joka estää  veden 

 pääsyn  liitokseen  
2. Vesitilvis  hitas 



1. Alumiiniprofiili, 
 joka  on  kiinnitetty 

 elementtiin  no. 3 
2. Elementti  2  (laskien 

 salaoj asta)  
3. Elementti  3  
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Elementtien asentamisen onnistuminen edellyttää, että kat-
toon  asennettava  T-prof  liii  on  oikeassa kohdassa.  T-profiili 
kiinnitetään  kalliopuitteihin  3  metrin välein.  Kaaren  niuo

-toiset  kannatusprofiilit  kiinnitetään  T-profiiliin  sekä nel-
jään  kalliopulttiin  (kandesta kohtaa katosta sekä molemmista 
seinistä).  Kannatusprofiilit  lähtevät  betonisesta  perustuk-
sesta.  

Eleinenttien asennuksella  on  tietty järjestys. Ensimmäinen 
 asennettava  elementti  on  salaojaan  tuleva  alin  elementti. 

 Elementin  ympärille täytetään  hienorakeista  soraa. Tämän 
jälkeen asennetaan elementit katosta alkaen alaspäin  elem-
nettiin  numero  3  asti (elementti numero  1 on  alin).  Element-
ti numero  2  asennetaan viimeiseksi, koska siihen  on  tehty 

 erityisrakenne elementtiin  3  kiinnittämiseksi.  Kuvassa  8 on 
 esitetty elementtien  2  ja  3  välinen liitos. Elementti numero 

 2 on  inyähemmin  tarvittaessa aina helposti  irrotettavissa. 
Eleinenttien poikittaissaumat  peitetään  alumiinikerroksella, 

 jolla estetään  pälyn  ja han  kertyminen saumoihin. 

Rakenteelle  on  ominaista hyvät  valaistusoininaisuudet  ja  pin-
tojen helppo puhdistaminen.  

Kuva  8.  Elementtien  2  ja  3  välinen  hiitos  /23/.  
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3.  LASIKUITUVAHVISTETTU POLYURETAANIPAKENNE  

Norjalaisessa  koetunnelissa  on  toiininnaltaan parhairnmaksi 
 kosteus-  ja  lämpöeristysratkaisuksi  osoittautunut  kerrosra-

kenne,  jossa kuoret ovat  lasikuituvahvistettua polyesteriä 
 (2 mm  kerrospaksuus)  ja  välissä  on  läinpöeristeenä  5  cm:n 

 kerros  polyuretaania  /1/.  

Näiden rakenteiden yhteydessä  on  erityisen tärkeää, että 
käytetään  lisäaineita palonkestävyyden  parantamiseksi. 
Polyesterin  on  oltava tyydyttävästi  tulta ja  liekkejä  vas

-tustavaa.  On  tärkeätä, ettei  halogenisoituja polyestereitä 
 käytetä paikoissa, joissa tulipalossa voi muodostua  myrkyl - 

lisiä  kroini-  ja  bromiyhdisteitä. Polyuretaanieriste  ei saa 
 tippua  tulipalon aikana  ja  materiaalien  on  oltava  itsesammu

-via /7/.  

Polyuretaanikerrosrakenne  on  suunniteltu siten, että kaksi 
 puolikaarta  kiinnitetään toisiinsa  tunnelin  katossa. Katon 

 kiinnitysrakenne  on  esitetty kuvassa  9.  

Polyuretaanirakenne  on  ulotettava noin  50  cm:n  syvyydelle 
tien pinnasta, jotta  vuotovedet  virtaavat  sulina salaojiin 

 /10/.  

Perustuskiskot  kiinnitetään kallioon  3  rn:n  välein, mutta  on 
 mandollista käyttää myös  ns. "tukijalka&'  (kuva  10),  joka 

tekee mandolliseksi rakenteen  korkeusaseman  säätämisen. 
 Polyuretaanielementin asennuksen  jälkeen  "tukijalka" injek-

toidaan  paikalleen  tai  kiinnitetään  pulteilla injektoituun 
perustukseen.  

Elementtien liitokset ovat  vesitiiviitä  ja  roudan tunkeutu-
minen  liitoksissa  estetään  ruiskutetulla polyuretaanilla. 

 Kuvassa  11 on  esitetty kanden  elementin  yhteenliittäminen.  

Elementtien  leveydet  ovat  vaihdelleet  välillä  1500  -  2400 min 
 ja  ne voidaan asentaa  kaarresäteeseen  300 in  asti  /37/.  
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irnet  

enne  

Kuva  9.  Polyuretaanikerrosrakenteen  periaate  ja  katon ripus-

tusrakenne  /37/.  



Korrukoitu  levy  Kuivatusura 

ristys 
vahvis  

tu  jasikuitu 
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Kerrosra) 

Tukij  aika  

Kuva  10.  Polyuretaanikerrosrakenteen "tukijalka"  /37/.  

Kaiiion  pinta  

Kuva  11.  Polyuretaanikerrosrakenteen  kaksi erityyppistä lii- 

tosta  /37/.  

Kerrosrakenteen  asentaminen  on  nopeata. Norjalaisissa koh-

teissa  on  kolme miestä keskimäärin kuudessa tunnissa asenta

-nut  noin  15  metriä suojausrakennetta. 
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4. POLYETEENIMUOVIRAKENNE 

Polyeteenimuovi  otettiin Norjassa käyttöön liikennetunne-
leissa vuonna  1979.  Vaandotetulla polyeteenimuovilla  (PE) on  
useita ominaisuuksia, jotka tekevät siitä sopivan  tunnelin 

 kosteus-  ja  lämpöeristyksiin.  Tärkeimmät ominaisuudet ovat 
hyvä eristyskapasiteetti, alhainen kosteusabsorptio, jousta-
vuus  ja  hyvä vetolujuus  /7/.  

Polyeteeniinuovin  pääasiallinen käyttökohde  on  ollut vanhojen 
kapeiden tunneleiden korjauksissa sekä uusissa tunneleissa 

rajoitettujen alueiden vesi-  ja  routasuojauksissa. 

Polyeteenilevyjä  on  helppo yhdistää liimaamalla  tai  yhteen- 
sulattamalla. Norjalaisten kokemusten mukaan noin  15  -  20 m2  

kokoiset yhdistetyt polyeteenilevyt ovat kuijetusten  ja 
 asennusten  kannalta sopivia. Levyt voidaan yhdistää suojai

-sessa  paikassa työmaalla  tai  etukäteen valmistajan toimesta 

 /37/.  

Suurernpien  alueiden suojauksessa levyt limitetään pituus-  ja 

 pystysuunnassa  20-30 cm /11/.  

Ruotsalaiset ovat rautatietunneleissa käyttäneet levyjen yh-

teenliittäiniseen kuumasulatusliirnausta. Parhaimmat tulokset 

liimauksen pitäävyydestä  on  saatu lämpötilassa noin  170 °C. 

 Yli  180 °C  lämpötila vahingoittaa polyeteenilevyä. Asennus-

puitteina  on  Ruotsissa käytetty  12 mm  kemiallista ankku-

na, jossa kemiallinen ainpulli yhdessä pultin kanssa työnne-

tään  100 mm  syvään porareikään. Lujittumisaika  on  noin  0.5 

 tuntia  /26/.  

Polyeteenilevyt  voidaan asentaa suoraan kallion seinään 

pulttaamalla  /7/.  Yleensä pultit (  16 mm)  asennetaan  ensin, 
 jonka jälkeen polyeteenilevyt painetaan pulteista läpi  /37/. 

