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Esipuhe
Tämä tunnelin standardikuvaus on laadittu yhtenäistämään Taitorakennerekisterin tunnelin tiedonsyöttöä, ohjeistamaan tiedonsyötön vaatimuksia ja ennen kaikkea parantamaan tunnelien omaisuudenhallintaa. Tunnelin standardikuvauksen lisäksi on Taitorakennerekisteriin laadittu kolme tunnelin mallirakennetta. Työ on tehty Väyläviraston toimeksiannosta A-Insinöörit Civil Oy:ssä loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana.
Tunnelin standardikuvauksen ovat kirjoittaneet Heikki Saarikivi, Vesa-Matti Matikainen,
Mathias Backman ja Olli Mäkelä. Työtä ovat ohjanneet Simo Nykänen ja Mika Lemmetyinen Väylävirastosta. Työhön liittyvistä Taitorakennerekisterin päivityksistä on vastannut Solita Oy:n Taitorakennerekisterin kehitystiimi.
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1 Yleistä
Kaikkia taitorakenteita koskeva tiedonsyöttö on ohjeistettu Taitorakenteiden tiedon käsittely -ohjeessa (LO 36/2018) /1/.
Tunnelin standardikuvauksessa on esitetty liikennetunnelin tiedonsyöttöä koskevat asiat.
Kappaleissa 3, 4, 5, 7 ja 8 kursiivilla oleva teksti ”Ohje:…” ohjeistaa tiedot, jotka liikennetunnelista syötetään. Em. kappaleiden tekstit, jotka eivät ole kursiivilla ovat informatiivisia. Kappaleessa 6 lainausmerkkien sisällä olevat tekstit ovat suoria viittauksia Taitorakennerekisterissä esiintyviin tekstiruutuihin, valikoihin tai valikkojen sisältöön. ”Ominaisuustiedot”-otsikoiden alla annetaan yleisiä ohjeistuksia ja ”Ohjeistuksia”-otsikoiden
alla annetaan suoria tiedon syöttöön liittyviä ohjeita ja määritelmiä.
Tunnelin standardikuvauksen otsikot ovat jaoteltu kuvan 1 mukaisiin Taitorakennerekisterin kokonaisuuksiin.

Kuva 1. Esimerkkinä rekisterinäkymä Kolsilan tietunnelista, johon on lisätty punaiset
laatikot kuvaamaan tunnelin standardikuvauksen otsikkojakoa.
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1.1 Uuden liikennetunnelin luominen
Uuden liikennetunnelin luominen Taitorakennerekisteriin aloitetaan Taitorakennerekisterin työkalurivin Ylläpito-valikosta kohdata Lisää rakenne.
Rakenneluokka

Ohje: Syötetään rakenneluokaksi ”Tunneli”.
Tunnus
Katso kappale 4.1.1. Yleistiedot.
Nimi
Katso kappale 4.1.1. Yleistiedot.
Rakenteen tila

Ohje: Syötetään rakenteen tilaksi ”Käytössä” tai ”Suunnitteilla”.
Omistaja
Katso kappale 4.1.1. Yleistiedot.
Omistajuuden alkamispäivämäärä

Ohje: Syötetään omistajuuden alkamispäivämäärä.
Lähtökohtaisesti uuden liikennetunnelin omistajuuden alkamispäivämäärä on sama päivämäärä, kun liikennetunneli luodaan Taitorakennerekisteriin.
Väylänpito
Katso kappale 4.1.1. Yleistiedot.
Piirustusnumerosarja ja suunnitelmanumero

