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TIIVISTELMÄ 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Tampereen ja Jyväskylän välisen rautatien perusparan-
nushankkeen yhteydessä toteutettujen rautatietunneleiden suuaukkojen kunnostusurakoiden 
toteutusta. Työssä selvitetään korjausurakoiden lähtökohtia ja urakoiden suorittamiseen liitty-
neitä ongelmia sekä niiden vaikutuksia töiden toteuttamiseen. Työssä selvitellään myös tär-
keimpiä ratatöille ominaisia piirteitä ja niiden työskentelylle asettamia ehtoja, jotka suunnitte-
lussa ja toteutuksessa on otettava huomioon. 
 
Tarkasteltavina ja vertailtavina urakoina on neljä urakkaa, joissa kunnostettiin Jämsänkosken 
ja Jyväskylän välillä sijaitsevien kahdeksan rautatietunnelin suuaukkoja. Kunnostusurakat 
toteutettiin vuosien 2004 ja 2005 aikana. 
 
Suuaukoille tehtiin erityyppisiä toimenpiteitä, joista tässä työssä tarkastellaan lähinnä suuauk-
kojen avarruslouhintoja, betonisuojarakenteiden rakentamista ja kallion tiivistysinjektointia. 
 
Liikennöidyllä radalla tehtävät korjausrakennustyöt joudutaan useimmiten tekemään junalii-
kenteen ehdoilla. Töiden suoritukseen liittyi erilaisia ongelmia, jotka vaikuttivat urakoiden 
kustannuksiin ja aikatauluihin. Junaliikenteen mukanaan tuomia ongelmia pyrittiin ottamaan 
huomioon etukäteen jo korjaustöiden suunnitteluvaiheessa. Näillä toimenpiteillä pyrittiin to-
teuttamaan kunnostustyöt hallitusti ja riskejä minimoimalla. 
 
Tutkintotyössä havaittiin, että vaikka töiden haasteellisuus tiedostettiin osittain jo etukäteen, 
osoittautuivat ne silti oletettua vaativammiksi toteuttaa. Ongelmien ilmaantumisen myötä tuli 
suunnitelmiin muutoksia ja ennalta tehdyt arviot töiden aikatauluista ja kustannuksista muut-
tuivat tapauskohtaisesti. 
 
Tutkintotyön lopputuloksena saatiin yhteenveto radalla tehtäviin kallionrakennustöihin liitty-
vistä haasteista, joiden huomioiminen on ensisijaisen tärkeää töiden hallitun suorittamisen 
kannalta.  
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Repairs of Jämsänkoski–Jyväskylä railroad tunnel entrances 
 

ABSTRACT 
 
This final thesis examines the fundamental improvement project of the railroad between Tam-
pere and Jyväskylä and more specifically the repair contracts of the railroad tunnel entrances. 
The thesis concentrates on the starting point of the project, the problems that were faced dur-
ing the contracts and the effect of the problems on the implementation of the contracts. The 
thesis surveys the most important features concerning railroad contracts. Furthermore it deals 
with the conditions that have to be taken into account in the plan and implementation of a rail-
road contract. 
 
There are four contracts under the examination and comparison in this thesis. These four con-
tracts all deal with the repairs of the railroad tunnel entrances between Jyväskylä and Jäm-
sänkoski. The contracts were taken into action between 2004 and 2005. 
 
Different measures were used for the repairs of the entrances. This thesis mainly concentrates 
on the measures of reaming excavation of the entrances, building of concrete element struc-
tures and seal injections. 
 
The repair jobs are often done with the condition that the railroad traffic sets for the contracts. 
Different problems affected the costs and schedules of the implementation of the repair con-
tracts. The problems involved with railroad traffic were estimated already at the planning stage 
of the repairs. This was done in order to control and minimize the risks involved with the re-
pair project. 
 
One of the main findings of the thesis is, that although the challenges and problems of the pro-
ject were studied and taken into account prior the actual implementation work, still the actual 
repairs were more complicated than what was expected. The problems brought along changes 
with the plans which caused the schedules and costs change from the estimates. 
 
 The final outcome of the thesis is a summary about the challenges that are faced with rock 
construction on the railroad. It is essential to take these challenges into account in order to 
complete the contracts with proper control. 
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KÄSITTEIDEN SELITYKSIÄ 
 

Kauko-ohjaus Kauko-ohjatulla radalla tarkoitetaan rataosuutta, jolla on käytössä 
suojastus ja jolla usean liikennepaikan liikennöintiä hoidetaan sa-
masta liikenteenohjauskeskuksesta. /29/ 
 

Suojastus  Suojatustarkoittaa turvalaitejärjestelmää, joka varmistaa, ettei sen 
valvonnassa olevalla rataosuudella pääse syntymään junien tör-
mäysvaaraa. Järjestelmä ohjaa junaliikennettä automaattisesti valo-
opasteiden avulla. /29/ 

Junien kulunvalvonta (JKV) on laitteisto, joka varmistaa junaliikenteen nopeusrajoitusten, 
opasteiden ja muiden merkkien noudattamisen. Junan ylittäessä ra-
joituksen mukaisen nopeuden, kulunvalvontalaitteisto hidastaa no-
peutta automaattisesti. /29/ 

Aukean tilan ulottuma  (ATU) on radan suuntainen putkimainen tila, jonka radalla liikkuva 
kalusto tarvitsee. Tämä tila on pidettävä junien liikkuessa tyhjänä 
kaikesta ylimääräisestä radan rakenteisiin kuulumattomasta. (ks. lii-
te 2) 

Raidevaraus Raidevarauksella tarkoitetaan tietyn ratapiha-alueen raiteen tai rai-
teiston sulkemista normaalilta junaliikenteeltä. /29/ 

 
Ajojohdin Ajojohdin on radan sähkörakenteiden osa, jonka välityksellä sähkö-

käyttöinen raidekalusto saa virtaa. 

Jännitekatko Jännitekatko tarkoittaa tietyn rataosuuden kytkemistä jännitteettö-
mäksi. 

Erotusjakso  Erotusjakso on rakenne, jossa ajojohdin on eristetty vierekkäisten 
virransyöttöalueiden rajalla pituussuunnassa kahdesta peräkkäisestä 
kohdasta, joiden väliin jää maadoitettu alue (ks. . Virransyöttö kat-
keaa erotusjakson kohdalla ja juna kulkee sen ohi rullaamalla /1, s. 
7, 24]/ 

Verkotus Verkotuksella tarkoitetaan teräslankaverkon kiinnittämistä ankkuri-
pulteilla kallioseinämään irtolohkareiden putoamisen estämiseksi. 
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1 JOHDANTO 
 
Tampere–Jyväskylä-rataosuuden perusparannushankkeen yhteydessä tehtiin 

vuosien 2004 ja 2005 aikana kunnostustoimenpiteitä Jämsänkosken ja Jyväsky-

län välisellä rataosuudella sijaitsevien kahdeksan rautatietunnelin suuaukoille 

(sijainnit esitetty liitteessä 1), jotka alkoivat olla elinkaarensa lopussa. Vastaa-

vanlaisista tunneleiden suuaukkoihin kohdistuvista, liikennöidyllä radalla teh-

dyistä töistä ei Suomessa juurikaan ollut aikaisempaa kokemusta. Vuoden 2004 

töiden toimiessa pilottihankkeena kartutettiin kokemusta ja tietoa kyseisten vaa-

tivien töiden suorittamisesta. Kokemusten pohjalta pyrittiin olosuhteita ja mene-

telmiä muokkaamaan seuraavan vuoden urakoita varten. 

 

Tämän opinnäytetyön on teettänyt hankkeessa rakennuttajakonsulttina toiminut 

Pöyry CM Oy. Opinnäytetyö selvittää töiden toteutuksen onnistumista kartoit-

tamalla tekniseen toteutukseen ja aikatauluihin liittyneitä ongelmia sekä niiden 

vaikutuksia kustannuksiin. 

 

2 ONGELMAN MÄÄRITTÄMINEN/SELVITTÄMINEN 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vertailla vuosien 2004 ja 2005 aikana tehty-

jen tunneleiden suuaukkokorjausten toteuttamisvaiheen sujuvuutta ja onnistu-

mista.  

 

Töiden onnistumista arvioidaan pääasiassa tarkastelemalla ja vertailemalla töissä 

ilmenneitä ongelmia ja niiden aiheuttamia muutoksia suunniteltujen aikataulujen 

sekä kustannusten toteutumiseen. Työssä käytetyt tiedot perustuvat omiin ha-

vaintoihin, alan kirjallisuuteen, urakka-asiakirjoihin sekä osittain aiemmin teh-

tyihin opinnäytetöihin. Työn tuotoksena saadaan yhteenveto tärkeimmistä radal-

ta tehtäville kallionrakennustöille ominaisista piirteistä ja ongelmista sekä niiden 

vaikutuksista  
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3 TAMPERE–JYVÄSKYLÄ-PERUSPARANNUSHANKE 
 

3.1 Hankeen yleisesittely 
 

Tampereen ja Jyväskylän välisen rataosuuden perusparannushanke käynnistyi 

vuosien 1998 ja 2001 välisenä aikana toteutetuilla Tampere–Orivesi-rataosan ra-

tapölkkyjen vaihtamisella, turvalaitteiden uusimisella sekä Havisevan puolen-

vaihtopaikan rakentamisella. /4/ 

 

Rataosa Tampere–Jyväskylä koostuu raideosuuksista Tampere–Orivesi, Orivesi–

Jämsänkoski ja Jämsänkoski–Jyväskylä, joista ensimmäinen on kaksoisraide-

osuutta ja jälkimmäiset yksiraiteisia osuuksia /5, s. 3-12/. Rataosa on kokonai-

suudessaan sähköistetty, suojastettu, varustettu junien automaattisella kulunval-

vonnalla ja sitä kauko-ohjataan Tampereella sijaitsevasta liikenteenohjauskes-

kuksesta /4/. 

 

Tampere–Jyväskylä-rataosa kuuluu henkilöliikenteen nopean liikenteen tavoite-

verkkoon sekä 250 kN:n akselipainojen rataverkkoon. Ennen perusparannus-

hankkeen käynnistymistä oli suurin sallittu akselipaino koko rataosuudella 225 

kN ja tavaraliikenteen mitoittava junapituus 725 metriä. Taulukossa 1 on esitetty 

hankkeen tavoitteeksi asetetut junien nopeudet ja sallitut akselipainot. /4/. 

 
Taulukko 1 Junaliikenteen sallitut nopeudet ja akselipainot perusparannushank-
keen jälkeen 
 
Rataosuus Henkilöliikenne Tavaraliikenne 

Tampere–Orivesi Sn 140 km/h Sn100 km/h  
akselipainolla 225 kN 

Orivesi–Jämsänkoski Sn140 km/h Sn100 km/h  
akselipainolla 225 kN 

Jämsänkoski–Jyväskylä Sn160 km/h Sn100 km/h  
akselipainolla 225 kN 

 

Tampere–Jyväskylä-rataosan perusparannushankkeeseen ryhdyttiin, koska rata-

osan alus- ja päällysrakenteet alkoivat olla monin paikoin käyttöikänsä lopussa. 

Orivesi–Jyväskylä-rataosuuden pitkät kohtauspaikkojen välimatkat sekä riittä-

mättömät kolmen junan kohtausmahdollisuudet aiheuttivat liikenteellisiä ongel-

mia junien aikataulusuunnittelussa ja käytännön liikenteenhoidossa. Ongelmat 
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ilmenivät esimerkiksi junien seisonta-aikojen pidentymisinä Tampereen asemal-

la ja junien suunniteltujen ajojärjestysten muuttumisina. Lähes kaikki rataosalla 

kulkevat henkilöjunat jatkavat joko suoraan pidemmälle, tai niiltä on jatkoyhteys 

toisiin juniin. Tällöin ongelmat liikenteen sujuvuudessa heijastuvat helposti 

myös muiden rataosuuksien junaliikenteeseen aiheuttaen sekä jatkoyhteyksien 

että muun liikenteen myöhästymistä, kun junia joudutaan odottelemaan. /4/ 

 

Yksiraiteisella osuudella olevien kohtauspaikkojen vähäisyydestä aiheutuvat ka-

pasiteettiongelmat aiheuttivat entistä enemmän ongelmia junaliikenteeseen. Tä-

mä johtui liikenteen määrän lisääntymisen sekä ennen kaikkea junatyyppien vä-

listen nopeuserojen kasvaessa muun muassa Pendolino-junien myötä. Peruspa-

rannushankkeen toteuttamisella pyrittiin ensisijaisesti lisäämään Tampere–

Jyväskylä-rataosan liikenteenvälityskykyä, parantamaan rataosan turvallisuusta-

soa ja nostamaan henkilöliikenteen nopeutta sekä varmistamaan 225 kN:n akse-

lipainoisella kalustolla liikennöinti (taulukko 1). /4/ 

 

Radan liikenteenvälityskykyä pyrittiin lisäämään ensisijaisesti rakentamalla 

Lahdenperään ja Saakoskelle kohtaamisraiteet, jotka mahdollistavat kolmen ju-

nan kohtaamiset sekä rakentamalla Torkkeliin ja Länkipohjaan junien lisäkoh-

tauspaikat. Näiden uusien kohtauspaikkojen avulla saatiin kohtauspaikkojen vä-

limatkoja pienenettyä ja kohtaamiset mahdolliseksi useammassa kohtaa, minkä 

ansiosta junaliikenteen sujuvuus parantui. /4/ 

 

Turvallisuustason parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä olivat tasoristeysten-

poisto, huolto- ja pelastusteiden rakentaminen rautatietunneleiden suuaukoille 

sekä muut suuaukkojen korjaustoimenpiteet, Jämsänkoski–Tampere-välin vauri-

oituneiden rumpujen korjaaminen, kallioleikkausten vahvistaminen, turvavaih-

teiden asentaminen Lahdenperän ja Saakosken liikennepaikoille sekä Talviaisten 

pussiraiteen erkanemisvaihteen poisto pääraiteelta. Henkilöliikenteen nopeuden-

noston mahdollistamiseksi Orivesi–Jämsänkoski-välisen rataosuuden päällysra-

kenne uusittiin ja parannettiin tasoristeysten turvallisuustasoa korvaamalla niitä 

eritasoristeyksillä. /4/ 

 

Samanaikaisesti Tampere–Jyväskylä-radan perusparannushankkeen kanssa Tie-

hallinto toteutti ratalinjan läheisyydessä kulkevan valtatie 9 perusparantamisen. 
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Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen yhteishankkeena poistettiin neljä tasoris-

teystä. Perusparannushankkeen yhteydessä poistettiin Tampere–Orivesi- ja Jäm-

sänkoski–Jyväskylä-osuuksilta kaikki niillä vielä olleet tasoristeykset. Ainoas-

taan Oriveden ja Jämsänkosken välille jäi hankkeen jäljiltä kuusi tasoristeystä. 