 Pulttien  lukumäärä riippuu kallion laadusta  ja  levyjen koos-

ta, mutta käytännössä  on  todettu, että  0.5  -  0.6  pulttia/m 2  

johtaa hyvään lopputulokseen. 
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Polyeteenilevyt  on  ulotettava noin  500 nun päällysteen  ala-

puolelle salaojakerrokseen, jotta vuotovedet virtaavat suu-

na salaojaan. 

Menetelmän heikkoutena  on vesivuodot eristeen  läpi puittien 

kohdalta. Suurin  osa  ongelmista väitetään kuitenkin huolel-

lisella asennuksella  /7/.  

Mikäli  koko tunnelin  prof liii  suojataan, asennetaan seinäo

-sat  ensin ja tunnelin  katto-osa  viimeiseksi.  Jos  rakenteesta 

halutaan jäykempi, lisätään teräspannat puittien välille 

 (kuva  12).  Tämä  on  erityisen tärkeää  tunnelin  suuaukkojen 

 läheisyydessä, jossa kallion  ja  levyjen välinen tila täytyy 

tukkia esim. mineraalivillalla  tai polyeteenimuovin paloilla 

/37/.  

Kuva  12. Polyeteenimuovirakenteen jäykistäminen /37/.  

Norjassa  on  käytetty edullista polyeteeniinuovieristystä vä-

hitellen lisääntyvässä määrin, koska suurimmalla osalla Nor-

jan liikennetunneleista  on  alhaiset liikennemäärät. Seuraa-

vassa  on  esitetty syitä, jolloin polyeteenimuovin käyttö  on 

 järkevää: 

- vesivuotoja  on rajoitetulla  alueella 

-  sopiva vanhojen  ja  kapeiden tunneleiden korjausrakenteiksi 

-  kun ei vaadita täydellistä vesitiiviyttä 
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-  kun ei tarvitse ottaa huomioon suuria pakkasmääriä 

-  kun ei tarvitse huomioida, että  pinta on  vaikea puhdistaa 

Levyjen paksuuden määrää pakkasinäärä  ja  sijainti tunnelissa. 

Norjassa ovat pienimmät levynpaksuudet olleet  50 mm /11/.  

Ruotsin rautateillä  on  polyeetenilevyjen paksuutena  käytetty 

etelä-  ja  keskiosissa Ruotsia  50 mm  ja  pohjoisosassa  2 x 50 

mm /25/.  

Polyeteenilevyjen  värin valinnassa lähdettiin aluksi siitä, 

että käytetään valkoisia levyjä, jotta  tunnelin valaistuso-

losuhteet paranisivat.  Nykyään käytetään valkoisia levyjä 

seinäosilla  ja  mustia levyjä  tunnelin  katossa. Pienien alu-

eiden suojaukseen ei tulisi käyttää valkoisia levyjä, koska 

 se  saattaa häiritä kuljettajaa tunnelissa. Valkoisten levy-

jen käytön yhteydessä  on  hankaluutena ollut niiden nopea  11-

kaantuminen,  jolloin niitä  on  säännöllisesti jouduttu pese-

mään, jotta toivotut valaistusominaisuudet säilyisivät  /11/.  

Polyeteeniinuovi  on  kuten muutkin muovit tulenarkaa. Norjan 

tielaitos  on  tehnyt palotestejä polyeteenimuovilla liikenne- 

tunnelissa  ja  todennut, että käyttöriski  on  hyvin alhainen 

 /11/.  
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5.  BETONIPAKENNE  

Kallion ollessa niin epästabiili  ja altis vesivuodoille ja 
roudalle,  etteivät muut suojausmenetelmät anna riittävää 
turvallisuutta liikenteelle joudutaan käyttämään betonira-
kenteita. Betonirakenteet koostuvat yleensä kolmesta kerrok-
sesta  (kuva  13).  Tunnelin sisäseinä vuoraillaan  joko ruisku-
betonilla  tai  kevytbetonilla.  Tämän kerroksen tarkoituksena 

 on  lähinnä tasoittaa  pinnan  muodot  ja  suojata kerroksen 
päälle asennettavaa vesitiivistä kalvoa. Lisäksi sisäkerros 
muodostaa jäykän yhteyden kallion  ja  varsinaisen betonira-
kenteen välille. 

nta  

pinnan  tasaus 
:ai ruiskubetonilla 

iivistekalvo  

Kantava betoni-
holvi  B 300  

erustus  B 400 

 olvin  kuivatus  

Kuva  13.  Liikennetunnelin  betonirakenne  /12/.  

BetoNirakenteiden vesieristämiseen  käytettyjen tiivistekal-
vojen materiaaleina ovat olleet  min.  bituiniset inembraanit, 
inuovikalvot (PVC,PE)  ja kumikalvot  (butyl,  neopren). 



pI  

Norjalaisten kokemusten mukaan märissä tunneliolosuhteissa 

betonirakenteet ovat vaurioituneet rakojen  ja rakenneliitos-

ten  kautta tapahtuneiden vesivuotojen takia. Ajan myötä  be-

toniverhoilut  ovat erosioituneet vesivuotojen  ja  roudan vai-

kutuksesta. Tämän johdosta betonirakenteet  on  varustettu  ye

-sitiivillä kalvolla.  Norjassa  on  tilvistekalvojen  materiaa-

leina käytetty  PVC-  ja  PE-muovikalvoja  tai butyl-kumikalvoa. 

Liikennetunnelien vuotovesien tiivistykseen  on  Itävallassa 

 ja  Sveitsissä käytetty lämpöplastisia muovikalvoja (TPM). 

Sveitsissä  on 1960 -luvun puolivälin jälkeen verhoiltu lähes 

 100  % tieliikennetunneleista  joko polyvinyylikloridilla 

 (PVC),  polyeteenhllä  tai  muulla polymeerisella muovilla. 

TPM-vesitiivisteelle  on  ominaista erittäin alhainen läpäise-

vyys, kemiallinen vastustustuskyky, hyvä vetolujuus  ja  hyvät 

kestävyysominaisuudet (palo, iskut  ja  aika)  /16/.  

TPM-järjestelmään kuuluu tiheydeltään erilaisia vahvistettu-

ja ja vahvistamattomia  PVC-  ja polyeteenikalvoja.  Vahvis-

tettu  PVC on  yleensä parempaa kuin vahvistamaton edellyttä-

en, ettei asennuspinta ole  kovin  epätasainen. Vahvistettu 

 PVC-kalvo säilyttää muotonsa paremmin,  sen halkeamislujuus 

 on  suurempi  ja  käsittely-  ja saumausoininaisuudet  ovat parexn-

mat  kuin vahvistamattomalla  PVC-kalvolla  /16/.  

Muovikalvot  on  suojattu ns. CTL-kerroksella, joka voi olla 

esim, jotakin geotekstiiliä. 

Kalvojen paksuudeksi suositellaan  2 mm,  mutta  1.5 mm  paksui

-sia kalvoja  on  onnistuneesti asennettu. 

Kuvassa  14 on  esitetty tyypillinen Sveitsissä toteutettu 

ihikennetunnel  in  verhoilurakenne. 

Muovikalvojen asennustyössä  on  erityisen tärkeää,  etta  sau-

mat liitetään huolella (lämpöliitos) 
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Norjassa  on  pyritty vähentämään vesieristyskustannuksia tes-

taamalla muutamassa tunnelissa rakennetta, jossa asennetaan 

 4  kerrosta polyeteenimuovikalvoa (paksuus kalvolla  0.1-0.15 

mm)  ja  kussakin kerroksessa kalvot limitetään noin  1  metrin 

matkalla. Muovikalvoja ei ole liitetty läminittämällä yhteen. 

Toistaiseksi kokemukset ovat olleet myönteisiä. Kuvassa  15 
on  esitetty  ko.  rakenteen poikkileikkaus  /17/.  