Ohje: Syötetään liikennetunnelin suunnitelmanumero. Taitorakennerekisteri antaa
suunnitelmanumeron uusille liikennetunneleille automaattisesti.
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2 Määritelmät
2.1 Taitorakennerekisterin määritelmiä
Alla esitetyt Taitorakennerekisterin termit ovat hierarkkisessa järjestyksessä suurimmasta kokonaisuudesta pienimpään.
Rakenneryhmä on kahden tai useamman rakenteen muodostama kokonaisuus.
Rakenne on Taitorakennerekisteriin syötetty taitorakenne (tunneli, silta, kallioleikkaus
jne.) kokonaisuutena. Tässä ohjeessa termi liikennetunneli tarkoittaa rakennetta tunneli.
Rakennekuvaus on hierarkkinen ja relatiivinen tietokuvaus liikennetunnelista (soveltaen (LO 36/2018) /1/). Liikennetunnelin rakennekuvaus koostuu päärakenneosista, kokoonpanoista ja rakenneosista ominaisuustietoineen.
Päärakenneosa on kokoonpanojen ja rakenneosien muodostama liikennetunnelin osa.
Kappaleessa 2.2 on esitetty liikennetunnelin päärakenneosat.
Kokoonpano on rakenneosien muodostama päärakenteen osa.
Rakenneosa on rakennekuvauksen pienin osa.
Liikennetunnelin päärakenneosat, kokoonpanot ja tyypillisimmät rakenneosat, sekä niiden hierarkia on esitetty liitteessä 1.

2.2 Liikennetunneleihin liittyviä määritelmiä
Alla esitetyt määritelmät ovat liikennetunnelin käytön aikaisia termejä, joita Taitorakennerekisterissä käytetään ja joiden perusteena on termin kuvaaminen toiminnallisuuden
perusteella. Esimerkiksi yleisesti liikennetunnelien rakentamisen aikana käytetyn termin
ajotunneli tilalla käytetään termiä työtunneli tai huoltotunneli.
Ajoneuvotunneli on ajoneuvoliikenteen käytössä oleva tunneli /2/. Ajoneuvotunneli on
liikennetunnelin päärakenneosa.
Asema on rata- tai raideverkolla sijaitseva liikennepaikka, joka toimii henkilöliikenteen
tai tavaraliikenteen palvelupaikkana /3/. Asema on liikennetunnelin päärakenneosa.
Huoltotunneli on huoltoliikenteen käytössä oleva tunneli /2/, /4/, /5/, /6/. Huoltotunneli on liikennetunnelin päärakenneosa.
Jalankulkutunneli on jalankulkuliikenteen käytössä oleva tunneli. Jalankulkutunneli on
liikennetunnelin päärakenneosa.
Kuilu on pystysuora tai kallistettu yleensä maanalaisesta tilasta maan pinnalle johtava
reitti. Kuilulla voidaan yhdistää eri korkeustasoissa sijaitsevia maanalaisia tiloja toisiinsa
/4/. Kuilu on liikennetunnelin päärakenneosa.
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Liikennetunneli on yleistermi tietunnelille, rautatietunnelille ja vesiväylätunnelille.
Raiteenvaihtopaikka on rautatietunneleissa ratatunneleita yhdistävä tila, jossa junat
voidaan ohjata ratatunnelista toiseen. Raiteenvaihtopaikka on liikennetunnelin päärakenneosa.
Rakennus on liikennetunnelin toiminallisuutta varten rakennettu kiinteä rakennelma
(soveltaen (MRL 1.12.2017/812) /7/). Rakennus sijaitsee maan päällä ja on liikennetunnelin päärakenneosa (Yleisötilat ja yhteydet).
Ratatunneli on yhdellä tai useammalla raiteella varustettu junaliikenteen käytössä
oleva tunneli, jota raiteiden lukumäärän perusteella kutsutaan yksiraiteiseksi, kaksiraiteiseksi jne. /5/. Ratatunneli on liikennetunnelin päärakenneosa.
Rautatietunneli on yhden tai useamman ratatunnelin ja ratatunneleihin liittyvien muiden päärakenneosien muodostama kokonaisuus (soveltaen LO 19/2018)/5/.
Tekninen tila on teknisten järjestelmien käytössä oleva tai niille varattu päärakenneosa. Tekninen tila voi sijaita joko maan päällä tai maan alla.
Tietunneli on yhden tai useamman ajoneuvotunnelin ja ajoneuvotunneleihin liittyvien
muiden päärakenneosien muodostama kokonaisuus (soveltaen LO 34/2017) /4/.
Tunneliputki on yleistermi ajoneuvotunnelille, ratatunnelille, vesiliikennetunnelille ja
raiteenvaihtopaikalle.
Työtunneli on liikennetunnelin rakentamista varten tehty tunneli, joka ei ole käytössä
(soveltaen (34/2017) /4/). Työtunneli on liikennetunnelin päärakenneosa.
Vesiliikennetunneli on vesiliikenteen käytössä oleva tunneli. Vesiliikennetunneli on liikennetunnelin päärakenneosa.
Vesiväylätunneli on yhden tai useamman vesiliikennetunnelin ja vesiliikennetunneleihin liittyvien muiden päärakenneosien muodostama kokonaisuus.
Yhdystunneli on kahden tunneliputken välinen tunneliyhteys. Yhdystunneli on liikennetunnelin päärakenneosa.
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3 Rakenneryhmät ja -joukot
Taitorakennerekisterin Rakenneryhmät ja -joukot osio koostuu kuvan 2 mukaisista kokonaisuuksista.