/4/ 

 

Tampere–Jyväskylä-rataosan perusparannushanketta johti Ratahallintokeskuksen 

investointiosasto, joka toimi hankkeessa tilaajana ja viranomaisena. Pöyry CM 

Oy (silloinen CMC Terasto Oy) toimi projektinjohtokonsulttina ja tilaajan apu-

na. Projektinjohtokonsultin tehtäviin hankkeessa kuuluivat suunnittelun ohjaus, 

hankintojen valmistelu ja valvonta, aikataulu- ja kustannussuunnittelu ja -

seuranta sekä raportointi. /5/ 

 

Projektinjohtokonsultti huolehti ja vastasi koko hankkeen rakennuttamistöiden 

lisäksi myös hankkeen suunnitteluttamisesta. Rakennuttamistehtäviin sisältyi ra-

dan alus- ja päällysrakennetöiden lisäksi turvalaitteiden, sähköradan sekä valais-

tus- ja vahvavirtatöiden suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta. Eri-

koisosaamista vaativissa tehtävissä projektinjohtokonsultti käytti apunaan alan 

asiantuntijoita. Projektinjohtokonsultin huolehdittavana oli tarvittavien asiakirjo-

jen kuten kokouspöytäkirjojen, erilaisten raporttien ja muistioiden laadinta sekä 

jakelu sovittujen periaatteiden mukaisesti. Konsultin tehtävänä oli lisäksi valvoa 

ja ohjata projektin muiden osapuolten toimintaa sekä varmistaa tiedonkulku pro-

jektissa. Konsultti toimi yhteyslinkkinä urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden välil-

lä. /5/ 

 

3.2 Hankkeen osapuolet 
 

3.2.1  Ratahallintokeskus 
/28/ 

 
Ratahallintokeskus (RHK) on liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa toi-

miva lainsäädännön edellyttämä virasto, joka vastaa Suomen rataverkon ylläpi-

tämisestä ja kehittämisestä sekä rautatieliikenteen turvallisuudesta ja muista ra-

danpitoon liittyvistä viranomaistehtävistä. RHK perustettiin radanpidon tilaaja- 

ja viranomaistehtävien säilyttämiseksi valtiolla Valtionrautateiden (VR) yhtiöit-
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tämisen yhteydessä vuonna 1995. Sen toiminta aloitettiin 1.7.1995 osana rauta-

tieliikenteen kehittämistä EU-säädösten mukaiseksi. 

 

RHK vastaa rataverkon hallinnoinnista laitteineen, rakenteineen ja maa-

alueineen ja toimii nettobudjetoinnin periaatteella. Tarvittavat varat radanpitoon 

ja käyttömenoihin tulevat pääosin valtion talousarviosta sekä osittain ratamak-

suista ja vuokratuloista. Ratahallintokeskuksessa on henkilökuntaa yhteensä noin 

130 henkilöä. 

 

Ratahallintokeskuksen tehtävät koostuvat rataverkkoon kohdistuvista töistä. Pe-

rusradanpitoon kuuluu kunnossapito ja käyttö sekä korvausinvestoinnit, kuten 

päällysrakenteen ja turvalaitteiden uusiminen. Kehittämistehtäviä ovat rataver-

kon sähköistäminen, tasoristeysten poistaminen sekä ratojen ja lisäraiteiden uu-

disrakentaminen ja junien automaattisen kulunvalvontalaitteiston (JKV) raken-

taminen. Liikenteenohjaukseen kuuluu junien kulun keskitetty ohjaaminen ja 

valvonta kauko-ohjauskeskuksista tai asemilta. Viranomaistehtäviin kuuluvat 

turvallisuusmääräykset, kalusto- ja ratanormit, luvat, tarkastukset, hyväksynnät 

ja valvonnat. RHK:n muita tehtäviä ovat kiinteistöhallinta ja tarkastusmaksutoi-

minta. 

 

Ratahallintokeskuksen toiminta perustuu rautatieliikenteen toimintaedellytyksien 

edistämiseen tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä osana kotimaista 

ja kansainvälistä liikennejärjestelmää. Se vastaa rataverkon ylläpitämisestä ja 

kehittämisestä sekä rautatieliikenteen turvallisuudesta ja tarjoaa kilpailukykyisen 

liikenneväylän rautatieyritysten käyttöön, ottaen huomioon elinkeinoelämän ja 

joukkoliikenteen kuljetustarpeet. RHK toimii kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti ja on aktiivinen vaikuttaja liikennepolitiikassa sekä liikenneväyläasi-

oissa. 
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3.2.2  Pöyry CM Oy 
/29/ 

 

Pöyry yhtiöiden Infrastruktuuri & Ympäristö -liiketoimintaryhmään kuuluva 

vuonna 1963 perustettu Pöyry CM Oy (aikaisemmat nimet CMC Terasto Oy ja 

JP-Terasto Oy) on suurin ja kansainvälisin suomalainen rakennuttajakonsultti-

toimisto, jolla on kattava toimistoverkosto Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. 

Vuoden 2006 alussa yhtiön palveluksessa oli noin 280 henkeä. 

 
Pöyry CM Oy:n toimialaa ovat rakennuttamis- ja projektinjohtopalvelut, jotka 

kattavat kiinteistö- ja infrahankkeiden koko elinkaarenaikaiset asiantuntijatehtä-

vät sekä rakennuttamisprojektien johtamis- ja asiantuntijatehtävät aina varhaises-

ta tarveselvityksestä takuuaikaisiin tehtäviin. Pääosaamisaluetta ovat kiinteistö-

jen ja infrahankkeiden rakennuttamispalvelut sekä rautateiden isännöintipalvelut. 

Infrarakennuttamispalvelujen piiriin kuuluvat 

- rautateihin  

- tieväyliin 

- katuihin  

- kunnallistekniikkaan 

- satamiin ja  

- meriväyliin liittyvät hankkeet.  

 

Infrahankkeiden läpiviemiseen liittyviä ydintehtäviä hankkeiden eri vaiheissa 

ovat 

- tarveselvitysten laatiminen 

-  hankesuunnittelu ja hankkeiden toteutuspäätösten valmistelu 

-  rakennettavuusselvitykset 

-  teknisen suunnittelun valmistelu ja ohjaus 

-  rakentamisen hankintojen valmistelu ja valvonta 

-  kustannus- ja aikatauluohjaus 

-  ajantasainen raportointi 

-  käyttöönoton ohjaus sekä 

-  kunnossapidon ohjaus ja suunnittelu.  

 

Merkittävimpiä Pöyry CM Oy:n infrapalvelujen käynnissä olevia toimeksiantoja 

ovat muun muassa Luumäki–Säkäniemi–Joensuu-rataosuuden (Karjalan rata) 
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perusparannus, Pohjois-, Länsi- ja Itä-Suomen rataverkkojen isännöinti sekä 

vuoden 2006 alusta jatkettu Tampere–Jyväskylä-rataosuuden perusparannus.  

Aikaisempia merkittäviä projekteja ovat olleet esimerkiksi Kouvola–

Pieksämäki-rataosuuden (Savon rata) perusparannus ja Keravan kaupunkiradan 

Tikkurila–Kerava-rataosuuden rakennuttaminen. 

 

Kiinteistörakennuttamispalvelut kattavat liike- ja toimistotilojen, asuin- ja julkis-

ten rakennusten sekä teollisuuskohteiden suunnittelun koordinointi-, projektin-

johto- ja rakennuttamispalvelut.  

 

3.2.3 Muut osapuolet 
 
Muita osapuolia hankkeessa olivat tilaajan asiantuntija, suunnittelijat ja urakoit-

sijat. Tilaajan asiantuntijana toimiva Oy VR-Rata Ab osallistui suunnittelun oh-

jaukseen ja toimi suunnitelmien tarkastajana sekä hyväksyjänä. Suunnittelijat ja 

urakoitsijat valittiin kilpailuttamalla hankinnat julkisen hankintamenettelyn mu-

kaisesti. Rakennuttajakonsultti valmisteli hankintojen tarjouskilpailutuksen, ja ti-

laaja valitsi toimittajat tarjousten perusteella. Kaikki osapuolet olivat sopimus-

suhteessa suoraan tilaajaan. Hankkeen osapuolet ja niiden keskinäiset suhteet on 

esitetty kuvassa 1. 

 
Kuva 1 Hankkeen osapuolet. 
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4 TUNNELIEN SUUAUKKOJEN KUNNOSTUS 
 

4.1 Korjaushankkeen perustietoja 
 
Tampereen ja Jyväskylän välisen rataosuuden peruskorjaushankkeen yhteydessä 

tehtiin kunnostustöitä Jämsänkosken ja Jyväskylän välillä sijaitsevien rautatie-

tunnelien suuaukoille. Jämsänkoski–Jyväskylä-rataosuus on Suomen rataverkolla 

tiheimmin tunneleita sisältävä rataosuus. Sillä sijaitsee koko rataverkon 42 tun-

nelista kahdeksan tunnelia. Tunneleiden sijainnit on esitetty liitteessä 1 ja niiden 

pituudet suuaukkojen sijaintien mukaan taulukossa 2. Sijainnit ilmoitetaan rata-

kilometrien (kilometrit + metrit kyseisellä kilometrillä) mukaan, ja ne tarkoitta-

vat rataa pitkin mitattua matkaa alkaen Helsingin asemalta. 

 

Taulukko 2 Tunnelien sijainnit ja pituudet 

TUNNELI ETELÄPÄÄ 
(km+m) 

POHJOISPÄÄ 
(km+m) 

PITUUS (m) 

Matomäki 304+011 304+248 239 
Lahdenvuori 308+218 312+508 4287 
Sahinmäki 316+065 316+220 155 
Lautakkomäki 321+168 321+551 328 
Paavalinvuori 328+367 329+133 769 
Paasivuori 330+115 332+569 2459 
Keljonkangas I 333+991 335+053 1063 
Keljonkangas II 335+301 335+525 234 
   yht. 9 534 

 

Suuaukkojen kunnostustoimenpiteitä toteutettiin vuosien 2004 ja 2005 aikana, 

joista aikaisempana korjauksia tehtiin yhteensä neljälle tunneleiden pohjoispääs-

sä sijaitsevalle suuaukolle. Jälkimmäisenä vuonna kunnostettiin 11 suuaukkoa, 

joista osa sijaitsee tunneleiden pohjois- ja osa eteläpäissä. 

 

Kunnostustoimenpiteinä suuaukoille rakennettiin betonisia kaarirakenteita, lou-

hittiin suuaukkoihin liittyviä avokallioleikkauksia laajemmiksi, tehtiin tunnelei-

den suuaukkoja ympäröivän kallion tiivistysinjektointeja, lujituspultituksia ja 

avoleikkausseinämien lujitusverkotuksia. Suuaukoille rakennettiin lisäksi huolto- 

ja pelastusteitä, joiden tarkoituksena on helpottaa tunneleiden huoltamista sekä 
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mahdollistaa onnettomuustilanteessa pelastushenkilöstölle ja – kalustolle pääsy 

mahdollisimman lähelle tunnelien suuaukkoja. 

 

Tampere-Jyväskylä välisen rataosuuden perusparannukseen liittyen tehtiin sa-

manaikaisesti myös muita töitä, kuten radan päällysrakenteen uusimista, kuiva-

tusrakenteiden kunnostuksia sekä turvalaitetöitä. 