Kallion rakenne 	 tasainen 	 •pátaeainen 
Kallion pintakerros ruiskubetoni, qnniitti 	 ruiskubetoni, gunjjttj 

valettu betoni 
Vesittivis  kerros 	tasan.-  ja  kuivatuskerros 	 tasan.-  ja  kuivatuskerres 
Vesjtjivje  kalvo 	vahvistettu  PVC 1.5-2.0 ma 	 vahvietanaton  PVC 1.5-2.0 or  
sisakerro 	 ruisku-  tai  valettu b.toni 	 valettu betoni  tai  ruj.kue-.-- 

Pitunsl.jkkaue  
1  louhittu kallio, joka  on  stabiloito rui.kub.tonilla  
2  tapauskerro. (huopa  tai  kuivatuet.k.tijlj)  joskus tehtaal-

la laminoitu  PVC-kalvoon  
3 PVC-ksive  kiinnitetty  piet.-  tai  nauhahitseuksella;  saumat 

knumahitsauksella  
4  suojak.rros  tehtaalla lasinoitu  PVC-kalvoon  
5  paisuntapultti  
6  •is.spi betonikuori  
7 PVC-kalvo hitsattu asennettuun  PVC-profiiliin  
8  pohjaraksnn. 

Poikkilaikkaus  
1  ruiskubetoni  tai  guniitti  noin  70  mi.  
2  tasaue.  ja  kuivatuskeri-es 
3 PVC-kalvo hitsattu kiinnittimiin, jotka  on  aaennett...  tasa-

val.jn. Sauaat hitsattu usa-  tai  kuumahitsaukseila  
4  Val.ttu b.tonjkarroe  tai  ruiskubetooj  
5  kiinnittjm.t  PVC-paãl1yet.tyjll tiivisterankailla  2 

 kplfa°  
6  kuivatusputki  

Kuva  14.  Sveitsissä toteutettu liikennetunnelin suojausra-

kenne  /16/.  
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Kallion  pinta  

Sisempi  kalvo 	 /kevYtbetonL].la  

2  kerrosta  0.15 nun 	 -- 	 Ulompi  kalvo  
PE-kalvoa 	

16is 	

dM 	PEkalvoa 
 0.15 nun  

- 	. . 
 Kantava  betoniholvi  B 300  

- 	
A  

Kuva  15. 4 -kerroksinen  PE-kalvo  tunnelin vesieristyksenä 

 /17/.  

Oslossa rakennetaan liikennetunnelia  E18-tien yhteyteen kau-

pungin keskustaan. Maanalaisen  tunnelin kokonaispituudeksi 

 tulee noin  2600  metriä  ja  se  valmistuu vuonna  1993.  Kesällä 

 1990  kaksi kolmasosaa  on  valmiina.  Tunnelin  rakenteet jakau-

tuvat pääasiassa kolmeen tyyppiin. Kalliotunnelin osuus  on 

1520  metriä, inaatunnelin  700  metriä  ja  meren auttavan beto-

nielementtitunnelin osuus  on 400  metriä. 

Kalliotunneliosuudella poikkileikkaustyyppejä  ovat vesitii

-vis  rakenne  ja kuivatettu  rakenne. Vesitiivissä rakenteessa 

betonikerroksen paksuus  on  seinissä  ja  katossa  0.3  -  0.6 

 metriä  ja tierakenteen alla  0.55  -  0.7  metriä eli  koko poik-

kileikkaus ympäräidään betonilla. Betoni  sisältää  350  kg/rn3  

sementtiä  ja  20  kg/ni3  silikaa. Betonin vesisementtisuhde  on 

0.45  ja  maksimi vedenläpäisykerroin  on 1012  ni/s.  

Kuvassa  16 on  esitetty kalliotunneliosuuden poikkileikkaus-

tyypit. Kuvassa  17 on  esitetty vesitiiviin tyypin rakenneku

-va. 
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Kuva  16.  Oslon  liikennetunnelin  kallio-osuuksien  poikkileik-

kaustyypit  /38/. 

650  

mm AB 16 T 

mm AB 16 T 

min Betoni 

mm Lämpäeristys 

-  120 nun Murske 

sauskerros  

Kuva  17.  Vesitiiviin poikkikeikkauksen rakennekuva  /38/. 
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6.  MUITA LILKENNETUNNELIEN PINTAVERHOILUMATERIAALEJA 

Norjassa  on  testattu liikennetunnelien verhoiluun  mm.  seu-
raavia rakenteita: 

- kerrosrakenne,  jossa kuoret ovat olleet PVC:tä  ja  välissä 
 on  ollut lämpäeristeenä mineraalivillaa  /10/. 

- kerrosrakenne,  jossa kuoret ovat olleet terästä  ja  välissä 
 on  ollut lämpäeristeenä mineraalivillaa  /1/. 

PVC-muovin käytän yhteydessä  on huoinioitava,  että levyt vaa-
tivat normaalia suuremman määrän tukirakenteita, koska mate-
riaali  on pehrneää.  Käytetyt levyt ovat olleet paksuudeltaan 

 1.5 mm /10/. 

Jos teräsrakennetta  käytetään tulee  sen korroosion suojauk
-seen  kiinnittää erityistä huomiota. Levyjen tulee olla kuu-

masinkittyä terästä  ja  ne  on  suojattava esim.  0.02 nun  pak-
sulla  PVC-kerroksella.  Kuljetuksen  ja asennuksen  aikana  on 

 erittäin tärkeää huolehtia siitä, ettei tätä suojakerrosta 
vahingoiteta. Levyjen paksuuden tulee olla vähintään  0.5 mm 
/10/.  

Muita muualla' toteutettuja verhoilurakenteita ovat olleet 
 mm.: 

Pyrok - pintakäsittely  

Englannissa  on  käytetty liikennetunnelien palonsuojaukseen 
 ja lämpäeriständseen ns. Pyrok-menetelniää. Tunnelin betoni

-rakenteen päällä  on läpäisevä  kalvo, joka päällystetään ke-
raamisella aineella. Läpäisevä kalvo  on solurakenteinen  ja 

paksuudeltaan  noin  0.5  tuumaa. Kalvo ruiskutetaan  tai tasoi-
tetaan betonipinnalle.  Tämän päälle ruiskutetaan keraaminen. 
päällyste, joka voi olla kiiltävä-  tai mattapintainen. Pin- 
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nalla  on  erinomaiset heijastusoininaisuudet  ja  se on  helposti 
pestävissä pesuaineilla  ja  mekaanisilla puhdistusvälineillä 

/  36/.  

Keraaminen  laatta 

Keraainisia laattoja  on  käytetty pintarakenteina liikennetun-
neleissa. Laattojen  koko  on  yleensä ollut  4.25 x 4.25  tuu-
maa. Laatat ovat kestäneet erinomaisesti puhdistuksen yhtey-
dessä kemiallisia reaktioita  ja  mekaanista kulutusta. Ne 
ovat palonkestäviä  ja  valoa heijastavia. Laattojen saumat 
kuitenkin liikantuvat helposti  /36/.  

Posi iinipäällyste 

Posliinipäällysteisiä  pintoja  on  asennettu  mm.  inetallipanee-
leiden  päälle. Posliinipäällysteen paksuudet ovat vaihdel-
leet välillä  0.003-0.006  tuumaa.  Pinnat  ovat keskinkertaisen 
kiiltäviä inuodostaen hyvät valon heijastusorninaisuudet. 
Posliinipinnat ovat palonkestäviä  ja värimandollisuuksia  on 

 lukuisia. Yli  25  vuoden käyttäkokeinusten mukaan posliini-
päällysteet ovat osoittautuneet hyvin kulutuksen-  ja  iskun- 
kestäviksi sekä ovat säilyttäneet hyvin väriominaisuutensa 

/  36/.  