Kuva 2. Esimerkkinä rekisterinäkymä Kolsilan tietunnelista, jossa punaisilla laatikoille
esitetty kokonaisuudet rakenneryhmä, elinkaaren yhteenveto ja rakennejoukko.
Rakenneryhmä

Ohje: Tarvittaessa liikennetunneli lisätään rakenneryhmään.
Liikennetunneli ja siihen liittyvät muut taitorakenteet kuten kallioleikkaukset, tukimuurit,
sillat jne. muodostavat rakenneryhmän, jonka nimi lähtökohtaisesti määräytyy merkittävimmän rakenteen perusteella. Rakenneryhmä luodaan merkittävimmän rakenteen
omistajan tarpeiden mukaan (Kuva 3).
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Kuva 3. Kolsilan tietunnelin rakenneryhmä, johon kuuluvat liikennetunneli ja
ajoneuvotunnelien ulkopuoliset kallioavoleikkaukset.
Elinkaaren yhteenveto
Elinkaaren yhteenvedossa näytetään tiedot ”Rakenteen tila”:
• Suunnitteilla (kts. kappale 1.1 Uuden liikennetunnelin luominen)
• Rakenteilla (kts. kappale 5.1.4 Uusi tapahtuma)

Ohje: Rakenteen tilaksi syötetään: Tilapäisesti suljettu, Liikennöinti lopetettu, Purettu,
Täytetty tai Käytössä.
Rakennejoukko

Ohje: Tarvittaessa liikennetunneli lisätään rakennejoukkoon Perustiedot -tietolaatikon
yläpuolella olevan linkin kautta.
Taitorakenteista voidaan luoda rakennejoukkoja. Esim. Tietyn ELY-keskuksen alueella
olevista liikennetunneleista voidaan luoda rakennejoukko. Rakennejoukkoja voidaan
luoda joko taitorakenteiden omistajan tai esim. niiden vuositarkastajien tarpeiden mukaan. Rakennejoukon luoja valitsee rakennejoukon käyttäjät ja käyttäjäryhmät. Rakennejoukot eivät siis näy automaattisesti kaikille Taitorakennerekisterin käyttäjille.
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4 Perustiedot
Perustietojen tiivistelmä näkyy liikennetunnelin etusivulla Perustiedot otsikon alla (Kuva
4).

Kuva 4. Liikennetunnelin perustietojen tiivistelmä merkitty punaisella laatikolla.
Perustiedot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:
• Yleistiedot
• Sijainti- ja geometriatiedot
• Väylä- ja liikennetiedot
• Lähdetiedot
Liikennetunnelin tiedonsyötön yhteydessä syötetään kaikki ne liikennetunnelin perustiedot, jotka ovat saatavilla. Puuttuvat perustiedot on hyvä käydä liikennetunnelin omistajan kanssa läpi tiedonsyötön yhteydessä.