 

Vastaavanlaisista tunneleiden suuaukkoihin kohdistuvista kunnostustöistä ei 

Suomen rataverkolta ollut juurikaan kokemuksia, joten kesällä 2004 tehdyt työt 

toimivat samalla arvokkaana kokemusten ja tiedon lähteenä seuraavan kesän 

kunnostustöissä. Kertyneiden kokemusten pohjalta pyrittiin menetelmiä ja olo-

suhteita muovaamaan siten, että töiden tekeminen onnistuisi mahdollisimman 

hallitusti ja riskittömästi. 

  

4.2 Korjaustarve 
 
Tunnelien suuaukkojen kunnostuksen lähtökohtana oli niiden lähestyminen elin-

kaarensa loppua. Suuaukkojen rappeutuminen ja huono kunto aiheuttivat turval-

lisuusriskin junaliikenteelle sekä radan rakenteille. Myös jatkuvasta kunnossapi-

totarpeesta aiheutuvat korkeat kustannukset puolsivat osaltaan kunnostamiseen 

ryhtymistä. 

 

Kunnostustarpeen selvittämisen ja tarvittavien kunnostustoimenpiteiden suunnit-

telun yhteydessä tehtiin tunneleissa tarkastuksia, joiden tarkoituksena oli kartoit-

taa tunnelien ja niiden suuaukkojen kuntoa. Tarkastusten yhteydessä kartoitettiin 

kunkin kahdeksan tunnelin kuntoa. Merkittävimpiä korjauksia vaativia ongelmia 

tunneleiden suuaukoilla olivat tunnelin otsan päältä ja leikkauksista valuva vesi. 

Valuva vesi muodostaa talvella jäätyessään paannejäätä kallioleikkauksiin. Sei-

nämien kalliopinnoissa oli rakoilua ja irtokiviä sekä irtonaisia lohkareita. Seinä-

missä havaittiin myös lustapintoja, joista on louhittu kalliota pois tunneleiden 

rakentamisen yhteydessä ja jotka osaltaan ohjaavat veden kulkua leikkauksissa. 

Osaan suuaukoista oli asennettu teräksinen lipparakenne, jonka kiinnityskohdis-

sa kallioseinämää suojaava ruiskubetoni oli halkeillutta ja rapautunutta. Ruisku-

betonin halkeilun ja rapautumisen epäiltiin johtavan sen irtoamiseen muutaman 

vuoden sisällä. Osa suuaukkojen yläpuolella olevista reunapalkeista, jotka oh-
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jaavat yläpuolelta valuvien vesien kulkua, oli huonokuntoisia ja ohjasi valuma-

vesiä suoraan leikkauksiin. Valuva vesi muodosti puolestaan paannejäätä kallo-

leikkauksiin. Kallio oli monin paikoin rikkonaista ja päältä ruiskubetonoitua. 

Yleisesti ottaen ruiskubetonoinnin kunto oli avoleikkausten seinämissä ja tunne-

leiden suiden otsalla huono. Betonointia oli jo paikoin irronnut ja pudonnut ra-

dalle. Myös tunneleiden sisäosissa havaittiin vettä vuotavia halkeamia ja rikkou-

tunutta ruiskubetonointia. /6, s. 2-5/  

 

Tunneleiden suuaukot ovat alttiimpana sääoloille, kuin niiden sisäosat, joten 

suuaukot rapautuvat nopeammin. Koska suuaukot ovat alttiina sääoloille, niiden 

ympäristössä myös liikkuu suurempia määriä vettä. Esimerkiksi suoraan suu-

aukon leikkausten seinämiin satavan ja ympäristöstä valumavetenä virtaavan ve-

den takia suuaukoille ja niiden välittömään läheisyyteen muodostuu tunnelin si-

säosia herkemmin ongelmia aiheuttavaa jäätä.  

 

Jään muodostuminen rapauttaa kalliota entisestään ja vaurioittaa samalla myös 

ruiskubetonointia. Jää aiheuttaa ongelmia ja riskejä myös pudotessaan ohi kul-

kevan junan tielle, tai se voi pudotessaan vahingoittaa myös radan sähköistysra-

kenteita, esimerkiksi ajojohdinta. Jään muodostuminen aiheuttaa jatkuvaa tarvet-

ta kunnossapidolle, jonka toimin jäätä poistetaan. Jatkuvasta kunnossapitotar-

peesta aiheutuu merkittäviä kuluja. Kuvissa 2–6 on kuvattu suuaukkojen kallion 

kuntoa ennen kunnostustöitä. 
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Kuva 2 Vaurioita ruiskubetonoinnissa lipparakenteen kiinnityskohdissa 
 

 

 

 
Kuva 3 Rikkonaista kalliota 
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Kuva 4 Kallioleikkauksen päältä suuaukon läheisyyteen valuvaa vettä 

 
 
 
 

 
Kuva 5 Rapautunutta ruiskubetonointia suuaukon edustalla 
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Kuva 6 Paannejäätä suuaukon edustalla 

 

4.3 Suuaukkokorjausten suunnittelun lähtökohtia 
 

Jämsänkosken ja Jyväskylän välinen rataosuus tunneleineen ja kallioleikkauksi-

neen on rakennettu vuosien 1964 ja 1978 välisenä aikana. Rataosalla sijaitsevat 

kahdeksan tunnelia ovat kaikki kalliotunneleita. Tunneleiden suuaukkoihin liit-

tyvien kallioleikkausten lisäksi rataosalla sijaitsee 15 muuta kallioleikkausta. 

Tunneleiden ja kallioleikkausten korjaustoimenpiteet suunniteltiin toteutettaviksi 

perusparannushankkeen yhteydessä alun perin vuosina 2003–2005. /7, s. 3/ 

4.3.1 Tunnelit 
 
Kireiden aikataulujen asettamien rajoitteiden takia päädyttiin tunneleiden ja kal-

lioleikkausten rakenteiden käyttöikätavoitteita muuttamaan määräysten mukai-

sista.  Rakenteiden käyttöikätavoitteeksi asetettiin 40 vuotta ja teknisten järjes-

telmien käyttöikätavoitteeksi 20 vuotta. Tunneleiden sisäosien korjaustoimenpi-

teiden suunnittelussa otettiin huomioon mahdollinen laajennustarve kohdissa, 

jotka eivät täytä aukean tilan ulottuman, eli ATU:n mukaisia vaatimuksia. Laa-

jennustarve voi tulla eteen lähinnä tunneleiden suuaukkojen läheisyydessä, mi-

käli tulevaisuudessa tarvitaan lisätilaa tiivistysrakenteiden tai lämpöeristetyn 

verhousrakenteen rakentamista varten. /7, s. 6/ 
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4.3.2 Suuaukkojen avoleikkaukset 
 
Tunneleiden suuaukkoihin liittyville kallioleikkauksille suunniteltiin tehtäväksi 

seuraavat toimenpiteet: 

Avoleikkausten kallioseinämien rusnaus, avarruslouhinta, lujituspultitus ja ver-

kotus. Avoleikkausten yläreunoille suunniteltiin tehtäväksi puhdistus, rakoilun 

vaatimat toimenpiteet, pintavesien ohjaus ja huoltotiejärjestelyt. Lisäksi kuiva-

tusjärjestelmille suunniteltiin tehtäväksi tarkastus, kunnostus ja tarpeen vaatiessa 

kuivatusjärjestelmien uusiminen. /7, s. 6/ 

4.3.3 Suuaukkorakenteet 
 

Suuaukkorakenteita oli Jämsänkoski–Jyväskylä-rataosuudella aikaisemmin vain 

yhdellä suuaukolla. Osalla suuaukoista oli ajojohtoa suojaava teräsrakenteinen 

lippa, mutta osa suuaukoista oli ainoastaan ruiskubetonoitu ilman varsinaisia 

suuaukkorakenteita. Suuaukkorakenteiden mittasuhteiden suunnittelussa otettiin 

huomioon tunneleiden mahdollinen laajennustarve. Kuvassa 7 on esitetty Paasi-

vuoren tunnelin pohjoiselle suuaukolle 2004 rakennettu betonikaulusrakenne. /7, 

s. 7/ 

 

 
Kuva 7 Tunnelin suuaukon betonikaulusrakenne 

 

Suuaukkorakenteiksi mietittiin kolmenlaista vaihtoehtoa, joista päädyttiin beto-

nisista elementeistä tehtävään rakenteeseen, jonka ympärys täytettiin kevytsoral-

la. Vaihtoehtoisina ratkaisuina ajateltiin elementtirakennetta ilman maatäyttöä ja 
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elementtimuotilla työmaalla valettua ratkaisua. Halvin vaihtoehto olisi ollut ele-

menttirakenne ilman maatäyttöä, mutta muita kustannuksia olisi muodostunut 

louhintojen vaativuudesta ja jatkuvasta kunnossapitotarpeesta kallioleikkausten 

jäädessä edelleen avoimiksi. Lisäksi aikataulujen asettamana kriteerinä oli, että 

rakenteen tuli olla elementeistä koottava ja vesitiiviisti suuaukkoihin liitettävä. 

Valittu vaihtoehto oli toiseksi kallein, mutta sen etuina oli kevytsoran toimimi-

nen lämmöneristeenä ja salaojana suuaukkorakenteen ja kallion välissä. /8, s. 2/ 

 

Hankkeen alkuvaiheessa suunniteltiin kahteen pisimpään tunneliin (Lahdenvuo-

ren ja Paasivuoren tunneleihin) rakennettavaksi niiden ulkopuolelta uusia tekni-

siä tunneleita, joiden tarkoituksena oli ensisijaisesti helpottaa toimintaa poikke-

us- ja onnettomuustilanteissa. Tavoitteena oli lyhentää ratatunnelista pois johta-

vien uloskäytävien väliset etäisyydet alle kilometriin, jolloin niitä olisi tarvittu 

Lahdenvuoren tunneliin kolme ja Paasivuoren tunneliin yksi. /7, s. 7/ 

 

Lähinnä kustannus- ja aikataulusyistä uusien teknisten tunneleiden rakentamises-

ta kuitenkin luovuttiin. 
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5 RAUTATIEYMPÄRISTÖSSÄ TYÖSKENTELY   
 

5.1 Liikennöidyllä radalla työskentely  
 

Rautatiellä ja sen läheisyydessä työskentelyyn liittyy monia riskejä ja niiden 

asettamia rajoituksia, jotka on otettava huomioon töiden toteutuksessa. Muualla-

kin kuin rautatieympäristössä työskenneltäessä täytyy ottaa huomioon tietyt työ-

turvallisuusmääräykset ja -säännökset, mutta rautatiellä näiden lisäksi on otetta-

va huomioon myös junaliikenteen ja radan sähkörakenteiden tuomat riskit. 

 

Tässä kappaleessa on selvitetty muutamia ratatöille ominaisia toimenpiteitä ja 

menettelytapoja, joilla pyritään varmistamaan junaliikenteen ja ratatöiden turval-

lisuus. Esimerkkejä tällaisista toimenpiteistä ja käytännöistä ovat muun muassa 

- raidevarausmenettely 

- turvamiesmenettely 

- ratatöissä vaadittavat pätevyydet 

- jännitekatko 

- toimenpiteet, joilla töistä informoidaan radan liikennöintiä. 

Ratatöiden termistössä käytetään sellaisista töistä, jotka vaikuttavat radan liiken-

teeseen, nimitystä liikenteeseen vaikuttavat työt. Liikenteeseen vaikuttavia töitä 

ovat radan rakenteisiin tai turvalaitteiden toimintaan vaikuttavat työt, joiden suo-

rittaminen tapahtuu radan aukean tilan ulottuman, eli ATU:n sisällä. /30/ 

Aukean tilan ulottuman sisällä työskentely vaatii raidevarauksen (ks. kohta 5.1.1 

Raidevauraus). Aukean tilan ulottuman sisällä ei myöskään saa olla kiinteitä ra-

kenteita tai laitteita (ATU:n ulottuvuudet on esitetty liitteessä 2). /30; 3, s. 33, 

34/ 

5.1.1 Raidevaraus 
 

Raidevarauksella, eli junasuoritusvälin varauksella, tarkoitetaan junaliikenteen 

keskeyttämistä tietyltä rataosuudelta ja osuuden luovuttamista johonkin muuhun 

käyttöön, kuten ratatyön suorittamiseen. Ratatyötä varten tarvittavasta varauk-
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sesta tehdään selvitys ratatyöilmoituksella. Varauksen alkaessa on sen alkami-

sesta saatava varmistus ennen kuin työtä voidaan aloittaa.  

Ratatöiden yhteydessä puhutaan yleisesti niin sanotusta ”työraosta”. Työraolla 

tarkoitetaan junaliikenteessä olevia välejä, jolloin radalla tehtäviä töitä varten on 

mahdollista saada raidevaraus. Työraoissa työskentely tekee työstä katkonaista 

ja aiheuttaa paljon ylimääräistä työtä. Työraot ovat usein normaalin aikataulun 

mukaan tapahtuvan junaliikenteen aikana varsin lyhyitä. Rata on aina ennen va-

rauksen päättämistä ja luovuttamista takaisin liikenteelle palautettava sellaiseen 

kuntoon, että junaliikenne sujuu normaalisti. Mikäli rataan jää vaurioita tai muita 

ennalta sopimattomia muutoksia, on niillä useimmiten haitallisia vaikutuksia ju-

naliikenteen sujuvuuteen. Normaalin junaliikenteen liikkuessa radalla, ei aukean 

tilan ulottuman sisällä saa olla ylimääräisiä esineitä ja rakenteita. Tästä syystä 

raidevarauksen aikana työskenneltäessä kuluu monesti aikaa kaluston ja tarvik-

keiden siirtämiseen työkohteeseen ja varauksen päättyessä pois sieltä. Tähän 

käytetty aika on aina pois varsinaiselle työlle jäävästä ajasta. 