Maalit 

Aquella eristysaine  on  veteen sekoitettava, kiviainespohjai-
nen jauhe,  jota  käytetään betoni-  ja kalliopinnoilla  estä-
mään kosteuden tunkeutuminen pintarakenteen läpi. Eristysai-
ne kestää ulkopuolista painetta (huokospainetta) noin  3  met-
riä. Ylittävä vedenpaine ei aiheuta aineen irtoamista  tai 

 hilseilemistä alustasta,  sillä  vesi tunkeutuu pisaroina 
eristyskerroksen läpi. Eristeaine levitetään ruiskumaalaa-
maila kolmena kerroksena. Kukin kerros tehdään aikaisintaan 
vuor9kauden välein. Työkohteen lämpötilan  on  oltava yli  +4 
°C.  Värisävyinä  ovat sementinharinaa  ja luonnonvalkoinen. 
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Murtett  koostuu hiekasta, jonka suurin raekoko  on 0.2 mm, 

 sementistä, notkistavista, tiivistävistä  ja  tartuntaaparan-

tavista  aineista.  Se  toimitetaan kuivalaastina. Nurtettia 

käytetään pysyvänä tiivisteenä vedenpainetta vastaan.  Se  le-

vitetään ruiskumaalaanalla  1  -  3  kerroksena. Työkohteen  läm

-pätilan  on  oltava yli  +5 °C.  Vakiotuote  on  sementin  värmen, 

 mutta Murtettia voidaan toimittaa myös valkoisena  tai  muun 

värisenä. 
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7.  LIIKENNETUNNELIEN  PÄIDEN  LÄMPÖERISTYSPAKENTEET 

Liikennetunnelin päissä  on  kallion  ja  lämpöeristysrakenteen 

 välinen tila suojattava, jottei kylmä ilma pääse  eristysra-

kenteen  taakse. 

Kalliosta vapautuva lämpö pyritään pitämään kallion  ja  ens

-tysrakenteen  välissä, jotta  vuotovedet  voivat vapaasti vir-

rata  salaoj  aj  ärj estelmään.  

Tunnelin  päiden  suojauksessa  käytetään pääasiassa kahta eri-

laista menetelmää. Muovilla päällystetyt  inineraalivillamatot 

 sullotaan kallion  ja  rakenteen väliin  ja  kiinnitetään  pul

-teilla ja  teräslangoilla.  Toinen tapa  on  käyttää  polyeteeni

-muovia, joka  pultataan  kallioon noin  50  cm:n  etäisyydelle 

 verhoilurakenteen  reunasta. Levyt taivutetaan  verhoiluraken-

teeseen  ja  asennettu paikoilleen  alumiinisella  L-prof ii- 

lilla,  kuten kuvassa  18 on  esitetty  /37/.  

I  

Kalliopuitti 

 PE-nuovi 

Lämpäeristetyt 
 paneelit  

L-profiili  

Läinpäeristetyt 
 paneelit  

L-profiili 
 PE-muovi  

Kall iopultti 

aus  A-A  

Kuva  18.  Tunnelin  päiden  lämpäenistäminen polyeteenimuovilla  

/37/. 
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8.  SUOMESSA KÄYTETYT KOSTEUS-  JA  LÄNPOÖERISTYSRAKENTEET 

 8.1  Yleistä 

Maamme  topograf ja  on  pääosin helppoa tienrakentamisen kan-
nalta, jonka johdosta tiellikennetunneleita  on  Suomessa  to-

teutettu  vain 5  kappaletta. Liikennetunneli tulee kysyinyk

-seen  taloudellisesti ottaen lähinnä taajamakohteissa, joissa 
väylän linjaukselle ei ole useinkaan muita vaihtoehtoja. 
Muita tieliikennetunneleita  on  esitetty ympäristöllisin pe-
rustein sekä eräiden vesistäjen alituksina siltojen vaihto-

ehtoina  /18/.  

Suomessa rakennetut tieliikennetunnelit ovat seuraavat: 

- Landen Mustakallion tunneli  440  ni  

-  Naantalin Kuparivuoren tunneli  322.5  ni  

-  Espoon Kivenlanden tunneli  295 in  

-  Helsingin Uudenmaankadun tunneli  200 in 

 -  Turun Myllyahteen tunneli  88 in  

Tämän lisäksi maamme rautatieverkkoon  on  rakennettu useita 

tunneleita.  

8.2  Naantalin Kuparivuoren tunneli 

Naantalin Kuparivuoren tunneli  on  rakennettu vuoden  1988  ai-

kana. Tunneli muodostuu kolmesta osasta. Naantalinsalrnen 

puoleisen kalliotunneli.osuuden pituus  on 144  metriä, betoni-

tunneliosuus  on 98  metriä  ja  Uolevi Raaden kadun puoleinen 

kalliotunneliosuus  on 80.5  metriä. Betonitunneliosuus  on  ra-

kennettu Kuparivuoren urheilukentän kohdalle, jossa maaker-

roksien paksuus  on  suurimmillaan ollut noin  12  metriä. Beto-

nitunneliosuus  on  rakennettu inaakaivantoon osittain maanva-

raisena osittain kallioperusteisena  /18/.  
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Tunnelin  leveys  on 10.7  metriä  ja  korkeus  tunnelin  keskellä 

 6.3  metriä. Tunnelissa  on  yksiajoratainen kaksikaistainen 

 tie,  jonka leveys  on 9.0  metriä. Ajoradan vapaa korkeus  on 

4.6  metriä  ja  valmiin  tunnelin poikkileikkauspinta -ala  on 

 noin  60  in2  

Kuparivuoren  kallio  on  pääasiassa rapautumatonta  tai  vähän 

rapautunutta keski-karkearakeista punertavaa graniittia. 

 Tunnelin länsipäähän  suunniteltiin louhintatyön edetessä to-

teutettava esipuittaus. Systemaattista vahvistuspulttausta 

 koko  tunneliin ei. suunniteltu. Louhintatyön jälkeen vahvis-

tukset toteutettiin pääosin hajapuittauksena, osittain  sys-

temaattisena pulttauksena  2.5 x 2.5  metrin  tai 4 x 4  metrin 

ruutuun. Pultteina käytettiin  25 nun, L=4.0 in  harjateräs-

pultteja.  Injektointia ei ole jouduttu käyttämään lainkaan. 

 Tunnelin  kumpaankin päähän  on  rakennettu betoniset suuaukko-

rakenteet  /18/.  

Tunnelin  tuuletus  on  järjestetty pituussuuntaan kandella  im-

pulssipuhallinparilla,  joiden puhallussuunta ohjataan val-

litsevan tuulen suunnan mukaan  /19/.  Valaistuksen  ja  tuule-

tuksen vaatima tila  tunnelin  katossa  on  noin  1  metri  /20/.  

Tunnelin  sivuille pientareiden  alle  on  sijoitettu molemmin 

puolin  200 mm  sadevesiviemärit  ja  100 mm  salaojat  kai-

voineen sekä toiselle puolelle lisäksi Naantalin kaupungin 

 250 min  vesijohto  /19/.  

Kalliotunneli  on  verhoiltu kauttaaltaan ruiskubetonilla, 

jonka paksuus  on  vaihdellut kalliolaadun mukaan. Käytetyt 

ruiskubetonipaksuudet ovat olleet RB  40,  RB  60+V  ja RB 

l50+2V. 