4.1 Yleistiedot
4.1.1

Yleistiedot

Tunnus

Ohje: Syötetään liikennetunnelin tunnus.
Etuliite (kirjain) määräytyy liikennetunnelin maantieteellisen sijainnin mukaan ja numero on seuraava vapaa järjestysnumero.
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Rekisterissä saattaa väliaikaisesti liikennetunnelilla esiintyä useita erillisiä tunnuksia,
esimerkiksi liikennetunnelin eri tunneliputkilla on omat tunnukset Siltarekisteristä automaattisen tietojen tuonnin jäljiltä. Tällöin liikennetunnelin omistajan kanssa sovitaan,
minkä tunnuksen alle tiedonsyöttö tehdään ja mitkä tunnukset poistetaan.
Nimi

Ohje: Syötetään liikennetunnelin suunnitelmien mukainen nimi.
Keskipistesijainti (ETRS-TM35FIN)

Ohje: Syötetään liikennetunnelin keskipiste ETRS-TM35FIN koordinaatteina. Liikennetunnelin keskipiste syötetään pisimmän tunneliputken pituuden puoliväliin.
Liikennetunnelin pituuden määritelmä on esitetty kappaleessa 4.1.4 Mittatiedot.
Keskipistesijainti (WGS84)
Liikennetunnelin keskipisteen koordinaatit WGS84-koordinaatistossa, jotka järjestelmä
näyttää automaattisesti ETRS-TM35FIN-koordinaattien perusteella.
Sijainti tieosoitteesta / ETRS-TM35FIN
Liikennetunnelin osalta tähän ei syötetä tietoa. Tämä tierekisterin integraatio koskee
vain siltoja.
Sijainti tieosoitteesta / WGS84
Liikennetunnelin osalta tähän ei syötetä tietoa. Tämä tierekisterin integraatio koskee
vain siltoja.
Valmistumisvuosi
Tieto näytetään tapahtumasta ”Valmistuminen” (kts. kappale 5 Kunto ja tapahtumat).
Käyttötarkoitus

Ohje: Syötetään käyttötarkoitukseksi ”Rautatietunneli” ja/tai ”Tietunneli” ja/tai ”Vesiväylätunneli”.
Omistaja

Ohje: Syötetään liikennetunnelin omistaja liikennetunnelia perustettaessa. Myöhemmin
liikennetunnelin omistaja muutetaan syöttämällä liikennetunnelin uusi omistaja ja alkamispäivämäärä kohtaan ”Vaihda rakenteen omistaja”.
Edellinen omistaja / Edelliset omistajat
Tieto näytetään ”Vaihda rakenteen omistaja” tiedonsyötön jälkeen. Katso edellinen otsikko Omistaja.
Kunnossapitäjä

Ohje: Syötetään liikennetunnelin kunnossapitäjä liikennetunnelia perustettaessa. Myöhemmin liikennetunnelin kunnossapitäjä muutetaan syöttämällä liikennetunnelin uusi
kunnossapitäjä ja alkamispäivämäärä kohtaan ”Vaihda rakenteen kunnossapitäjä”.
Edellinen kunnossapitäjä / Edelliset kunnossapitäjät
Tieto näytetään ”Vaihda rakenteen kunnossapitäjä” tiedonsyötön jälkeen. Katso edellinen otsikko Kunnossapitäjä.
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Väylänpito

Ohje: Syötetään ”Rataverkko”, ”Tieverkko” tai ”Vesiväylät”. Mikäli liikennetunneli liittyy
useampaan väylänpitoon, valitaan merkittävin.
Väylänpito syötetään vain kuin liikennetunnelin omistajana on Väylävirasto.
Sijaintikunta
Ohje: Syötetään kunta tai kunnat, joissa liikennetunneli sijaitsee.
Kunnossapitoalue
Tieto näytetään, kun ensisijaiseksi väyläosoitteeksi on syötetty rataosoite (kts. kappale
4.3 Väylä- ja liikennetiedot)
Urakka-alue
Tieto näytetään, kun ensisijaiseksi väyläosoitteeksi on syötetty tieosoite (kts. kappale
4.3 Väylä- ja liikennetiedot)
Ympäristörasitus