 

5.1.2 Turvamiesmenettely ja ratatöiden pätevyydet 

Työt, joilla ei ole heikentävää vaikutusta radan rakenteisiin tai turvalaitteisiin, 

mutta jotka suoritetaan ATU:n sisällä, voidaan tehdä turvamiesmenettelyllä /30/. 

Turvamiesmenettelyllä tehtävä työ suoritetaan tehtävään koulutetun ja vaaditut 

pätevyydet omaavan henkilön tarkkaillessa raiteella kulkevaa liikennettä. Kun 

työalueen läheisyyteen saapuu raidetta pitkin liikennettä, turvamies keskeyttää 

työn ja ATU:n sisältä on poistuttava. 

Ratatöihin liittyy erityyppisiä pätevyysvaatimuksia, jotka niitä suorittavien hen-

kilöiden on täytettävä. Pätevyysvaatimukset on määrätty tehtävittäin. Työmaalla 

täytyy olla tietyt pätevyydet omaavia henkilöitä, jotka vastaavat pätevyyttä vaa-

tivista työn osa-alueista. Tällaisia pätevyyttä vaativia tehtäviä ovat muun muassa 

junaturvallisuudesta vastaavan ja radan päällysrakenteen liikennekelpoisuudesta 

vastaavan henkilön tehtävät sekä kaikki tehtävät, jotka kohdistuvat turvalaittei-

siin ja sähkörakenteisiin. 
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5.1.3 Jännitekatko 
 

Töitä, joiden suorittamiseen tarvitaan jännitekatkoa, ovat esimerkiksi radan säh-

kö- ja turvalaitteisiin kohdistuvat työt, räjäytystyöt ja työt, joiden aikana ollaan 

määrättyjä etäisyyksiä lähempänä radan jännitteisiä rakenteita. Etäisyydet, joita 

lähemmäksi radan jännitteisiä osia ei saa ulottua, on määritetty erikseen työko-

neille, sähköalan ammattihenkilöille ja työskentelyyn opastetun henkilön osalta. 

Liitteessä 3 on esitetty opastetun henkilön pienimmät työskentelyetäisyydet jän-

nitteisistä rakenteista.  

 

Jännitteettömäksi kytkeminen tehdään sähköradan käyttökeskuksesta käsin. 

Työalueen jännitteettömyys varmistetaan työmaalla jännitekatkoalueen kum-

paankin päähän tehtävällä työmaadoituksella. Näin varmistetaan, ettei alueella 

ole jännitettä esimerkiksi sähköradan käyttökeskuksessa sattuneen virheen tai 

muun vian vuoksi. Jännitekatkoa vaativien töiden hankaluutena on se, että jänni-

tekatkon järjestäminen ja sen päättäminenkin vaativat oman aikansa, mikä on 

pois jo muuten lyhyestä työraosta 

 

Radan sähkörakenteet hankaloittavat töiden suorittamista siten, että ne rajoittavat 

kaluston ja henkilöiden liikkumista ja ulottumista tarvittaviin paikkoihin. Tämä 

ongelma on olemassa riippumatta siitä, onko työalueen sähkölaitteet kytketty 

jännitteettömiksi vai ei. Jännitteen ollessa normaalisti kytkettynä on noudatetta-

va määrättyjä etäisyyksiä, joita lähemmäksi niitä ei saa ulottua. Jännitekatkon 

aikana sähkörakenteisiin voidaan olla kosketuksissa, mutta silti itse rakenteet 

ovat konkreettisesti tiellä ja niitä on varottava kolhimasta ja vaurioittamasta. 

Tämän vuoksi etenkin radan läheisyydessä suoritettava louhinta on erityisen 

hankalaa. 

 

5.1.4 Ratatöistä ilmoittamiseen liittyviä käytäntöjä 
 

Sellaisista töistä, jotka aiheuttavat sähköradan jännitteisiin osiin jännitekatkon 

tai joiden tekeminen vaatii radan kytkemistä jännitteettömäksi, on tehtävä jänni-

tekatkoilmoitus. Jännitekatkoilmoitus liittyy työskentelyalueen sähköturvalli-

suuden varmistavaan jännitekatkomenettelyyn. /30/ 
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Töistä, joilla on vaikutusta junien aikataulun mukaiseen liikenteeseen ja joiden 

tekemiseen tarvitaan raidevarausta, on tiedotettava etukäteen junaliikenteen oh-

jaajille viikkovaroituksella. Viikkovaroituksessa ilmoitettavien töiden tietoja tar-

kennetaan ratatyöilmoituksella, eli RT- ilmoituksella.. Pysyvistä tai pysyväis-

luonteisista junaliikenteeseen vaikuttavista muutoksista ilmoitetaan viikkovaroi-

tuksen liitteellä. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi uuden junaliikenteen 

opastimen käyttöönotto tai raiteistoihin tehtävät muutokset. /30/ 

Kaikista junaliikenteen turvallisuuteen vaikuttavista töistä, jotka voivat estää tai 

haitata junaliikennettä, on tehtävä ilmoitus junaliikennettä hoitavalle junasuorit-

tajalle ratatyöilmoituksella. /30/ 

 

5.2 Ratatöiden suunnittelu 
 

Töiden suunnittelussa on otettava huomioon työskentelytapojen turvallisuus ja 

suoritusajankohdan sopivuus liikenteenhoidon sekä itse työn kannalta. Mikäli 

työn suorittaminen vaatii liikenteen osalta poikkeusjärjestelyjä, on niistä sovitta-

va riittävän ajoissa liikenteenohjauksen kanssa. Suunnittelussa on otettava huo-

mioon työn aiheuttamat vaikutukset liikenteeseen. Myös junaliikennettä ohjaa-

van junasuorittajan resurssit liikenteen turvalliseen hoitamiseen ovat rajalliset, 

minkä vuoksi on samanaikaisesti tehtävien ratatöiden määrää tarvittaessa rajoi-

tettava. Sellaiset välittömiä toimenpiteitä vaativat työt, joita ei voida ennalta 

suunnitella, sovitaan suoraan junaliikenteen ohjaajien kanssa. /30/ 

 

5.3 Työn aloittaminen ja päättäminen 
 

Ennen radalla tehtävän työn aloittamista on siihen saatava lupa junasuorittajalta. 

Mikäli työn aikana tulee muutoksia ennakolta ilmoitettuihin tietoihin nähden, 

ilmoitetaan niistä välittömästi luvan antaneelle junasuorittajalle. Kun rata luovu-

tetaan työn jälkeen liikenteelle, on työstä vastaava henkilö vastuussa siitä, että 

rata rakenteineen on liikenteen vaatimassa kunnossa. Jos työalueelle jää liiken-

nettä rajoittavia muutoksia tai vikoja, on työstä vastaavan henkilön ilmoitettava 

niistä RT-ilmoituksella liikenteenohjaukseen. /30/ 
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6 URAKOIDEN VERTAILU 

 

6.1 Suuaukkojen korjausurakat  
/16,17,18,19/ 

6.1.1 Vuoden 2004 urakat 
 

Tunneleiden suuaukkokorjaukset toteutettiin vuosina 2004 ja 2005. Vuoden 

2004 suuaukoilla tehdyt työt jakaantuivat kahteen eri urakkaan, jotka olivat  

- ”Jämsänkoski–Jyväskylä-tunneleiden suuaukkolouhinnat ja huoltotiet”  

- ”Jämsänkoski–Jyväskylä-tunneleiden betoniset suojarakenteet”. 

 

”Tunneleiden suuaukkolouhinnat ja huoltotiet” -urakkaan sisältyi huoltotien ra-

kentaminen kahdelle tunnelin suuaukolle sekä suuaukon vierustan avoleikkaus-

seinämien avarruslouhinta. Urakan kohteina olivat seuraavat tunnelisuuaukot: 

- ”Matomäen tunnelin pohjoinen suuaukko”. 

- ”Keljonkangas II-tunnelin pohjoinen suuaukko”. 

 

”Jämsänkoski–Jyväskylä-tunneleiden betoniset suojarakenteet” -urakkaan sisäl-

tyi Paasivuoren ja Keljonkangas I tunneleiden pohjoisten suuaukkojen beto-

nisuojarakenteiden rakentaminen sekä Lahdenvuoren tunnelin komeron nro 37 

lietepesän korjaustyöt. 

 

6.1.2 Vuoden 2005 urakat 
  

Vuonna 2005 tehtiin kaksi tunnelien suuaukkojen korjausurakkaa, jotka olivat 

- ”Jämsänkoski-Jyväskylä-tunneleiden suuaukkokorjaus” 

- ”Jämsänkoski–Jyväskylä-tunneleiden suuaukkojen betoniset suojarakenteet 

II”.  

 

”Jämsänkoski-Jyväskylä tunneleiden suuaukkokorjaus” -urakkaan sisältyi kallio-

rakenteiden rusnaus- ja lujitustöiden tekeminen seitsemälle tunnelin suuaukolle 

sekä Paasivuoren tunnelin eteläisen suuaukon avarruslouhinta. Urakkaan kuulu-

neet suuaukot on esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 3 Tunneleiden suuaukkokorjaus-urakassa kunnostetut suuaukot 
 
TUNNELI SUUAUKKO 
Lahdenvuori pohjoinen 
Sahinmäki eteläinen 
Sahinmäki pohjoinen 
Lautakkomäki eteläinen 
Paavalinvuori eteläinen 
Paavalinvuori pohjoinen 
Paasivuori eteläinen 

 

”Jämsänkoski–Jyväskylä-tunneleiden suuaukkojen betoniset suojarakenteet II”- 

urakkaan kuului injektointi- ja lujitustöiden sekä betonisuojarakenteiden tekemi-

nen neljälle tunnelin suuaukolle. Urakkaan kuuluneet suuaukot on esitetty taulu-

kossa 4. 

 

Taulukko 4 Tunneleiden betonisuojarakenteet II-urakassa kunnostetut suuaukot 

TUNNELI SUUAUKKO 
Matomäki eteläinen 
Lahdenvuori eteläinen 
Lautakkomäki pohjoinen 
Keljonkangas I eteläinen 

 

Lisäksi vuosien 2004 ja 2005 aikana tehtiin kaksi muuta tunnelien suuauk-

kourakkaa (tunneleiden huoltotiet ja Lautakkomäen huoltotie), joiden yhteydessä 

rakennettiin huoltotie sellaisille suuaukoille, joilta se ennestään puuttui tai se ei 

ulottunut riittävän lähelle suuaukkoa.  

 

Tunneleiden huoltotiet -urakkaan sisältyi seitsemän tunnelin suuaukolle johtavan 

huoltotien alkuosan kunnostaminen ja loppuosalta huoltotien rakentaminen tun-

nelin suuaukon läheisyyteen. Urakan yhteydessä rakennettiin huoltotiet taulu-

kossa 5 esitetyille tunnelin suuaukoille. 

 

Taulukko 5 Tunneleiden huoltotiet – urakkaan kuuluneet suuaukot 

TUNNELI SUUAUKKO 
Matomäki eteläinen 
Lahdenvuori eteläinen 
Lahdenvuori pohjoinen 
Paasivuori pohjoinen 
Keljonkangas I eteläinen 
Keljonkangas I pohjoinen 
Keljonkangas II eteläinen 
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Lisäksi Lautakkomäen tunnelin eteläpäähän rakennettiin huoltotie omana urak-

kanaan ja Sahinmäen tunnelissa suoritettiin tunnelin sisäpuolisen ruiskube-

tonoinnin rusnaus sekä ruiskubetonoinnin osittainen uusiminen. 