Ruiskubetonointi  suoritettiin pääosin märkäruiskutusinenetel-

mällä  ja  seinien verkotus sekä kattoholvin ulompi verkotus 

vaihdettiin urakoitsijan ehdotuksesta niuovikuituihin  (polyp

-ropyleeni)  /20/.  
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Tunnelin verhoussuunniteirnaksi  laadittiin kaksi rakennevaih-

toehtoa. Vaihtoehto  A  sisälsi kallionpinnasta lukien seuraa-

vat kerrokset  /20/:  

- ruiskubetoniluj itus kalliolaadun  mukaan 

- polyeteenilevy 

- palonsuojakerros (RB  40+V)  

-  maalaus (Aquella, Murtett  tai vast.)  

Vaihtoehto  B  sisälsi kallionpinnasta lukien seuraavat ker-

rokset  /20/:  

- ruiskubetonhlujitus kalliolaadun  mukaan 

- suodatinkangas  (500  g/m2 ) 

- vesieriste (esim. Carbofol.) 

- raudoitus ruiskutettavaa lämpäeristettä  varten 

- ruiskutettava lämpäeriste 

- palonsuojakerros (ruiskubetoni, Kaubitanol  tai vast.) 

 -  maalaus (Aquella, Murtett  tai vast.)  

Urakoitsija teki  tunnelin verhoilusta  oman ehdotuksensa. Hy-

väksytyn ehdotuksen mukaan tunneli kuivatettiin tavanomai-

sula ruiskubetonisalaoj illa,  joiden päälle ruiskutettiin 

noin  4  metrin leveydeltä  100  inm:n polyuretaanikerros.  Tämän 

päälle tehtiin  40  mrn:n palonsuojakerros ruiskubetonista  p0-

lyeteenikuidulla,  joka maalattiin kuten muualla tunnelissa. 

Ruiskubetonoidut seinäpinnat  maalattiin valaisirnien yläpin-

nan tasolle saakka veteen sekoittuvalla, kiviainespohjaisel

-la  Murtetilla.  Valmis  pinta  ei saanut olla peilimäinen, vaan 

 matta ja hajottavasti heijastava.  Väriltään  pinta on  har-

maalla taitettu valkoinen. Maalaus suoritettiin kolmena ker-

roksena  /21/.  Kuvassa  19 on  esitetty toteutettu verhoilura-

kenne. 



5.  PINTARUISKUTETTAVA PU-VAANTO 
ESIM. BAXSENDEN  SS 315 

2 
SS 315  POLYETEEN  

VAPAA NOUSU 	N: 	32  kg/rn3  
3 	TILA VUUSPAINO 	N. 	(40  kg/tm3  30  kg/fn 3  

LÄMMÖNJOHTAVUUS 	0.02(4-0.027 WI Km 0.0140  W/Km  
MIN.  PAKSUUS 	(40-80 mm 70 mm 

5 

6 

7 
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1. SALAOJAPUTKI 	(10 mm 

2. 10 mm  POLYETEENI.  LEVEYS  300 mm 

3. SALAOJAr1 TUKIVERKKO lOOxlOOx3.4  mm.  LEVEYS  600 mm 

 KOHTIIN JOISSA EI MUUTOIN OLE VERKOTUSTA 

 (4.  RUISKU3ETONOINTI LUJITUSSUUNNITELMAN  MUKAAN  

5. POLYURETAANIRUISKUTUS  KM. 80 mm.  LEVEYS  (1000 mm 

 SIJOITETAAN KESKEISESTI SALAOJAAN NÄHDEN  

6. PALONSUOJAKERROS  (10 mm  RUISKUBETONI POLYETEENIKUIDULLA  

7. MAALAUS KUTEN MUUALLA TUNNELISSA  

8. SINKITTY HARJATERÄS  6 mm.  K7K  1000-1300 mm 

600 mm 

300 mm  

I1 r LIilItiIfluIII  Tu  

2  \ \  6\ 8 

1 	35 	7 

200 mm 	 (40d0 mm 	 200 mm  

-fr  
Kuva'19.  Naantalin  Kuparivuoren  tunnelin  kosteus-  ja  lämpäe-

ristysrakenne. 
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Kokemukset Naantalin Kuparivuoren  tunnelin  rakenteiden toi-

mivuudesta rajoittuvat kahteen vuoteen. Näiden vuosien aika-

na  talven pakkasmäärät  ovat Turussa olleet välillä  5500  - 

 6500  h°C  (keskimääräinen  pakkasmäärä  on  Turussa  F=12300  

h°c),  joten talvet ovat olleet poikkeuksellisen leutoja. Ra-
kenteet ovat toimineet moitteettomasti.  

8.3  Muut tieliikennetunnelit 

Muiden toteutettujen tieliikennetunneleiden yhteydessä ei 

ole käytetty verhoilurakenteina laajoja lämpäeristettyjä 

ratkaisuja. Vuotovedet  on  kerätty salaojiin käyttäen tyypil-

lisiä mineraalivillalla eristettyjä ruiskubetonisaloj  ja.  

Landen Mustakallion tunnelissa  on  esiintynyt jäätymisongel-

mia suuaukkojen läheisyydessä (noin  30  ni:n  matkalla).  Jää

-puikkoja  on  jouduttu poistamaan  tunnelin  katosta. Lisäksi 

 tunnelin viereiseen avoleikkaukseen  on  muodostunut runsaasti 

paannejäätä. Tunneli  on  tarkoitus korjata ongelmakohdiltaan 

kesällä  1990.  

Espoon Kivenlanden liikennetunnelissa ei ole kaupungin kun-

nossapitotoimiston mukaan esiintynyt mainittavia ongelmia.  

8.4  Rautatietunnelit  

Valtionrautatiet  on  tunneleiden lämpäeristämiseen  käyttänyt 

pääasiassa polyeteenilevyjä. Joitakin kohteita  on  toteutettu 

myös ruiskutetulla polyuretaanilla.  

8.4.1  Pitkänkaaren  tunneli välillä  Salo-Turku /22/  

Salaojat  rakennettiin niille ruiskubetonoitaville osuuksil

-le,  joissa oli selviä vuotokohtia. Salaojat ovat yleisen 

työselityksen mukaisia muuten, paitsi että mineraalivilla  on 

 korvattu  15 mm  paksuisella polyeteenimatolla,  jonka leveys 

 on 0.5 m.  Salaojan päälle tehtiin verkotettu ruiskubetonoin

-ti  RB  60+V tai  tätä paksumpi ruiskubetonointi riippuen sala- 
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ojan ympärillä olleen kallion ruiskubetonointitarpeesta.  Sa-
laoja  eristettiin polyeteenilevyillä  (d=50 nun),  jotka ulo-
tettiin vähintään  3  metrin etäisyydelle  salaojasta.  Ruisku-
betonin päälle asennettu polyeteenieristys olisi voitu kor-
vata polyuretaaniruiskutuksella  (40  kg/rn3),  jonka paksuus 
olisi ollut  80 nun  ja  laajuus sama kuin polyeteenieristyksen. 

Polyeteenilevyn  tiheys  on 35  kg/in3 . Eristyslevyjen  tarkoi-
tuksena  on  johtaa kalliosta tulevat vuotovedet talvella  jää

-tymättä  tunnelin salaojaviernäriin.  Alueille, joille ei  tul-
lut vuotovesien  takia eristystä,  on  eristelevyt  asennettu 

 tunnelin  seinän alaosaan vähintään  2  m:n  korkeudelle salao-
javiernärin eristämiseksi.  

Tunnelin  pohjan  koko poikkileikkaus  on  eristetty suulakepu-
ristetulla polystyreenillä. 