Ohje: Syötetään pahin liikennetunnelia rasittava ympäristörasitus.
Ensisijainen asema väyläverkolla

Ohje: Syötetään liikennetunnelin läpi kulkevan ensisijaisen väylän tyyppi.
Jos liikennetunnelin ensisijaisen väylän tyyppi on epäselvä, liikennetunnelin omistajan
kanssa sovitaan tapauskohtaisesti, mikä väylän tyyppi valitaan.
Toissijaiset asemat väyläverkolla

Ohje: Syötetään tarvittaessa liikennetunnelin läpi kulkevan toissijaisen väylän tyyppi tai
tyypit.
ADR-tunneliluokka

Ohje: Syötetään liikennetunnelin ADR-tunneliluokka (A-E) /8/.
Huomautukset

Ohje: Syötetään tarvittaessa huomautuksia ja lisätietoja yleistiedoista.
Esimerkiksi liikennetunnelin vaihtoehtoiset nimet syötetään tähän.

4.1.2

Suunnitelma ja rakennetiedot

Suunnittelijaorganisaatio

Ohje: Syötetään suunnittelijaorganisaatio tai suunnittelijaorganisaatiot (esim. suunnittelutoimisto tai suunnitteluyhteenliittymä suunnittelutoimistoineen), jonka/joiden suunnitelmien perusteella liikennetunnelin rakennekuvaus on laadittu.
Pääsuunnittelija

Ohje: Syötetään liikennetunnelin pääsuunnittelijan nimi. Jos liikennetunnelille ei ole nimetty pääsuunnittelijaa syötetään liikennetunnelin merkittävimmän suunnittelualan vastuusuunnittelija.
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Merkittävimmän suunnittelualan vastuusuunnittelija on yleensä vastaava/vastuullinen
kalliorakennesuunnittelija tai vastaava/vastuullinen rakennesuunnittelija. Merkittävimmän suunnittelualan vastuusuunnittelija määritetään tiedonsyötön yhteydessä liikennetunnelikohtaisesti
Rakentaja

Ohje: Syötetään liikennetunnelin rakentamisurakan päätoteuttaja.
Rakennuskustannukset

Ohje: Syötetään liikennetunnelin rakennuskustannukset (sadantuhannen euron tarkkuudella).
Kokonaiskustannukset

Ohje: Syötetään liikennetunnelin kokonaiskustannukset (sadantuhannen euron tarkkuudella).
Lisätieto

Ohje: Syötetään tarvittaessa tarkentavaa ja täydentävää tietoa liittyen edellä oleviin kokonaisuuksiin. Voidaan esimerkiksi syöttää eri tekniikka-aloista vastanneet suunnittelijat
ja suunnittelutoimistot.

4.1.3

Rakennesuunnitelmat

Ohje: Syötetään piirustustyyppi, piirustusnumerosarja, suunnitelmanumero ja mahdollinen laskelmanumero ja tarvittaessa kuvaus.

4.1.4

Mittatiedot ja tunneliputkikohtaiset tiedot

Tunneliputken pituus
Tunneliputkien pituudet näytetään tunneliputkien ominaisuustiedoista (kts. kappale 6.3
Tunneliputket).
Tunnelin kokonaispituus
Liikennetunnelin pituus määräytyy pisimmän tunneliputken pituuden mukaan. Haarautuvat tunneliputket erottuvat toisistaan kohdassa, jossa niiden kantavat rakenteet eroavat toisistaan. Yleisesti tällainen kohta on kalliotunneleissa kalliopilarin kohdalla ja betonitunneleissa betonipilarin/-seinän kohdalla.
Tietunneli

