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Kalliotunnelin elinkaaren ohjeistusta

▪ Väylävirastolta puuttuu kalliotunnelin suunnitteluohje yhdenmukaistamaan suunnittelua ja vähentämään kohdekohtaisen määrittelyn
tarvetta
• ylipäänsä Suomessa ei ole olemassa kansallista ohjetta kalliotunnelin kalliotekniseen suunnitteluun eivätkä esimerkiksi eurokoodit kata kalliotunnelin
suunnittelua
• ohjeen tarkoitus ei ole poistaa mahdollisuutta päästä samaan lopputulokseen useammalla eri tavalla.
Kalliotunnelin lähtötietojen hallinta
Kalliotunnelin suunnittelu

Geotekniset tutkimukset ja
mittaukset (10/2015)
Tie- ja ratahankkeiden
maastotiedot (18/2017)
Alan yleiset ohjeet (mm.
kairausoppaat, kallioluokitukset)

Tietunnelin suunnitteluohje
(ei julkaistu)

Tunneliputken tekniikan suunnittelu

Ratatekniset ohjeet (RATO)
osa 18 Rautatietunnelit (19/2018) Esim.
Tiepenkereiden ja -leikkausten
suunnittelu (9/2010)
Tie- ja ratahankkeiden
inframalliohje (12/2017)
Lait, asetukset, eurokoodi
-----------Taitorakenteiden
rakennussuunnitelmien
tarkastusohje (30/2014)
Kalliotunnelin kalliotekninen
suunnitteluohje

Kalliotunnelin toteutus

Tietunnelin rakennetekniset
ohjeet (34/2017)
InfraRYL/2018

Eurokoodin soveltamisohje Geotekninen suunnittelu – NCCI 7 Louhintatyöt Rautatien
(13/2017)
läheisyydessä (23/2013)

Tunnelin hallinnointi ja
käyttöturvallisuus
Tunnelin kalliotekninen turvallisuus käyttövaiheessa:
Tietunnelien hallinnointi ja
turvallisuutta koskevat määräykset
ja ohjeet (33/2016)

Eurokoodin soveltamisohje
Betonirakenteiden suunnittelu –
NCCI 2 (31/2017)

Tietunnelin turvallisuusasiakirjojen
laadinta (9/2018)

Tietunneleiden LVIsuunnitteluohje 5/2019 (tekeillä)

Tietunnelien turvalliseen
poistumiseen ja poikkeustilanteiden
viestintään liittyvien järjestelmien
suunnitteluohje: (16/2016)
Taitorakenteiden tiedon käsittely:
Tiedon syöttäminen
taitorakennerekisteriin ja
dokumenttien toimittaminen
arkistoon (36/2018)
Tietunnelin teknisten järjestelmien
tarkastaminen (27/2015)
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• Taitorakenteiden tarkastusohje (17/2013)
• Tietunnelin tarkastukset - yleiset periaatteet ja
ohjeet (3/2016)
• Tunnelin tarkastuskäsikirja (xx/2019, tekeillä)

Kalliotunnelin (liikennetunneli) elinkaaren ohjeistusta
▪ Ennen ohjeen laatimista laadittiin vuoden 2018 aikana
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä -sarjassa
Selvitys kalliotunnelin kallioteknisestä suunnittelusta (47/2018)
• koottu yleisiä hyviä käytäntöjä
• löytyy taustatietoa ohjeen sisältämien vaatimusten taustalle ja
esimerkiksi alkuperäiset kaavat viitetietoineen sekä
yksityiskohtaiset tutkimustapojen esittelyt.

• https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2018-47_selvitys_kalliotunnelin_web.pdf

▪ Selvitystyö laadittiin Sitowise Oy:ssä.

• Ohjausryhmä:
‒ Väylävirastosta Jaakko Heikkilä, Antti Rytkönen ja Markku Äijälä
‒ Pöyry Finland Oy:stä Guido Nuijten
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Kalliotunnelin kalliotekninen suunnitteluohje, työryhmä
▪ Kirjoitusvastuu Sitowise Oy:
• Pääkirjoittajat:
‒ Ulla Sipola, Kalle Hollmén, Päivi Castrén, Tuomas Jokela, Anders Koponen
• Tilaajan asiantuntijaryhmä:
‒ Jaakko Heikkilä, Antti Rytkönen, Markku Äijälä (Väylävirasto)
‒ Guido Nuijten (Pöyry Finland Oy)
‒ Teemu Lindqvist (GTK)
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Ohjeen alustava sisällys, versio 15.1.2019
▪ Yleistä

• mm. kalliotekniset termit ja määritelmät, rajaukset, määräykset ja suunnitteluohjeet, suunnitteluvaiheen vaikutus

▪ Kallioperäolosuhteiden määritys

• mm. kalliotutkimusten ohjelmointi, kerätyn aineiston rakennusgeologinen tulkinta

▪ Kalliotekninen mitoitus ja suunnittelu

• mm. louhittavien tilojen suunnittelu, kalliorakenteiden mitoitus, kallion lujitusrakenteiden suunnittelu

▪ Vuotovesien hallinta

• mm. tiivistyssuunnittelu ja kuivatussuunnittelu

▪ Pakkasen huomioiminen suunnitelmissa
▪ Vaatimukset suunnitelmia-asiakirjoille
▪ Vaatimukset rakennusgeologiselle kartoitukselle

▪ Suunnitelmien arkistointi
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Ohjeen laatimisen aikataulu:
▪ Kirjoitustyö on käynnissä.
▪ Väylävirasto toimittaa ohjeen kommenttikierrokselle maaliskuussa 2019.
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Kiitos!