Polyeteenilevy-eristäminen käsittää seuraavat työvaiheet: 

-  valmistavat työt 
- kiinnityspulttien asennus 
-  elementtien asennus 
- saurnakohtien eristärninen 

Eristyslevyt  liitetään toisiinsa suurenuniksi elementeiksi 

joko liimnaainalla  tai  juottamnalla infrapunalämmittimillä. 
Eristyslevyt  liitetään elernenteiksi  jo  tehtaalla. Elemnentit 

voidaan koota sellaisiksi, että  koko tunnelin poikkileikkaus 
 saadaan yhdestä elemnentistä  tai  tunnelin holvin ja  seinien 

osalle tulee erilliset elementit. 

Elemnentit  kiinnitetään kallioon kiinnityspulteilla, kuten 

esim. 	12 nun  kemniallisilla ankkureilla (Hilti  HIT  - ClOO) 

 jotka upotetaan  110 nun  ruiskubetonin  alla  olevaan kallioon. 

Puitteja kiinnitetään noin k/k  1.0 in,  ja  ne suunnataan koh-

tisubrasti eristyslevyä vasten. Elementtien saumnakohdissa 
tulee olla kiinnityspultit. 
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Jos  halvin ja  seinien osalle tulee erilliset elementit, tu-

lee  elernentit liinittää  päällekkäin vähintään  0.3 m.  Limitys 

 tehdään siten, että ylempi  levy on  kalliota vasten.  Jos  le-

vyjen  saumaus  tehdään  liinityksellä,  tulee  lirnityksen  kohdal-

la olla  kiinnityspultit.  

Tämän jälkeen asennetaan  200 x 200  nun2  aluslevyt  ja  lukko-

mutterit,  jotka kiristetään.  Aluslevyt  tehdään vähintään  3 

mm  paksuisesta alumiinilevystä.  

Kaikki  lirnitetyt  saumat eristetään  polyuretaanisaumauksella. 
Sauman  paksuuden tulee olla vähintään  10 cm  ja  käytettävän 

 polyuretaanin tiheyden  tulee olla vähintään  40  kg/rn3 .  Myös 

 radan  tukikerroksen  alla  oleva  salaojaviexnärin eristyslevy 
saurnataan  tunnelin  seinän  eristyslevyyn.  Kuvassa  20 on  esi-

tetty  periaatekuva eristyslevyjen  sijoittamisesta limittäin 

tunneliin  ja  kuvassa  21 on  esitetty  elementin  kiinnitys kai

-lioon  /22/.  

Valtionrautateiden kokemuksista  verhoilurakenteiden  osalta 

voidaan mainita, että  polyeteenilevyt  ovat toimineet moit-

teettomasti.  Kiinnityspulttien  yhteydessä  on  jonkin verran 

ollut ongelmia. Lähinnä joitakin  pultteja  on  irronnut  ja 

 löystynyt.  Edellä esitetyn kemiallisen ankkurin käytön yh-

teydessä ongelmia ei ole esiintynyt.  Sen  sijaan  mineraali

-villan  käytöstä  ruiskubetonisalaojissa  on  suhteellisen huo-

noja kokemuksia. Muutaman vuoden käytön jälkeen  on  yleisesti 

esiintynyt  salaojarakenteiden vaurioitumisia. 
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Kuva  20.  Periaatekuva polyeteenilevyjen  sijoittamisesta  ii-

mittäin  tunneliin  /22/.  



Iv 
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ALUSLEVY  PÄÄLTÄ  (MK 1:10) 	 LEIKKAUS  A-A (MK 1:10 

* 
20mm 	 20 mm  

Kuva  21.  Polyeteenilevyn klinnitys  kallioon  /22/.  
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9.  KOSTEUS-  JA LÄNPÖERISTYSRAKENTEIDEN PALONSUOJAUS- JA PIN-
TAVERHO I LURAKENTEET  

Eri  maiden  käytäntö  liikennetunnelin  rakenteiden palo-omi-
naisuuksien vaatimuksista  on  hyvin erilainen. Hollannissa 
ljjkennetunnelejden rakenteiden suositukset ovat seuraavat: 

-  käytetään lämpöä vastustavaa kerrosta mandollista paloa 
vastaan 

-  käytetään inekaanista ilmanvaihtojärjestelmää savua vastaan 
- tehdään tarkoituksenmukaiset estävät toimenpiteet mandol-

lista räjähdystä vastaan. 

Hollannissa  on  useita  em.  suositukset täyttäviä liikennetun-
neleita, jolloin niiden kautta  on  vaarallisten aineiden  kul-
jetuksista  sallittu noin  75 %.  

Norjassa  on  eri materiaalien palovaaraa arvioitu laboratori-
okokeilla, tunnelien palokokeilla, kirjallisuusselvityksillä 
sekä Norjassa  ja  ulkomailla tapahtuneiden tulipalojen analy-
soinneilla. Tutkimuksessa  on  todettu, että tulipalo muovinia-
teriaaleilla verhoilluissa tunneleissa kasvattaa palovaaraa 
savun, kaasujen  ja  lämpötilan osalta hyvin vähän verrattuna 
tulipaloon, jossa  auto  palaa verhoilemattomassa tunnelissa 

 /7/. 

Polyesteri,  polyuretaani  ja polyeteeni  ovat muovimateriaale
-ja ja  siten palavia. Liikennetunnelien verhoilussa käytetyt 

polyesterit  ja polyuretaanit  on lisäaineilla  tehty paloa 
kestäviksi  ja itsesanunuviksi.  

Liekkejä pidättäviin polyeteeniinuoveihin  on  käytetty lisäai-
neena halogeeneja, erityisesti klooria  ja bromia.  Nämä kaa-
sut ovat raskaita  ja  erittäin inyrkyllisiä  ja  voivat kasvat-
taa  riskin  suuremmaksi kuin tulipalo tunnelissa, jossa  on 

 käytetty inuoveja jotka eivät pidätä liekkejä. 
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Bensiinipalojen  yhteydessä syttyy polyeteeni palarnaan noin 

 700 °C  lämpätilassa.  Norjassa  on  käytetty polyeteenilevyjen 

palonsuojaukseen Robotec  10-ainetta, joka  on  märkämenetel-

mällä ruiskutettua kevytbetonia. Palonsuojauskerroksen  pak-
suus  on  ollut  25 mm.  Robotec  10-aine  on Portland  sernenttiä, 

 joka sisältää Perliitti-kevytsoraa, lisäaineita  ja  18 mm El- 

kern  teräskuituja  /27/.  

Norjassa  on  laskennallisesti määritetty hiilivetypalon yh-

teydessä tarvittavan teräskuituisen ruiskubetonin paksuus 

polyeteenilevyjen palonsuojaukseen. Ruiskubetonipaksuus  on 

 määritetty  siten, että polyeteenin lämpötila ei saa nousta 

yli  110 °C 30  minuutin aikana palon syttyrnisestä. Laskennal-

lisesti  on  saatu ruiskubetonin paksuudeksi  75 mm.  Laskenta-

parametrien varmuustekijät huomioiden riittävä ruiskubetoni-

paksuus olisi  60 mm /34/.  

Hollannissa Promnat  on  Rijkswaterstaatin  kanssa kehittänyt 

kestävän palonsuojauksen betonirakenteille tieliikennetunne-

leihin. Palotestejä  on  tehty Promatect -H  levyillä,  joiden 

paksuus  on  ollut  25 mm.  Levyjen tiheys  on  noin  850  kg/rn3 . 

Promatect-H  levyt ovat kuitusilikaattilevyjä, jotka koostu-

vat silikaateista, valikoiduista kuiduista  ja  lisäaineista. 

 Ne eivät sisällä asbestia. Promatect-H  levyt voidaan kiin-

nittää betonirakenteeseen ruosturnattornilla teräsnauloilla 

 (12  kpl/m2 )  / 24/. 