 

6.2 Kunnostustoimenpiteet 
 

6.2.1 Avarruslouhinta 
 
Avarruslouhinnan tarkoituksena oli suurentaa radan ja suuaukon edustan kallio-

seinämien välissä olevaa tilaa. Radan ja seinämien välinen alue toimii niin sanot-

tuna turva-alueena, johon seinämistä irtoavat kivet ja jää putoavat Pudotessaan 

tälle alueelle ne eivät aiheuta ongelmia ja vaurioita junaliikenteelle sekä radan 

rakenteille. Avarruslouhinta suoritettiin louhimalla tunnelin suuaukon edustan 

kallioleikkauksia leveämmiksi. Kuvissa 8 ja 9 on esitetty avarruslouhinnan peri-

aate. Avarruslouhintakohteissa tehtiin seinälouhintojen lisäksi lujituspulttausta, 

lujitusverkotusta ja kallion injektointia. /9, s.13/ 

 

 

 

 
Kuva 8 Avarrettavan seinämän sijainti tunnelin suuaukkoon nähden 
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Kuva 9 Avarruslouhinnan periaatepoikkileikkaus 

 

Kalliotiloja louhittaessa tapahtuu louhitun tilan ympärillä muodonmuutoksia, 

joiden ehkäiseminen on hankalaa ja joskus jopa mahdotonta. Louhinnan aiheut-

tamia muodonmuutoksia pyritään pitämään sallituissa rajoissa erilaisilla tuke-

mismenetelmillä, kuten esimerkiksi lujituspultituksella. Pultituksella pyritään pi-

tämään kalliokappaleet yhdessä ja näin säilyttämään rakopinnoissa vaikuttavat 

kitka- ja koheesiovoimat. Kalliota pyritään siis pultittamalla vahvistamaan siten, 

että se kestää siihen kohdistuvat varsinaiset rasitukset ilman tukirakenteita. Lou-

hinnan aiheuttamien muodonmuutosten vaatimaan lujitustarpeeseen pultitus on 

tehokkaimpia ja taloudellisimpia yleisesti käytettyjä menetelmiä. /2, s. 21–22/ 

 

Tunneleiden suuaukkojen avarruslouhinnoissa louhintojen aiheuttamat muo-

donmuutokset otettiin huomioon tekemällä kallioseinämien yläreunoihin lujitus-

pultituksia ennen louhintaa. Ennakkopultituksen tarkoituksena oli vähentää lou-

hinnassa syntyviä ryöstöjä lujittamalla seinämää.  
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6.2.2 Betonisuojarakenteet 
 

 
Kallion ollessa laadultaan ehjää toteutetaan sen lujittaminen yleisimmin käyttäen 

lujitusmenetelmänä pultitusta tai ruiskubetonointia. Myös rikkonaista kalliota lu-

jitettaessa voidaan käyttää pultittamista tai ruiskubetonointia tilapäisenä ratkai-

suna, heti kalliotilan rakentamisen yhteydessä. Näillä menetelmillä ei kallio-

olosuhteiden ollessa rikkonaiset kuitenkaan kaikissa tapauksissa saavuteta pitkä-

aikaista kallion vakavuutta. Tällöin kalliotilaa joudutaan tukemaan erillisillä tu-

kirakenteilla ja siirryttäessä kalliorakenteista maarakenteisiin, on tukirakenteet 

usein tarpeellista tehdä jo kalliotilan rakentamisvaiheessa työnaikaisina raken-

teina. Kalliotilaa tukeva rakenne toimii usein samalla myös kalliopinnan eristys-

rakenteena. Erityyppiset kallion tukemista varten tehdyt rakenteet voidaan jakaa 

työnaikaisiin ja pysyviin rakenteisiin, joista työnaikaisia rakenteita ovat 

- erilaiset teräsrakenteet 

- kalliopulteilla kiinnitettävät teräsverkot 

- betoni- ja ruiskubetonirakenteet 

- edellisten yhdistelmät. 

 

Työnaikaisten rakenteiden lisäksi käytetään pysyvinä tukirakenteina muun mu-

assa seuraavanlaisia rakenteita: 

- valurauta- ja teräsverhoukset. 

- teräsbetoniverhoukset. 

- erilaiset teräsbetonirakenteet. /2, s. 41–43/ 

 

Vahvistettaessa kalliorakenteita tuki- ja eristysrakenteiden avulla, on oleellista 

saada rakenne toimimaan yhtenäisesti siihen liittyvän kallion kanssa. Tuki- ja 

eristysrakenteet tulisi rakentaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kalliotilaa 

rakennettaessa. Toimivuus varmistetaan parhaiten, kun rakenne saadaan tehtyä 

mahdollisimman kiinteästi ja yhtenäisesti kosketuksiin kallion kanssa. Kallion 

lohkaroitumisen välttämiseksi tukirakenne voidaan esijännittää kalliopintaa vas-

ten. Kalliotilojen olosuhteet asettavat tuki- ja eristysrakenteille omia vaatimuksi-

aan, jotka on otettava huomioon niitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Suunnitte-

lussa on kiinnitettävä huomiota muun muuassa käytettäviin betonoimis- ja rau-

doitusmenetelmiin. Myös eristysrakenteessa käytettävissä eristysmateriaaleissa 

on otettava huomioon tunneliolosuhteiden asettamat erityisvaatimukset. Raken-
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tamisen kannalta ongelmallisia ovat usein kohdat, joissa eristysrakenne liittyy 

varsinaiseen tunneliin. Suomessa tuki- ja eristysrakenteita käytetään yleisimmin 

kalliotilojen sisäänkäyntiaukkojen kohdilla. Näissä paikoissa kalliotilojen vesi-

vuodot ovat yleensä suurimmat, joten myös eristysrakenteiden tarve on suurin. 

Vesivuotojen ehkäisemiseen käytetään eristysrakenteena kaksinkertaista ve-

sieristystä ja kantavan betonirakenteen ulkopuolelle tehtävää suojabetonointia. 

Kallion ja betonirakenteen liittymäkohdan vedeneristys voidaan varmistaa beto-

ni- ja eristyskauluksilla, injektoimalla tai ruiskubetonisalaojien avulla. /2, s. 41–

43/ 

 
Rautatietunneleiden suuaukkojen betonisuojarakenteet toimivat kallion kannalta 

sekä tuki- että eristysrakenteena.  

 

Suuaukon betonisuojarakenteen tarkoituksena on avarruslouhinnan tapaan estää 

mahdollisten irtoavien kivien tai jään putoaminen radalle. Betonisuojarakentei-

den rakentaminen toteutettiin asentamalla tunnelin jatkeeksi betoniset seinä- ja 

kaarielementit (kuva 10). Elementtirakenteen ulkopinoille tehtiin vesieritys (ku-

va 11) bitumikermistä ja lämpöeritys täyttämällä kallion ja elementtien välinen 

tila kevytsoralla. Rakenne lämpöeristettiin myös päältä (kaarielementtien ulko-

pinnoilta) kevytsorapeitteellä. Kevytsorapeite viimeisteltiin sora- ja murske-

vuorauksella.  Verhoilun tarkoituksena on parantaa rakenteen kestävyyttä säätä 

ja mahdollisia onnettomuustilanteissa syntyviä iskuvoimia vastaan. /9, s. 15–16/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10 Seinä- ja kaarielementit 
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 Kuva 11 Vesieristys 

 

Betonisuojarakennekohteissa tehtävät työkokonaisuudet käsittivät kallioseinämi-

en avarruslouhinnan, elementtien anturoiden kanaalilouhinnan, elementtien 

asennustyöt, elementtirakenteen ja kallion liitoskohdan valutyöt, kallion verhoin-

jektoinnin ja viemäröintityöt. /9, s. 15–16/ 

 

6.2.3 Injektointityöt 
 

 
Injektoinnilla täytetään kalliossa olevat raot ja tyhjätilat pumppaamalla niihin po-

rareikiä pitkin paineen avulla täytemassaa. Injektoinnissa täyteaineena käytetään 

yleisimmin sementtilaastia. Injektoinnilla pyritään tiivistämään ja lujittamaan 

kalliota. Kun tyhjätilan ja rakojen määrä kalliossa vähenee, sen vesitiiveys para-

nee ja veden virtaamisen estyessä se myös lujittuu. Injektointi soveltuu käytettä-

väksi tiivistys- ja lujitusmenetelmänä sekä maanpinnalle ulottuville, että koko-

naan maan alla oleville rakenteille. Injektoinnin eri sovelluksia ovat paikallisin-

jektointi ja verhoinjektointi. Paikallisinjektoinnilla tiivistetään ja lujitetaan suh-

teellisen lyhyistä poranrei’istä jokin osa kalliosta kokonaisuudessaan. Verhoin-

jektoinnin avulla muodostetaan riviin porattuja reikiä pitkin kapea vesitiivis vyö-

hyke /2, s. 43/ 
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Tunnelilouhinnassa käytettävistä injektointimenetelmistä esi-injektointi on injek-

tointia, jolla tiivistys suoritetaan ennen varsinaista louhintaa joko maanpinnalta, 

tai tunnelin perältä käsin. Jälki-injektointia käytetään louhinnan rikkoman kallion 

tai kalliossa luonnostaan olevan heikkousvyöhykkeen injektoimiseen. Jälki-

injektoinnin etuna on se, että kallion laatu ja rakenne sekä injektointimassan vuo-

to kalliotilaan työn aikana, pystytään ottamaan siinä esi-injektointia paremmin 

huomioon. Jälki-injektoinnin hankaluutena on kalliossa virtaava vesi, joka huuh-

too injektointimassaa pois ennen kuin se ehtii sitoutua. Yleisimmin injektointiai-

neena käytetään portland-sementtiä. Pienempien rakojen tukkimiseen käytetään 

pikasementtiä tai kemiallisia injektointiaineita. /2, s. 45, 46/ 

 

6.3 Tilaajan liikennejärjestelyt 
 

6.3.1 Junaliikenne 
 

Pääosa 2004 vuoden töistä suunniteltiin suoritettaviksi normaalin junaliikenteen 

välissä saatavien raidevarausten aikana. Lisäksi urakoitsijalla oli mahdollisuus 

työskennellä tilaajan järjestämissä liikennekatkoissa. Vuoden 2004 töille tilaaja 

järjesti kustannuksellaan katkot viideksi viikonlopuksi jolloin katkot olivat lau-

antaista klo 23.40 sunnuntaihin klo 07.00. Lisäksi juhannuksena oli tilaajan jär-

jestämä katko, joka alkoi perjantaina klo 11.00 ja päättyi sunnuntaina klo 12.00. 

Liikennekatko oli siis yhteensä noin 48 tunnin mittainen. Vuoden 2005 töille ti-

laaja varasi välille Orivesi-Jyväskylä yhtenäisen liikennekatkon 5.6.2005–

3.9.2005-väliselle ajalle, jonka aikana työt suunniteltiin pääosin toteutettaviksi. 

Liikennejärjestelyn aikana oli öisin noin kuuden ja puolen tunnin mittainen työ-

rako joka yö. Työrako alkoi riippuen työmaan sijainnista rataosalla noin klo 

22.00 aikaan illalla ja päättyi seuraavana aamuna noin klo 04.30 aikaan. Lisäksi 

tilaaja järjesti juhannukseksi yhtenäisen liikennekatkon, joka kesti noin 48 tuntia. 

Mainittujen liikennekatkojen aikana työkohteissa ei ollut junaliikennettä ja nii-

den kustannuksista vastasi tilaaja. Muista liikennejärjestelyistä ja jännitekatkois-

ta sekä niiden kustannuksista vastasivat urakoitsijat itse. Urakoitsijat vastasivat 

myös raidevarausten ja junaturvallisuustehtävien kustannuksista. Junaturvalli-

suustehtäviin urakoitsijoiden oli mahdollisuus käyttää joko omia turvamiehiään, 

tai hankkia junaturvallisuuspalveluja aliurakoitsijalta. /16 ja 17, s. 11–12; 18 ja 

19, s. 12; 24/ 
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6.3.2  Erotusjaksot 
 

Työskentely erotusjakson alueella ei vaadi jokaista työrakoa varten erikseen teh-

tävää jännitekatkoa ja työmaadoitusta. Tämä säästää varsinaista työskentelyä 

varten käytettävissä olevaa aikaa, kun jännitekatkon rakentamiseen ja purkami-

seen ei tarvitse varata aikaa työraon alusta ja lopusta. Tilaajan toimesta rakennet-

tiin 2005 kesän urakoita varten erotusjaksot kuvan 12 mukaisesti. /19/ 

 

 
Kuva 12 Vuoden 2005 erotusjaksot 
 
 
Työalueille oli lisäksi mahdollista saada erillisiä jännitekatkoja Lahdenvuoren 

tunnelin pohjoispäähän, Lautakkomäen tunnelin eteläpäähän sekä Paasivuoren 

tunnelin pohjoispäähän koko liikennekatkon ajan (5.6.2005–3.9.2005). /19/ 

 

6.4 Töiden suorittaminen 
 

6.4.1 Avarruslouhinta 
 
Louhintatöissä merkittävin ongelmia aiheuttava tekijä oli kallion rikkonaisuus. 

Kalliopinnat olivat osittain ruiskubetonin alla piilossa, joten kallion rikkonaisuut-

ta ja louhintatöiden vaativuutta oli vaikea arvioida tarkasti ennakolta. Louhinta 

oli suoritettava kallion rikkonaisuuden aiheuttamien louhintaryöstöjen vuoksi 

pienissä räjäytyskentissä, joissa oli pienet räjähdyssainemäärät. Pienissä kentissä 

louhiminen hidastutti työn etenemistä huomattavasti. Myös louhintakenttien suo-

jauksessa ja louhintareikien sekä ennakkopulttien reikien poraamisessa esiintyi 

ongelmia. Radan sähkörakenteiden vuoksi louhinnan suojaus oli tehtävä erittäin 

huolellisesti. Suojauksen rakentaminen puolestaan vei varsinaiseen louhintatyö-

hön käytettävissä olevasta työraosta suuren osan, jonka takia louhinnan työsaa-

vutukset edelleen pienenivät. Ympärillä olevat sähkörakenteet rajoittivat työs-
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kentelyyn käytettävissä olevan tilan niin pieneksi, että muun muassa porakalus-

ton saaminen oikeaan paikkaan oli hankalaa. Kaluston liikuttelua hankaloitti 

myös kallioleikkausten korkeus, joka suurimmillaan oli Paasivuoren tunnelin 

eteläisellä suuaukolla noin 17 metrin luokkaa. /9 s. 33–34/ 

 

Louhinnan työsaavutukset yhden työvuoron aikana vaihtelivat suuresti urakasta 

ja työmaasta riippuen.  Työvuoron aikana ammuttujen kenttien määrä ja koko 

riippuivat ennen kaikkea raidevarausten pituudesta ja kallion laadusta. Kuuden 

tunnin raidevarauksen aikana ammuttujen kenttien määrä vaihteli noin 1-4 ken-

tän välillä ja niiden kuutiomäärissä oli suurta vaihtelua. 