Ohje: Syötetään tietunnelin pituus metreissä pyöristettynä lähimpään tasametriin.
Tietunnelin pituus on pisimmän ajoneuvotunnelin pituus.
Ajoneuvotunnelin pituus on pisimmän ajokaistan keskilinjan pituus, joka on kokonaan
katettu /9/.
Esimerkki: Tietunneli koostuu kahdesta ajoneuvotunnelista. Toisessa ajoneuvotunnelissa kaikkien ajokaistojen keskilinjojen katettu pituus on 500 m. Toisessa ajoneuvotunnelissa on kolme kaistaa, joista kahdella ajokaistalla keskilinjojen katettu pituus on 490
m ja yhdellä 510 m. Tietunnelin pituus on pisimmän ajoneuvotunnelin pituus, joka on
tässä tapauksessa 510 m.
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Jos ajoneuvotunneli haarautuu, tietunnelin pituus määräytyy pisimmän ajoneuvotunneleihin muodostuvan yhdensuuntaisen kaistayhteyden mukaan. Kaistoina käytetään ajoneuvotunnelien pituuksien määrittämiä kaistoja (Kuva 5).

Kuva 5. Esimerkkinä haarautuva ajoneuvotunneli, jossa tietunnelin pituus määräytyy
haaratunnelin ja päätunnelin perusteella, eli haaratunneli on pidempi, kuin päätunnelin
kuvassa vasemman puolen pituus. Siniset viivat kuvaavat liikennetunnelin pituuden
määritystä.
Rautatietunneli

Ohje: Syötetään rautatietunnelin pituus metreissä pyöristettynä lähimpään tasametriin.
Rautatietunnelin pituus on määritelty ohjeessa (LO 19/2018) /5/.
Ratatunnelin pituus on pisimmän raiteen keskilinjan pituus, joka on kokonaan katettu.
Jos ratatunneli haarautuu, rautatietunnelin pituus määräytyy pisimmän ratatunneleihin
muodostuvan raideyhteyden mukaan (soveltaen LO 19/2018 /5/).
Vesiväylätunneli

Ohje: Syötetään vesiväylätunnelin pituus metreissä pyöristettynä lähimpään tasametriin.
Vesiväylätunnelin pituus on pisimmän vesiliikennetunnelin pituus.
Vesiliikennetunnelin pituus on vesiväylän pituus, joka on kokonaan katettu. Jos vesiliikennetunnelissa ei ole vesiväylää, on vesiliikennetunnelin pituus suunnitelmien mukaisen
tunneliprofiilin/profiilien keskilinjan kohdalta kokonaan katettu pituus.
Jos vesiliikennetunneli haarautuu, vesiväylätunnelin pituus määräytyy pisimmän vesiliikennetunneleihin muodostuvan yhteyden mukaan. Periaate on sama kuin haarautuvissa rata- ja ajoneuvotunneleissa.
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Raiteenvaihtopaikka
Raiteenvaihtopaikkaa ei huomioida rautatietunnelin pituuden määrityksessä.

Ohje: Syötetään raiteenvaihtopaikan pituus metreissä pyöristettynä lähimpään tasametriin.
Raiteenvaihtopaikan pituus on raiteenvaihtopaikan geometrian pituus (kts. kappale
4.2.2 Päärakenneosien geometriat).
Tunneliputkien poikkileikkausmitat
Ajoneuvotunneli
Ajoneuvotunnelin ajoradan leveys, vapaan tilan korkeus ja vapaan tilan leveys näytetään ajoneuvotunnelin ominaisuustiedoista (kts. kappale 6.3.1 Ajoneuvotunneli).
Ratatunneli
Ratatunnelin ATU-vaatimuksen ja Sähkö-ATU-vaatimuksen täyttyminen näytetään ratatunnelin ominaisuustiedoista (kts. kappale 6.3.2 Ratatunneli).
Vesiliikennetunneli
Vesiliikennetunnelin alikulkukorkeus, alikulkukorkeuden vertaustaso, vapaa korkeus,
turvaväli, haraussyvyys, kulkusyvyys ja vapaa leveys /10/ näytetään vesiliikennetunnelin ominaisuustiedoista (kts. kappale 6.3.4 Vesiliikennetunneli).
Raiteenvaihtopaikka
Tiedot ovat samat kuin ratatunnelilla.
Tunneliputkien kantavat rakenteet
Tunneliputkien pääasiallinen kantava rakenne näytetään rakennekuvauksesta tunneliputkien ominaisuustiedoista (kts. kappale 6.3 Tunneliputket) ajoneuvotunnelille, ratatunnelille ja vesiliikennetunnelille.