Leigh Paints /33/ on  kehittänyt pääasiassa teräsrakenteiden 

palonsuojaukseen Firetex  M70-  ja  M71-kalvot. Firetex  M70 on 

 ohut kalvo,  jolle  on  ominaista, että lämpötilan noustessa 

 200  °C:en  se  paisuu  50-kertaiseksi  alkuperäisestä paksuudes-

taan.  Se  muodostaa vaahtomaisen hiilikarstan, joka vähentää 

palon aikana teräksen lämpötilan kohoamnisnopeutta  ja  piden-

tää näin teräsrakenteen kantavuusominaisuuksia.  M71 on  liek-

kejä hidastava tiivistekalvo, jolla päällystetään  M70-

kalvô.  M71  muodostaa kosteutta  ja  kulurnista  kestävän kiiltä-

vän sileän  pinnan.  
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10.  VERHOILURAKENTEIDEN  KUSTANNUKSISTA 

Liikennetunneljen verhoilurakenteiden  kustannukset vaihtele-
vat huomattavasti sijainnista riippuen. Norjassa  (1986) on 

 laskettu keskimääräinen kustannus erityyppisille rakenteille 
tunnelimetriä kohti liikennetunnelissa, jossa  on  kaksi kais-
taa  ja  poikkileikkausala  on 50 m2  /7/:  

-  Yksinkertainen aluiniinilevyrakenne 	3400  mk  (1986)  
- Lämpöeristetty alumiinilevyrakenne 	6800  mk 
- Lasikuituvahvistettu polyuretaanirakenne  6800  mk 
- Polyeteenimuovirakenne 	 3400  mk 

Aluiniini-  ja  polyuretaanirakenteen  yhteydessä  on  lisättävä 
 tunnelin  päiden (kallion  ja  eristysrakenteen  välin)  lämpöe-

ristämiskustannukset:  noin  4800  -  6000  markkaa/tunnelin  pää.  

Työn  ja  materiaalin osuus kokonaiskustannuksista  on  arvioitu 
seuraavaksi  /7/:  

- Alumiinilevyrakenteet 
- Polyuretaanirakenne 
- Polyeteenimuovirakenne:  

materiaalit  50  %,  työ  50  % 
 materiaalit  90  %,  työ  10  % 
 materiaalit  40  %,  työ  60  % 

Liikennetunnelin initoituspakkasmäärän  ollessa >  F 0  =  20000 

 h°C  tulee inineraalivillalla eristetty alumiinilevyrakenne 
edullisemmaksi kuin lasikuituvahvistettu polyuretaanilevyra-
kenne  /35/.  

Liikennetunnelin rakentamiskustannukset  vaihtelevat suuresti 
riippuen  tunnelin  lujitus-, vesieristys-  ja  lämpäeristystar-
peesta  sekä  tunnelin  varustelutasosta  (tuuletus, valaistus, 
palohälytys ym.). Kuvassa  22 on  esitetty liikennetunnelin 
rakentamisen eri osatekijöiden kustannukset sekä kokonais-
kustannus, joka  on  Norjassa  1984  vaihdellut välillä  15 000  - 

 60 000  NOK/tunnelimetri  (11 000  -  44 000  markkaa  (1984)).  
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NOK  

fl Kuivatus 

=  Valaistus- ____ 

	

	 6000(  asennukset 

Sahkäasennukset 	5000( 

fl  Tuuletus järjestelmä 	
4000C  Kaks ikerros- 

EIIffI betonointi 
+  kalvo 	

3000(  
Tyonaikajset tuet 

Louhintaj ätteiden 
 kuljetus 	2000(  

Levyrakenne  
1000(  

Puittaus 

Esi -injektointj 

 Haj  apuittaus  

Kuva  22.  Liikennetunnelin  rakentamisen eri osatekijöiden 
kustannukset sekä kokonaiskustannus  (1984  NOK)  /7/.  

Valtionrautateiden käyttäinän polyeteenilevyrakenteen  (kuva 
 20)  kustannus  on  ollut asennettuna  190  ink/rn2  (1989).  Kustan-

nus käsittää asennuspultit asennuksineen sekä  50  min:n polye-
teenilevyn asennuksineen.  Tämän lisäksi polyuretaanisauinauk

-sen  (paksuus >  100 mm)  kustannus  on  ollut  26.25  ink/rn.  

Naantalin Kuparivuoren  tunnelin  kokonaiskustannukset olivat 
noin  41 000  mk/tunnelimetri  (1989).  

Taulukossa  1 on  esitetty Naantalin Kuparivuoren  tunnelin  to-
teutuneet kustannukset eräiden töiden  ja  materiaalien osalta 

 /39/.  
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Taulukko  1.  Naantalin Kuparivuoren  tunnelin  kustannukset 
eräiden töiden  ja  materiaalien osalta  (1989) 

/39/.  

yksikkä  toteutunut yksikköhinta 
määrä 	 mk 

Tunnelilouhinta 	in3ktr 	14539 	 126.18 

 Kallion leikkaus  
ja pengerrys 
Tunnelin  valais-
tus 
Suodat inkankaat 
Lämpäeristeet 

 Kallion puittaus 
Ruiskubetonojntj 
Polyuretaaniruisk. 
Palosuoj akerros 
Maalaus 
Betonitunnel  i 

P  

m3ktr  5474 74.39  

kpl  145 8522.07  
in2  950 16.92  
in2  2390 87.88  

ni  2359 179.13 

m2 4911 251.56 

m2 3549 236.35 

m2 3090 130.20 

m2 2650 41.92  
kanm2  1124 3426.82  
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11.  LIIKENNETUNNELIN  KÄYTTÖ SÄTEILYSUOJANA 

Liikennetunnelin  varustaminen säteilysuojaksi  on  ilmeisen 

epätavallista, koska suoritetun kirjallisuushaun yhteydessä 

ilmeni  vain  yksi liikennetunneli, joka oli toteutettu myös-

kin väestönsuojausta ajatellen. 

Sonnebergin liikennetunnelissa  Sveitsissä  on  tunnelin molein-

missa päissä  1.5  metrin  (5  jalkaa) paksut liukuovityyppiset 

teräsbetoniovet. Ovet  on  suijettavissa  mandollisen  sodan  ai-

kana, jolloin väestönsuojan rakenteet suojaavat muulta pait-

si lähelle osuvalta ydinpoininilta  /16/.  

Suomessa sisäasiainministeriön määräysten mukaan väestönsuo

-jaan  kuuluvat tilat  on  suojattava radioaktiiviselta sätei-

lyltä. Sl-luokan  /40/  väestösuojassa  on  säteilysuojaus  sel-

vitettävä kunkin suojan ympärysseinän sekä katon osalta 

erikseen.  Jos  etäisyys ulkoilinaan  on lo m tai  pienempi,  on 
 suojan ympärysrakenteen  ja  muiden suojan  ja  ulkoilman välis-

ten rakenteiden yhteenlasketun  massan  oltava vähintään  1080 

 kg/rn2 .  

Riittävä säteilysuojaus saavutetaan,  jos suojaavien  raken-

teiden yhteenlaskettu  massa  vastaa vähintään  450 nun  teräsbe-

tonia.  Muut rakennusaineet otetaan huomioon niiden painojen 

mukaisessa suhteessa.  

Si-luokan väestänsuojan katto, yinpärysseinät  ja  lattia  on 

 mitoitettava  niin, että ne kestävät tavanomaisten kuormitus - 

ten  lisäksi paineaallosta aiheutuvan kuormituksen, jonka 

suuruudeksi otaksutaan katossa  ja  lattiassa  100  kN/m2  sekä 
ympärysseinissä  200  kN/m 2 .  Ympäröivien rakenteiden  ja  maape-

rän aiheuttama vaiinennus saadaan ottaa huomioon. 