 

6.4.2 Betonisuojarakenteet 
 
Elementtivalmistajan tekemä virhe betonisuojarakenteen elementtien valmistuk-

sessa oli suurin työvirhe betonisuojarakenneurakoihin liittyen. Kaarielementeistä 

jäi pois osa suunnitelluista teräksistä ja virheen korjaamiseksi elementteihin jou-

duttiin tekemään ylimääräiset vahvikepalkit. Vahvikepalkkien tarkoituksena oli 

vahvistaa kaarielementtiä ottamalla vastaan kaaren yläpinnan vetorasitusta. Val-

mistusvirheen takia pois jääneet teräkset oli alun perin suunniteltu ottamaan ky-

seiset vetorasitukset. Rakenne olisi kestänyt sille tulevat kuormat ilman poisjää-

neitä teräksiä, mutta terästen puutuminen olisi aiheuttanut betonin pintaan yli-

määräisiä halkeamia, jolloin terästen korroosioriski olisi ollut suurempi. /9, s. 56, 

67–68/ 

 

6.4.3 Injektointi 
 

Injektointityöt oli alkuperäisten suunnitelmien mukaan tarkoitus toteuttaa teke-

mällä suuaukon ympärille 20 metriä tunnelin suuntaan ulottuva injektointi-

vyöhyke. Injektointivyöhykkeen periaate on esitetty kuvissa 13–15. Injektointi-

vyöhyke tehtiin poraamalla suuaukolta vaakasuoraan tunnelin suuntaan 20 met-

riä pitkiä reikiä, suuaukosta riippuen n. 17–21 kappaletta, joista kallioon injektoi-

tiin sementtipohjaisella injektointiaineella viuhkamainen vyöhyke. Injektointi-

reikien reikäkoko oli ø 64–76 mm ja reikäväli noin 1500 mm.  
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Kuva 13 Periaate injektointireikien suuntauksesta 

 

 

 

 
Kuva 14 Periaateleikkaus injektointireikien suuntauksesta 
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Kuva 15 Injektointireikien sijoitus tunnelin suulla 

 

Ennen varsinaista injektointia kallion rikkonaisuutta ja tyhjätiloja selvitettiin ve-

sipainekokeella. Vesipainekoe suoritettiin pumppaamalla injektointireikiin vettä 

0,2–0,4 MPa:n paineella kolmessa viiden minuutin jaksossa. Lugeon-arvojen 

ylittäessä noin 30–40 etsittiin tunnelista vuotokohdat, jotka tilkittiin injektoin-

tiuretaanilla. Lugeon-arvojen ollessa tätäkin suuremmat, lisättiin injektoin-

tisementin sekaan mikrosementtiä, jotta mahdolliset vuodot saatiin tukittua. /27/ 

 

Injektointimassana käytettiin muun muassa MAKRODUR HS 30-

injektointisementtiä ja sen lisäaineena Acosal-Fluid 307 FM-notkistinta. Injek-

tointi suoritettiin niin sanottuna vaiheittaisena injektointina (kuva 16), jossa se-

mentti-injektointi lopetettiin noin 2,5–3 metrin päähän reikien suulta ja loppuosa 

injektoitiin käyttäen polyuretaanipohjaista massaa (TACSS-020-NF(i) ja Purin-

ject 1K 140), joka laajenee veden kanssa reagoidessaan. Polyuretaani-

injektoinnilla varmistettiin reikien alkuosan vedenpitävyys. Injektointipaineen 

suurimmat sallitut arvot olivat suuaukon pystyreunoilla 1 MPa ja suuaukon ”ot-

salla” (tunnelin katossa) 0,5 MPa. Injektoinnin aikana tarkkailtiin mahdollisia 

tunnelin sisällä olevia vuotokohtia. Vuodon sattuessa työ keskeytettiin ja injek-

tointi suoritettiin viereen poratusta uudesta reiästä. 
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Kuva 16 Vaiheittaisen injektoinnin periaate 

 

2004 vuoden töissä injektoinnin suunnitelmia muutettiin suunnittelijan toimesta 

siten, että vaakareikien määrä lisättiin noin 30 % alkuperäisestä.  Poraus- ja in-

jektointityön määrä aiheutti aikataulun pitkittymistä ja lisäkuluja tilaajalle. 

 

2004 vuoden urakoissa suunnitelmia muutettiin lisäksi urakoitsijan toimesta si-

ten, että injektointi suoritettiin kolmella suuaukolla suuaukon yläpuolelta ns. pys-

tyinjektointina. Eli injektointivyöhyke tehtiin poraamalla ja injektoimalla pys-

tysuuntaisesti suuaukon päältä. Alkuperäistä suunnitelmaa jouduttiin muutta-

maan urakoitsijan ollessa aikataulusta jäljessä. Tilaajan järjestämät pitkät työra-

ot, jotka oli tarkoitettu radalta tehtäviin töihin, olivat huvenneet muun muassa 

pitkittyneisiin louhintatöihin. Radalta tehtävää vaakainjektointia olisi ollut erit-

täin hankalaa tehdä jäljellä olevissa lyhyissä työraoissa, jolloin työn edistyminen 

olisi ollut hidasta. Injektoinnin hidas edistyminen olisi edelleen viivästyttänyt 

myöhempiä työvaiheita. Tekemällä injektointi pystysuuntaisena, ei ollut tarvetta 

työskennellä radalta käsin, joten työ oli mahdollista suorittaa ilman sille suunni-

teltuja pitkiä työrakoja. Pystyinjektointi puolestaan vaati suuremman määrän in-

jektointireikiä, mikä lisäsi poraukseen tarvittua työmäärää. Yläpuolelta poratut 

reiät olivat pituudeltaan muutaman metrin luokkaa, mutta reikien lukumäärä 

kasvoi noin kolminkertaiseksi vaakainjektointiin verrattuna. /9, s. 44–45/ 

  

Tilaaja hyväksyi urakoitsijan suunnitelmamuutoksen, mutta siinä ilmeni työn ai-

kana puutteita, joita jouduttiin paikkaamaan lisätyönä. 

 

Injektoinnissa esiintyi ongelmia myös sementtipohjaisen injektointiaineen tuk-

keutuessa injektointikaluston letkuihin. Sementtipohjainen massa reagoi niin no-
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peasti, että se aiheutti letkuihin tukoksia. Letkujen tukkeutuminen aiheutti kes-

keytyksiä työhön, niiden uusiminen aiheutti ylimääräisiä kuluja ja niiden puhdis-

tamiseen kului kallista työaikaa. Tukkeutumisen yhteydessä myös injektointi-

massaa meni hukkaan. Kesken jääneen injektoinnin ongelmana oli myös se, että 

injektointia jatkettaessa injektointimassa ei enää välttämättä edennyt kallion si-

sässä ja injektointi jouduttiin tekemään kokonaan uuteen reikään. /9, s. 44–45/ 

 

2004 vuoden töissä injektointi suoritettiin vasta, kun betonisuojaelementit oli jo 

asennettu paikoilleen. Tämä aiheutti sen, että injektointimassan kulkeutumisesta 

oikeaan paikkaan ei voitu varmistua. Riskinä oli, että injektointimassa purkautuu 

kalliosta betonisuojaelementin ja kallion välissä olevan kevytsoran sekaan, jol-

loin se häiritsee kevytsoran eristeenä toimimista. /9, s. 44–45/ 

 
2005 vuoden töissä injektointimassan meneminen oikeaan paikkaan varmistettiin 

sillä, että elementtien asennustöille ei annettu lupaa, ennen kuin injektointityöt 

oli suoritettu. Tällöin pystyttiin silmämääräisesti havaitsemaan, mikäli injektoin-

timassa purkautuu kalliosta ulos väärään paikkaan ja injektointityö tarvittaessa 

keskeyttämään. 

  
Radalta käsin suoritettu vaakainjektointireikien poraus toi mukanaan omat on-

gelmansa. Porakaluston liikkuminen ahtaassa tilassa kallioleikkausten välissä ja 

ajojohtimen alla oli hankalaa. Myös porakaluston ulottuminen tarvittavien reiki-

en poraamiseen oikeisiin suuntiin oli ongelmallista. Vaakaan porattavien reikien 

ollessa pituudeltaan 20 metriä, alkoi porakankien taipuma aiheuttaa ongelmia 

etenkin kun porakankia vedettiin ulos rei’istä. Poraamisen hankaluus ja hitaus 

aiheutti sen, että työsaavutukset lyhyissä katkoissa jäivät suunniteltua pienem-

miksi. 2005 vuoden suuaukkokorjausurakassa urakoitsija laati injektointityö-

suunnitelman, jonka mukaan yhden suuaukon injektointireiät pyrittiin poraamaan 

kahdessa erässä, kahden yön aikana, eli noin 10 reikää yössä. Etenkin alkuvai-

heessa poraussaavutukset jäivät usein vain noin puoleen suunnitellusta, jolloin 

kuuden ja puolen tunnin raidevarauksen aikana saatiin porattua noin 5 vaaka-

reikää. Vesipainekokeiden keskimääräinen työsaavutus oli kuuden ja puolen tun-

nin työvuorossa puolet injektointirei’istä, eli noin 10 reiän luokkaa. Myös injek-

toinnin tyypillinen työsaavutus oli, että puolet rei'istä saatiin injektoitua kuuden 

ja puolen tunnin työraossa. 
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6.5 Aikataulut 
 

6.5.1 Urakka-ajat ja välitavoitteet 
 
2004 töillä ei ollut varsinaisia sakollisia välitavoitteita. Ainoana välitavoitteena 

oli että, betonisuojarakenteen elementit asennetaan tilaajan erikseen järjestämän 

juhannuskatkon aikana. Urakoiden sopimuksen mukaiset urakka-ajat on esitetty 

kuvassa 17. /18, s.13; 17, s. 13; 9, s. 65/ 

 

 
Kuva 17 Vuoden 2004 urakoiden urakka-ajat 

 

2005 vuoden urakoille asetettiin kohdekohtaiset välitavoitteet. Välitavoitteilla 

pyrittiin ohjaamaan töiden ajankohtia sekä suoritusjärjestystä alkaen louhinta-

töistä ja päättyen elementtien asennukseen. Sopimuksen mukaiset urakka-ajat ja 

välitavoitteet on esitetty kuvissa 18 ja 19. Välitavoitteiden mukaan viimeisenkin 

suuaukon elementtiasennusten tuli olla tunneleiden betonisuojarakenteet II-

urakassa valmiina siten, että urakan loppuaika oli käytettävissä elementtiasen-

nusten jälkeisille valu- ja eristystöille sekä muille viimeistelytöille. Jämsänkoski-

Jyväskylä tunneleiden suuaukkorajaus-urakkaan asetettiin välitavoitteiksi injek-

tointitöiden valmistumisajankohdat. Välitavoitteiden asettamisella varmistettiin 

se, että erotusjaksojen aikana tehtäviksi tarkoitetut työvaiheet saatiin valmiiksi 

ajallaan ja erotusjaksot päästiin purkamaan aikataulun mukaisesti. /18, s. 13; 19, 

s. 13/ 

 
Kuva 18 Tunneleiden–betonisuojarakenteet–II-urakan urakka-aika ja välitavoit-

teet 
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Kuva 19 Tunneleiden-suuaukkokorjaus-urakan urakka-aika ja välitavoitteet 

 

Myös 2005 vuoden urakoiden välitavoitteet asetettiin osaksi tilaajan järjestämien 

erotusjaksojen aikataulujen vuoksi. Töiden oli oltava valmiina määrättyihin ai-

koihin mennessä, jotta liikennekatkon loppupäästä jäi riittävästi aikaa erotusjak-

sorakenteiden purkamiselle. 

 

Työsuorituksen viivästyessä toteutusaikataulusta urakoitsijasta johtuvista syistä, 

oli urakoitsijan lisättävä tarvittavia resursseja sekä tehtävä työtä poikkeavina 

työaikoina (mm. viikonlopputyönä tai vuoro-, ilta- ja yötyönä) ilman eri korvaus-

ta siten, että toteutusaikataulussa pysyttiin. Viivästyminen valmistumisen ja väli-

tavoitteiden osalta oikeuttivat tilaajan YSE 98 18 §:n mukaisen viivästymissakon 

perintään, jonka suuruus on 0,05 % urakkasummasta kultakin myöhästyneeltä 

työpäivältä. Viivästymissakkoa lasketaan enintään 50 työpäivältä valmistumisen 

osalta ja välitavoitteet huomioon otettuna enintään 75 työpäivältä. /20, s. 23; 21, 

s. 23/ 

 

6.5.2 2004 töiden toteutuneet aikataulut 
 

Urakat oli suunniteltu toteutettaviksi pääosin normaaleissa junaliikenteen väleis-

sä raidevarauksilla, normaalityöajan ollessa klo 7.00–16.00 välisenä aikana. 