4.2 Sijainti- ja geometriatiedot
4.2.1

Rakenteen keskipiste

Tarvittaessa liikennetunnelin keskipiste voidaan syöttää tässä. Liikennetunnelin keskipisteen syöttäminen on ohjeistettu kappaleessa 4.1.1 Yleistiedot kohdassa Keskipistesijainti (ETRS-TM35FIN).

4.2.2

Päärakenneosien geometriat

Ohje: Liikennetunneliin liittyvät geometriat syötetään päärakenneosittain ETRSTM35FIN koordinaatistossa. Koordinaatit syötetään metreinä ja koordinaattien tarkkuustaso on kolme desimaalia.
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Päärakenneosalle voidaan syöttää geometria vasta sen jälkeen, kun päärakenneosa on
luotu (kts. kappale 6.2 Päärakenneosan rakennekuvauksen laatiminen). Syötetty geometria piirtyy karttakäyttöliittymään. Geometrian tiedon syöttöjärjestykseen on kiinnitettävä huomiota, sillä geometria määrittää myös päärakenneosan inventointi/-tarkastussuunnan.

Ohje: Geometrialle syötetään tarkkuustaso geometrian lähtötiedon mukaisesti. Tiedon
tarkkuustaso on määritettävä kaikille geometrioille. Valittavat tarkkuustasot ovat:
•

Määritetty kartalla, joka on tiedonsyöttäjän karttapohjalle määrittämä geometria

•

GPS-tieto, esim. tunnelin tarkastajan käsi-GPS:n koordinaattitiedon perusteella
tehty geometria

•

Suunnitelmatieto, esim. tunnelin suunnittelun aikainen koordinaattiluettelotieto

•

Tarkemitattu tieto

Tunnelimaiset päärakenneosat

Ohje: Ajoneuvotunnelin, ratatunnelin, raiteenvaihtopaikan, vesiliikennetunnelin, yhdystunnelin, huoltotunnelin, työtunnelin, maanalaisen teknisen tilan, asemien ja jalankulkutunnelin geometria syötetään murtoviivana. Geometrian suorat osuudet syötetään
kahdella pisteellä ja kaarteessa geometrian pisteiden väli on 1 m.
Lähtökohtaisesti tiedonsyöttötapa rekisterissä on tekstinä muodossa:
itäkoordinaatti;pohjoiskoordinaatti;korkoluku.
Kaikki murtoviivan pisteiden koordinaatit syötetään peräkkäin ja erotetaan toisistaan
puolipisteellä. Yhdelle geometrian pisteelle annetaan paaluluku (Referenssipiste) ja lähtökohtaisesti tämä piste on ensimmäinen geometriapiste.
Lähtökohtaisesti tunnelimaisten päärakenneosien geometrian suunta on sama kuin
päärakenneosan paalutuksen suunta.

Ohje: Ajoneuvotunnelin, ratatunnelin ja vesiliikennetunnelin geometriaksi syötetään ko.
tunneliputkien pituusmääritelmän mukainen linja (kts. kappale 4.1.4 Mittatiedot ja tunneliputkikohtaiset tiedot).
Kuitenkin useimmissa vanhoissa tunneleissa geometrian lähtötietona oleva suunnitelmatieto on määritetty jonkun muun linjan mukaan, esim. ajoneuvotunneleissa kaistojen väliin. Myös tätä valmista suunnitelmatietoa voidaan geometrian luonnissa käyttää,
mutta tällöin päärakenneosan ominaisuustietoihin tulee kirjata, mihin linjaan geometria
perustuu. Päärakenneosan geometrian tulee aina sijaita päärakenneosan sisällä, esim.
kahden ajoneuvotunnelin välissä olevaa väylän geometriaa ei saa käyttää ajoneuvotunnelin geometrian määrityksessä. Muissa tunnelimaisissa päärakenneosissa suositellaan,
että geometrian perustana käytetään päärakenneosan keskilinjaa.