Kallioon rajoittuvassa väestänsuojassa  on  teräsbetoniset ym-

pärysrakenteen  osat  kiinnitettävä lujasti  ja  tiiviisti ympä-

räivään kallioon. Kallio  on  tarvittaessa lujitettava  ja tu-

vistettävä.  Kallion  seinäpinnat saadaan ruiskubetonoida  tai 
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verhota  tärähdyksen kestävällä rakenteella, joka ei estä 

länunön johtumista suojan ilmasta kallioon.  Kalliokatto  on 

 lujitettava raudoitetulla ruiskubetonikerroksella  ja betorii-

laastilla kiinnijuotetuilla pulteilla. 
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12.  JATKOTUTKIMUSTARVE  

Norjalaiset ovat tehneet  läntpötilamittauksia  luonnollisesti 

 tuuletettuj  en  liikennetunneleiden  yhteydessä.  Mittauksilla 

 on  selvitetty  tunnelin  ilman  pakkasmäärää  suhteessa  tunnelin 

 pituuteen,  kaltevuuteen  ja  pakkasmäärään  tunnelin  ulkopuo-

lella.  Mitoituskäyrät  on  esitetty kuvassa  23. 

18000 

a, 
1000 

10000  

•-' 	6000  

-  0  
'-I-a, 

2000  

eov00  
t. 1 
_J /O)  

isällä 

h°C 

a  cxo e000 i0000 	z0000  
Ilman pakkasmäärä,  F10 ,  h°C 

1BOOC  
•0 
6 

1A000  

fO  
a, 

600C 
0 

a,  
aooc  

M 

6  
1Locr  

to 

1'000c 

to 
a,  

	

,— 	F101  300 m  sisällä 

tunnelissa, h°C 

	

acOO  6003  100XD 	200CC)  
Ilman pakkasmäärä,  F10 ,  h°C  

F, 01  600 m  sisällä 

.aooc 	 tunnelissa, h°C 

20CC  6000  i0000 	20000  
Ilman pakkasmäärä,  F 10 ,  h°C  

Kuva  23.  Luonnollisesti  tuuletetun liikennetunnelin sisäil

-man  pakkasinäärän määritys  /2/.  
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Tuulettujen liikennetunneleiden  yhteydessä pakkasmäärät ovat 

luonnollisesti suuremmat. Tällöin joudutaan usein  koko tun-

nelin  osalle määrittäinään sama lämmöneristyspaksuus  /35/.  

Norj  alaisten kokemusten mukaan tarpeelliset läminöneristysra-

kenteet  tunnelin  ilman pakkasinäärän  F101  (FloT  mitoituspak-

kasmäärä  tarkoittaa tilastollisesti keskimäärin kerran  10 

 vuodessa toistuvaa pakkasinäärää) suhteen ovat seuraavat: 

TARPEELLINEN 

LÄI1NÖNERI STYSPAKENNE  

Läinpäeristepaneel  it  

Salaojituksen läinpäeristys,  jos 

veden virtausnopeus <  1 1/s  

Salaojituksen lämpöeristys,  jos 

veden virtausnopeus >  1 1/s 

Koko  tierakenteen läinpäeristys 

- märät  alueet  

TUNNELIN  ILMAN PAKKASMAARA 

h°C 

F 101  >  3000  h°C  

F101  >  4000  h°C  

F 101  >  6000  h°C 

 F101  >  8000  h°C  

Suurimmat ongelmat jäätymisten suhteen ovat esiintyneet 

säännöllisesti pitkissä tunneleissa alueilla, joissa  on  suu-

ri pakkasmäärä  ja vuotovesien  määrä  on  kohtuullinen  /3/.  

Liikennetunneliin  tarvittavan lämpäeristyksen laajuus  ja 

 paksuus Helsingin ilmasto-olosuhteissa tulisi selvittää  jat-

kotutkimuksin.  

Tutkimus voisi käsittää esim. seuraavat osatehtävät: 

- Lämpäteknisillä elementtilaskelmilla  selvitetään lämpöe-

ristyksen laajuus  ja  paksuus  tunnelin poikkileikkauksessa 

-  Analysoidaan valtionrautateiden lämpätilaniittaustulokset  6 

 rautatietunnelin  osalta, jolloin saadaan tietoa Suomen 
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olosuhteissa  tunnelin sisälämpätiloista  suhteessa  ulkoläni-

pötilaan. Rautatietunnelin läpäisevä  juna tuulettaa  tunne-

lin  tehokkaasti.  

-  Asennetaan  lärapätila-anturit  olemassa olevaan tunneliin  ja 

 tehdään  seurantamittaukset  seuraavan  talven  aikana.  



-  53  -  

13.  YHTEENVETO 

Edellä esitetyistä liikennetunnelien kuivatus-  ja lämpöeris-

tysrakenteista  on  taulukossa  2  esitetty yhteenvetona lämpöe-

ristetyn alumiinilevyeleinenttirakenteen (esitetty sivuilla 

 11-13)  ja  Naantalin Kuparivuoren tunnelirakenteen (esitetty 

sivuilla  29-33)  hyviä  ja  huonoja puolia. 

Taulukko  2.  Yhteenveto alumiinilevyelenienttirakenteen  ja 

 Naantalin Kuparivuoren  tunnelin  hyvistä  ja huo-

noista puolista. 

Alumi inilevyeleinenttirakenne 
+ 

-  paloturvallisuus 

- vaurioituneen  elementin 

vaihtornandoil isuus 

- valaistusominaisuudet 

-  pintojen pundistusoininai-

suudet 

-  vähän työvaiheita 

-  asentamisen vaativuus 

- tilantarve  150-300 mm  

(riippuu eristeen paksuu- 

desta) 

-  rakenteen päiden lisäe-

ristys 

-  hinta 

Naantalin rakenne 

- kalliokontakti 

-  ei erillistä  tunnelin  

päiden lisäeristystä 

- eristysrakenne  voidaan 

sijoittaa ongelmakohtiin 

-  useita työvaiheita 

- käyttökokemuksia  vain 

 kandelta leudolta talvel

-ta 

Liikennetunnelin salaojien sulana  pitämisen takia  on  ilmeis-

tä, että Suomen ilmasto-olosuhteissa tulee  tunnelin  pohja 

eristää  koko poikkileikkauksen  osalta. Tämä tulisi selvitet

-tää  jatkotutkimuksin. Salaojien sulana  pitäminen voidaan to-

teuttaa myös länipökaapeleilla. Tierakenteen osittainen  SU 

latthminen lämpökaapeleilla esim. suuaukkorakenteiden lähei-

syydessä saattaa aiheuttaa paanneongelmia sisemmällä tunne-

lissa, jossa routa voi tunkeutua tierakenteen läpi kallioon. 
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Norjalaisten ohjeiden mukaan  tuulettamattoinissa tunneleissa 

 tulee  liikennetunnelin  pohja  lämpäeristää,  jos tunnelin si-

säilman pakkasinäärä  ylittää tilastollisesti keskimäärin ker-

ran kymmenessä vuodessa  F 101  >  8000  h°C.  Helsingissä  on ti-

lastollisesti  keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa toistu-

va pakkasmäärä  F 10  =  23000  h°C,  joka vastaa  käyrästän  (kuva 

 23)  mukaan  tuulettamattoman  tunnelin sisäilman pakkasmäärää 

 välillä  F 101  =  10000  -  20000  h°C  riippuen  tunnelin kaltevuu-

desta ja suuaukon  etäisyydestä tunnelissa. 

Suomessa  on  rautatietunneleiden  yhteydessä  lämpäeristetty 

 koko radan alapuolinen poikkileikkaus (vrt, kuva  20).  
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