Normaaliajan ulkopuolella tehtävistä töistä oli urakoitsijan ilmoitettava asiasta 

kaksi viikkoa etukäteen, lukuun ottamatta tilaajan järjestämiä liikennekatkoja. 

Aikataulussa pysymisen varmistamiseksi urakoitsijan edellytettiin varaavan työ-

hön riittävästi resursseja sekä varautumaan tarvittaessa työskentelemään kahdes-

sa vuorossa ja viikonloppuisin. 2004 vuoden urakoista suuaukkolouhinta ja-

huoltotiet-urakan työt sai aloittaa 22.3.2004 ja betonisuojarakenneurakan työt 

1.4.2004. Urakoiden oli urakkasopimusten mukaan valmistuttava kokonaisuu-

dessaan 30.7.2004 mennessä. Tilaaja myönsi lisäaikaa betonisuojarakenneurak-
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kaan 2 kuukautta 1 kuukauden avarruslouhintaurakkaan. Perusteena lisäajan 

myöntämiselle oli betonisuojarakenteiden kaarielementtien valmistumisvirhe ja 

työnaikaiset suunnitelmamuutokset, jotka johtivat työmäärien lisääntymiseen. 

/16, s. 8, 13; 19 s. 8,13/ 

 
Sopimuksen mukaan suuaukkolouhinnat ja huoltotiet-urakan, tuli lisäaika huo-

mioiden olla valmis ja luovutettu rakennuttajalle 30.8.2004 mennessä. Urakka-

kohde otettiin vastaan 16.11.2004, mutta tilaaja katsoi huomattavista lisä- ja 

muutostöistä johtuen, ettei urakkakohteen keskeneräisyydestä ollut tekniselle 

käytölle haittaa 30.8.2004 jälkeen. Koska urakkakohteen katsottiin valmistuneen 

teknisesti urakka-ajan puitteissa, ei myöhästymissakon perimiseen ollut aihetta. 

/25, s. 3/ 

 
Tunneleiden betonisuojarakenneurakan tuli sopimuksen mukaan olla valmis ja 

luovutettu tilaajalle lisäaika mukaan lukien 30.9.2004 mennessä. Rakennuskohde 

todettiin valmistuneeksi teknisesti 30.10.2004. Tilaaja peri urakoitsijalta urakan 

valmistumisen myöhästymisen takia YSE 98 18§:n mukaisen myöhästymissakon 

20 työpäivältä. /26, s. 3/ 

 

6.5.3 2005 töiden toteutuneet aikataulut 
 
 

Betonisuojarakenne-urakan sai aloittaa alustavilla töillä 16.5.2005 ja louhintatyöt 

tuli aloittaa 6.6.2005. Raidevarauksia vaativat työt suunniteltiin toteutettaviksi ti-

laajan järjestämissä liikennekatkoissa. Urakoitsijoiden oli varauduttava tekemään 

työt näissä tilaaja järjestämissä katkoissa, mikäli ei ollut mahdollista saada raide-

varauksia päivisin. Urakoitsijan oli aikataulutettava työt siten, että kohteiden in-

jektointitöiden tuli olla suoritettuina hyväksytysti ennen suuaukkoelementtien ja 

kuivatusputkien asennustyön aloittamista. /20, s. 8,13; 21, s. 8,13/ 

 

Betonisuojarakenne-urakan tuli sopimuksen mukaan olla valmis ja luovutettu ti-

laajalle 30.10.2005 mennessä. Työ todettiin valmistuneeksi teknisesti 8.12.2005, 

joten tilaajalla oli oikeus myöhästymissakon perimiseen. Tilaaja peri sopimus-

sakkoa urakkasuorituksen valmistumisen myöhästymisen takia 13 työvuorolta. 

Urakoitsijan maksettavaksi kertyi myöhästymissakkoa näin ollen 12 161,50 € 
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(huom. kaikki opinnäytetyössä käsitellyt summat ovat arvonlisäverottomia, alv 

on 0 %). /27, s. 3/ 

 

Urakoitsija ei lisäksi onnistunut toteuttamaan töitä välitavoitteiden mukaisesti, 

minkä vuoksi tilaaja peri urakoitsijalta lisää myöhästymissakkoa. Välitavoittei-

den ylittyminen aiheutti ulkopuolisen sähköurakoitsijan töiden pitkittymistä, 

koska työkohteisiin rakennettuja erotusjaksoja ei päästy purkamaan suunnitellun 

aikataulun mukaisesti. /27, s. 3/ 

 

Suuaukkokorjausurakan työt sai aloittaa sopimuksen mukaan 16.5.2005 ja ura-

kan tuli olla valmis ja luovutettu tilaajalle 30.10.2005 mennessä. Rakennuskohde 

valmistui teknisesti 21.10.2005 mennessä, joten tilaajalla ei ollut aihetta sopi-

mussakon perimiseen. Urakoitsija muutti töiden suoritusjärjestystä töiden aikana 

siten, että tilaajan rakennuttamat erotusjaksot saatiin purettua suunniteltua myö-

hemmin. Erotusjaksojen purun myöhästyminen ei kuitenkaan aiheuttanut tilaajal-

le kustannuksia, joten sellaisia ei ollut urakoitsijalta tarvetta periä. /28, s. 3/ 

 

6.6 Kustannukset 
 

6.6.1  2004 vuoden urakoiden kustannukset 
 

6.6.1.1 Tunneleiden suuaukkolouhinnat ja huoltotiet 
 

Urakkasopimuksen mukainen urakkahinta oli 468 900,00 €. Urakka koostui suu-

aukkojen kunnostamiseksi tehdyistä töistä ja huoltoteiden rakentamisesta. Suu-

aukkojen kunnostamiseen sisältyi pääasiassa louhinta-, rusnaus-, pultitus ja ver-

kotustöitä sekä injektointitöitä. Edellä mainittujen työkokonaisuuksien osuudet 

urakan kokonaishinnasta olivat suuruusluokaltaan yksikköhintojen ja määräluet-

telon mukaisesti seuraavat: 

- huoltoteiden rakentaminen 40 % 

- louhintatyöt 30 % 

- injektointityöt 16 %. 

- rusnaus, pultitus- ja verkotustyöt 14 %. 
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Urakoitsija esitti tilaajalle 5 lisätyötarjousta työnaikaisten suunnitelmamuutosten 

aiheuttamista materiaalimenekkien ja työmäärän lisääntymisestä. Lisätöitä aihe-

uttivat pääasiassa 

- määrämuutokset injektointitöissä suunnittelijan lisättyä injektointireikien 

määriä noin 30 % 

- louhinnan alkuperäisen suunnitelman muutos Keljonkangas II-tunnelin poh-

joispäässä kallion rikkonaisuuden vuoksi, joka aiheutti louhinnan lisääntymi-

sen noin 20 %:lla 

- Matomäen-tunnelin pohjoispään suuaukon päälle lisätyönä rakennettu valu-

mavesiä ohjaava muuri 

- työalueella olleiden kaapeleiden siirtäminen 

- sateiden vaikutuksesta radalle sortuneen maaluiskan aiheuttamat korjaustyöt 

Matomäen tunnelin pohjoispäässä. 

 

Lisätyöt nostivat urakkahintaa yhteensä 191 352,59 €. 

 

Urakoitsija esitti tilaajalle lisäksi louhintatöitä koskevan reklamaation. Urakoitsi-

jan näkemyksen mukaan työmaa oli huomattavasti vaativampi kuin alun perin 

tarjouspyyntöasiakirjoista oli voinut ymmärtää, minkä vuoksi aikataulu oli huo-

mattavasti pitkittynyt ja louhintatöiden kustannukset huomattavasti suuremmat. 

Louhinnan vaativuudesta johtuen urakoitsijan oli muutettava louhintatapaa ja täs-

tä aiheutui lisäystä poraustyöhön, suojaustoimenpiteisiin ja tarvittujen jännite-

katkojen määrään. Urakoitsijan reklamaation mukainen vaatimus louhintatöiden 

vaativuuden aiheuttamista lisäkustannuksista oli 169 475,50 €. Tilaaja katsoi rek-

lamaation aiheellisesti perustelluksi ja hyväksyi lisäkustannukset. Urakan lopul-

liseksi urakkahinnaksi muodostui lisäkustannuksineen 829 728,09 €. Urakkahin-

nan koostuminen on esitetty taulukossa 6 ja kuvassa 20. /10, 11/ 
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Taulukko 6 Lopullisen urakkahinnan muodostuminen 

SELITE TARKENNUS SUMMA € 
Lisätyötarjous 1 lisätyökustannukset 19.4.-15.7.2004 38 609,38 
Lisätyötarjous 2 lisätyökustannukset 15.7.-31.8.2004 28 293,41 
Lisätyötarjous 3 lisätyökustannukset 1.9.-15.9.2004 10 915,55 
Lisätyötarjous 4 louhinnan lisäys ja injektointilisäykset 84 293,00 
Lisätyötarjous 5 määrämuutokset, omakustannetyöt 29 241,25 

Urakoitsijan reklamaatio louhinnan vaatima lisätyömäärä 169 475,50 
Urakkasumma alkuperäinen urakkahinta 468 900,00 

Lopullinen urakkahinta  829 728,09 
 

Tunneleiden suuaukkolouhinnat ja huoltotiet 2004

57 %

9 %

34 %
Urakahinta

Lisätyöt

Reklamaatio (työmäärän
muutos)

 
Kuva 20 Urakkahinnan koostuminen 

 

6.6.1.2 Tunneleiden betonisuojarakenneurakka 2004 
 

Urakkasopimuksen mukainen urakkahinta oli 594.100,00 €. Työkokonaisuudet, 

joista urakkahinta koostui, olivat louhintatyöt, rusnaus-, pultitus- ja verkotustyöt, 

injektointiyöt sekä betonisuojarakenteen asennustyöt valmisteluineen. Näiden 

osuudet urakkahinnasta olivat suuruusluokaltaan seuraavat 

- betonisuojarakenteen asennustyöt 38 %. 

- louhintatyöt 36 % 

- injektointityöt 16 % 

- rusnaus, pultitus- ja verkotustyöt 5 %. 
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Urakoitsija esitti tilaajalle kaksi lisätyötarjousta ja reklamaation louhintatöiden 

työmääristä, jotka tilaaja hyväksyi. Lisätöiden summa oli yhteensä 132 962,61 € 

ja reklamaation aiheuttamat kustannukset 167 679,90 €. Lisätöitä ja -

kustannuksia aiheuttivat pääasiassa 

- suunnittelijan tekemä noin 30 % lisäys injektointireikien alkuperäisen suun-

nitelman mukaiseen määrään 

- viemäröinnin muutokset Keljongas I-tunnelin ja Paasivuoren tunnelin poh-

joispäissä 

- louhinnasta aiheutuneet ylimääräiset louheen- ja maansiirtotyöt 

- urakoitsijan suunnitelmamuutoksen injektointiin aiheuttamat lisätyöt. 

 

Urakoitsijan reklamaation perusteena oli sama kuin huoltotiet ja suuaukko-

louhintaurakassa. Lisäksi urakoitsija esitti louhinnan laadun arviointia vaikeutta-

neen sen, että kallio oli osittain piilossa ruiskubetonoinnin alla. Tilaaja peri ura-

koitsijalta urakka-ajan ylityksestä YSE 98 18§:n mukaisen sopimussakon 20 

työpäivältä. YSE:n mukainen sakko urakka-ajan ylittymisestä on 0,05 % urak-

kasummasta/työpäivä, eli 297,05 €/työpäivä. Perittävän sopimussakon summaksi 

tuli näin ollen 5 941,00 €. Lisäksi tilaaja peri urakoitsijalta urakkasopimuksen 

mukaisen 1000 € suuruisen sanktion turvallisuusmääräyksen rikkomisesta, joka 

syntyi työmaalla poravaunun ylittäessä rataa raidevarauksen päätyttyä. Lisäksi 

tilaaja teki 10 000 € suuruisen pidätyksen seuraavana keväänä tehtäviksi jääneis-

tä töistä. Urakkahinnan koostuminen on esitetty taulukossa 7 ja kuvassa 21. /12/ 

 

Taulukko 7 Lopullisen urakkahinnan muodostuminen 

SELITE TARKENNUS SUMMA € 
Lisätyötarjous 1 lisätyökustannukset 17.4.-15.9.2004 96 702,51 

Lisätyötarjous 2 
suunnittelijan työmaakäynti ja injek-

toinnit 36 260,10 
Urakkasumma alkuperäinen urakkahinta 594 100,00 
Reklamaatio louhinnan työmäärä 167 679,90 

Sopimussakko urakka-ajan ylitys -5 941,00 
Sanktio turvallisuuspoikkeama -1 000,00 
Sanktio pidätys tekemättömistä töistä -10 000,00 

Lopullinen urakkahinta  877 801,51 
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Tunneleiden suuaukkojen betonisuojarakenteet 
2004

66 %

15 %

19 %

Urakahinta

Lisätyöt

Reklamaatio (työmäärän
muutos)

 
Kuva 21 Urakkahinnan koostuminen 

 

6.6.2 2005 vuoden urakoiden kustannukset 
  

6.6.2.1 Tunneleiden suuaukkokorjausurakka  2005 
 
Urakkasopimuksen mukainen urakkahinta oli 1 372 000,00 €. Työsuoritus koos-

tui pääasiasa suuaukkojen rusnaus-, pultitus- ja injektointitöistä sekä Paasivuoren 

eteläisen suuaukon avarruslouhinnoista, joiden työ- ja materiaalikustannukset 

olivat suuruusluokiltaan urakkahinnasta seuraavat 

- rusnaus- ja pultitustyöt 60 % 

- injektointityöt 20 % 

- Paasivuoren eteläisen suuaukon avarruslouhinta 20 %. 

 

Urakoitsija esitti 4 lisätyötarjousta arvoltaan 83 373,07 €, jotka tilaaja hyväksyi 

ja lopulliseksi urakkahinnaksi muodostui lisätöiden kanssa 1 455 373,07 €. Lo-

pullisen urakkahinnan koostuminen on esitetty taulukossa 8 ja kuvassa 22. /13/ 
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Taulukko 8 Lopullisen urakkahinnan muodostuminen 
SELITE SUMMA € 

Urakkahinta 1 372 000,00 
Lisätyö 1 67 025,07 
Lisätyö 2 8 116,42 
Lisätyö 3 4 010,38 
Lisätyö 4 4 221,20 

Lopullinen urakkahinta 1 455 373,07 
 

Tunneleiden suuaukkokorjaus 2005

94 %

6 %

Urakkahinta
Lisätyöt

 
Kuva 22 Urakkahinnan koostuminen 
 
 

6.6.2.2 Tunneleiden betonisuojarakenteet II 
   

Urakkasopimuksen mukainen urakkahinta oli 1 871 000,00 €. 2004 vuoden be-

tonisuojarakenneurakan tapaan työt koostuivat pääasiassa louhintatöistä, lujitus-

töistä (sisältäen rusnaukset, pultitukset, verkotukset, ja injektoinnit) ja beto-

nisuojarakenteen asennustöistä, joiden osuudet urakkahinnasta olivat suuruus-

luokaltaan seuraavat: 

- betonisuojarakenteen asennus 63 %. 

- lujitustyöt 23 % 

- louhintatyöt 5 %. 
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Tunneleiden suuaukkojen betonisuojarakenteet II 
2005

99,14 %

0,46 %

0,40 %

Urakkahinta

Lisätyöt

Urakoitsijan
lisävaatimukset

Urakoitsija teki lisätöitä 8 647,66 € arvosta ja esitti tilaajan korvattavaksi lisävaa-

timuksia ylimääräisistä kuluista yhteensä 7 527,95 € arvosta. Lopulliseksi urak-

kahinnaksi kertyi lisätöiden ja urakoitsijan lisävaatimusten kanssa 1 887 175,61 

€. Urakkahinnan on muodostuminen esitetty taulukossa 9 ja kuvassa 10. /14/ 

 

Taulukko 9 Lopullisen urakkahinnan muodostuminen 

 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 10 Urakkahinnan koostuminen 
 
 

Tilaaja vaati urakoitsijalta lisäksi sopimussakkoa urakka-ajan ylittymisestä, väli-

tavoitteiden ylittymisestä, erotusjaksojen purkamisen myöhästymisestä ja korva-

uksia raidevarausten ylittymisistä sekä korvausta ajolankavaurioiden korjaami-

sesta aiheutuneista kuluista yhteensä 225 738,09 €. /14/ 

SELITE TARKENNUS SUMMA € 
Urakkahinta sopimuksen mukainen  1871000 

Lisätyö 
LisätyöMatomäen sadevesiviemärin 

jatko 5203,76 
Lisätyö Syöksytorvien jatkot 3443,9 

Lisävaaatimus 
Jännitekatkot Keljossa liian lyhyen 

erotusjakson vuoksi 1991,36 
Lisävaaatimus Kaivojen puhdistus Keljossa 1045,86 

Lisävaaatimus 
Raidevarausten alkamisen myöhäs-

tymiset 4490,73 
Lisävaaatimus Lisävaatimukset yhteensä 7527,95 

Lopullinen urakkahinta   1887175,61 
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 Ajolankavauriot sattuivat louhintatöiden yhteydessä, sekä poravaunun pora-

puomin juuttuessa ajolankaan injektointireikiä porattaessa. Vaurioiden korjaus-

kustannuksiin sisältyi välittömästi vaurioiden satuttua tehdyt korjaukset, sekä 

myöhemmin tehty ajolangan vaihtaminen kokonaan uuteen. 

 

Taulukossa 10 on esitetty tilaajan vaatimukset ja niiden kokonaissumma.  Ku-

vassa 23 on esitetty urakan kokonaishinnan koostuminen otettuna huomioon ti-

laajan vaatimukset, eli tilaajan vaatimusten osuus on vähennetty urakkahinnasta. 

/14/ 

Taulukko 10 Tilaajan vaatimusten koostuminen. 

SELITE SUMMA 
Tilaajan vaatimukset:    summa/€ 
Myöhästymissanktiot 28.6 - 2.11 52 500,00 
Erotusjaksojen poistot 4.9 - 19.12 32 916,00 
Matomäen lankavaurio 28.6 11 481,36 
Matomäki nosturin katkoma kannatinlanka 21.7 2 608,66 
Lautakkomäki ajolanka poikki 14.8 12 540,76 
Matomäki kannatinvaihto 65 211,65 

Lautakkomäki kannatinvaihto 36 318,16 
Sopimussakko urakka-ajan ylittämisestä 12 161,50 
Tilaajan vaatimukset yhteensä: 225 738.09 

Tunneleiden betonisuojarakenteet II

87,18 %

0,46 %

0,40 %

11,96 %

Urakkahinta

Lisätyöt

Urakoitsijan
lisävaatimukset
Tilaajan vaatimukset

 
Kuva 23 Urakan kustannukset tilaajan vaatimukset huomioituna 
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6.7 Yhteenveto 
 

 
Kummankin vuoden töissä esiintyi merkittävässä määrin samankaltaisia ongel-

mia. 2004 vuoden perusteella betonisuojarakenteiden kaarielementtien valmis-

tusvirhe korjattiin ja niiden asentaminen sujui jälkimmäisenä vuotena ongelmat-

tomammin. Lähinnä louhintatöissä jatkuivat samat ongelmat kummankin vuoden 

urakoissa ja louhintatöiden hitaalla etenemisellä oli oleellinen vaikutus aikatau-

lujen venymiseen. Louhintatöiden vaikea ennalta arviointi ja suunnittelu aiheut-

tivat tilaajalle myös huomattavia lisäkustannuksia. 

 

2004 vuoden urakoissa lisätyöt ja määrämuutokset, sekä louhintatöiden vaikeu-

det aiheuttivat huomattavia lisäkustannuksia alkuperäiseen urakkahintaan näh-

den. Vuoden 2005 töissä lisä- ja muutostöiden määrät jäivät pienemmiksi ja 

urakkahinnat pysyivät näin lähempänä sopimuksen mukaisia hintoja. Tämä ker-

tonee siitä, että töiden laatua, työmääriä ja todellisia kustannuksia pystyttiin ar-

vioimaan 2004 vuoden kokemusten perusteella jo hieman tarkemmin. 

 

Neljästä tunneleiden suuaukoille tehdystä korjausurakasta kolme valmistui myö-

hässä alkuperäisestä aikataulusta. Ainoa urakka, joka valmistui alkuperäisen ai-

kataulun mukaan, oli vuoden 2005 tunneleiden suuaukkokorjausurakka. Tässä-

kin urakassa myöhästyttiin urakan välitavoitteista. Muut kolme urakkaa myöhäs-

tyi sopimuksen mukaisista aikatauluistaan. Merkittävin myöhästymisiin johtanut 

yksittäinen syy oli vaikeudet louhintatöissä. 

 

Vuoden 2004 aikana korjatuilla suuaukoilla havaittiin jo seuraavana keväänä ve-

sivuotoja. 2005 vuonna korjatuille suuaukoille jäi samoin edelleen vesivuotoja. 

Vuotokohdat olivat lähinnä kallion ja betonirakenteen saumakohdassa. 2005 ke-

sän tunneleiden suuaukkokorjausurakan jäljiltä vesivuotoja jäi Paasivuoren tun-

nelin eteläiselle suuaukolle. Varsinaisesti korjausten tekninen onnistuminen ja 

toimivuus tarkastetaan urakoiden takuutarkastuksissa, jotka suoritetaan takuu-

aikojen päättyessä kahden vuoden kuluttua urakan vastaanotosta. 
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Korjausurakoiden kustannuksia, aikataulujen toteutumista ja töiden suorittami-

seen liittyviä asioita vertailtaessa on otettava huomioon, että jokainen urakka oli 

sisällöltään erilainen. Urakat käsittivät vaihtelevan määrän kohteita ja niissä teh-

tiin erityyppisiä ja erilaajuisia toimenpiteitä. Jokainen kohde on myös olosuhteil-

taan ja maastoltaan erilainen.  Olosuhteet ja maastonmuodot vaikuttivat osaltaan 

siihen, minkälaisia järjestelyjä töiden suorittaminen vaati, miten suunnitellut ai-

kataulut toteutuivat, mitä ongelmia töihin liittyi ja millaisia kustannuksia niistä 

muodostui. Lisäksi on otettava huomioon, että työskentelyn helpottamiseksi teh-

dyt järjestelyt, kuten liikennekatkot ja erotusjaksojen rakentaminen tuovat kus-

tannuksia, jotka eivät sisälly yksittäisten urakoiden kustannuksiin. Työtä helpot-

taviin järjestelyihin tehdyt sijoitukset kuitenkin alentavat yksittäisen urakan kus-

tannuksia, joten tätä kautta ne maksavat itsensä takaisin.  
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7 Pohdinta ja johtopäätökset 
 

 
Suuaukkojen korjaustöissä vaikeaksi osoittautui töiden vaativuuden ja eri työ-

vaiheisiin kuluneen ajan tarkka arvioiminen ennakolta. Varsinkin louhintatöiden 

vaativuuden arvioiminen oli hankalaa kallion osoittauduttua oletettua rikkonai-

semmaksi ja ratarakenteiden, erityisesti sähkörakenteiden, ollessa niin lähellä 

louhittuja rakenteita. 2004 vuoden pohjalta järjestettiin tilaajan toimesta enem-

män liikennekatkoja ja rakennettiin työkohteisiin erotusjaksoja 2005 vuoden töi-

tä varten. Liikennekatkojen myötä saatiin töille järjestettyä enemmän työrakoja 

ja erotusjaksoilla vähennettiin urakoitsijan työtä sekä aikaa, jota olisi tarvittu 

jännitekatkojen ja työmaadoituksien tekemistä varten. Järjestelyistä huolimatta 

2005 vuoden töissä esiintyi edelleen monia samoja ongelmia. 

 

Töiden suorittaminen on suunniteltu tietyssä järjestyksessä tehtäväksi ja sen mu-

kaan on suunniteltu myös työrakojen käyttö (esim. pitkät juhannuskatkot ele-

menttiasennuksiin). Jos työvaiheiden suoritusjärjestys muuttuu aikataulun viiväs-

tymisen takia ja jollekin tietylle vaiheelle suunniteltu työrako kuluu muuhun 

kuin siinä tehtäväksi suunniteltuun työhön, on erittäin hankalaa saada vastaavaa 

työrakoa järjestettyä uudelleen. Näin ollen työn suorittaminen vaikeutuu. Jos 

työt, joita varten on järjestetty pidemmät työraot, joudutaan tekemään suunnitel-

tua lyhemmissä, jäävät työsaavutukset suunniteltua pienemmiksi. Tällöin on vaa-

rana, että aikataulut viivästyvät edelleen. 

  

Toteutettaessa tulevaisuudessa vastaavanlaisia töitä, on kiinnitettävä huomiota 

huolelliseen ja kattavaan työkohteisiin sekä niiden olosuhteisiin tutustumiseen. 

Myös työmenetelmien ennakkosuunnitteluun on panostettava, jotta vältytään yl-

lätyksiltä työmaalla, kun suunnitellut työmenetelmät eivät olekaan sopivia. Täl-

löin myös pienennetään sitä riskiä, että työn toteutusta joudutaan suunnittele-

maan kiireessä työmaalla kokonaan uudelleen. 

 

Merkittävä seikka, jolla työskentelyä tunneleiden suuaukoilla voidaan helpottaa, 

on sähkörakenteiden purkaminen pois työn suorittamisen ajaksi. Tällöin liikku-

minen ja koneiden ulottuvuus paranee, kun sähkörakenteet ovat pois tieltä liik-
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kumista rajoittamasta. Myös radan ympäristössä tehtävät louhintatyöt helpottu-

vat, kun suojattavaa ja varottavaa on vähemmän.  

 

Järjestelyt, joilla työn toteuttamista tehdään helpommaksi, alentavat urakoiden 

kustannuksia. On kuitenkin otettava huomioon, että lähes kaikki tällaiset järjeste-

lyt hankaloittavat junaliikennettä tai tekevät sen jopa mahdottomaksi. 

Paras tilanne on, kun löydetään ratkaisu, jolla ratatöiden suorittamisen olosuhteet 

ja junaliikenteelle aiheutuvat haitat saadaan keskenään optimaalisiksi.  
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