Ohje: Raiteenvaihtopaikan geometriaksi syötetään pisimmän raiteen keskilinja, joka alkaa ja loppuu ratatunnelien geometriaan (Kuva 6).
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Kuva 6. Tasopiirustus raiteenvaihtopaikasta. Sinisellä ratatunnelien geometriat ja
vihreällä raiteenvaihtopaikan geometria.
Ohje: Yhdystunnelin geometriaksi syötetään suunnitelmien mukainen mittalinja ja jos
mittalinjaa ei ole syötetään louhinta- tai rakenneprofiilin keskilinja. Yhdystunnelin geometria alkaa ja loppuu tunneliputkien geometriaan.
Kuilut

Ohje: Kuilun geometria syötetään murtoviivana. Lähtökohtaisesti kuilun geometria syötetään kahdella pisteellä kuilun keskelle.
Pystykuilussa pisteiden itä- ja pohjoiskoordinaatit ovat samat, mutta korkoluku on eri.
Kuilun ala- ja yläpäässä kuilun geometrian korkoluvut määräytyvät sen perusteella, mihin kuiluun liittyvän kokoonpanot ja rakenneosat ulottuvat. Lähtökohtaisesti kuilun alapäässä murtoviivan piste sijaitsee lattiatasossa ja kuilun yläpäässä murtoviivan piste sijaitsee kuilun ja maanpällisen rakennuksen rajassa.
Geometrian suunta on alhaalta ylöspäin.
Maanpäälliset tekniset tilat ja rakennukset

Ohje: Maanpäällisen teknisen tilan ja maanpäällisen rakennuksen geometria syötetään
suljettuna murtoviivana (geometrian alku- ja loppupiste on sama). Geometrian pisteinä
käytetään rakennuksen kulmapisteiden koordinaatteja (sokkelin näkyvän osan alapinta). Maanalaisen teknisen tilan geometria syötetään, kuten muidenkin tunnelimaisten päärakenneosien geometriat.
Maanpäällisissä teknisissä tiloissa ja rakennuksissa geometrian suunnalla ei ole merkitystä.

4.3 Väylä- ja liikennetiedot
Tunnelissa kulkeva tie, rautatie ja katu

Ohje: Syötetään tunneliputkien läpi kulkevien väylien rata-, tie-, katu- ja vesiväyläosoitteet tunneliputkien pituuden puolivälin pisteeseen. Lähtökohtaisesti pääväylä on pisimmän tunneliputken väylä.
Ylittävät väylät

Ohje: Syötetään liikennetunnelin ylittävät väylät silloin, kun niillä on liikennetunnelin
kannalta merkitystä. Betonirakenteisilla tunneleilla syötetään kaikki ylittävät väylät. Kalliorakenteisilla tunneleilla syötetään ne ylittävät väylät, joissa kalliotunnelin ja ylittävän
väylän välisen kalliokannaksen paksuus on pienempi kuin päärakenneosan leveys. Ylit-
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tävän väylän sijainniksi syötetään ylittävän väylän ja pääväylän risteyskohta. Mikäli ylittävä väylä ei ylitä pääväylää, syötetään ylittävän väylän sijainniksi sen ja merkittävimmän päärakenneosan geometrian risteyskohta.
Alittavat väylät

Ohje: Syötetään liikennetunnelin alittavat väylät silloin, kun niillä on liikennetunnelin
kannalta merkitystä. Betonirakenteisilla tunneleilla syötetään kaikki alittavat väylät. Kalliorakenteisilla tunneleilla syötetään ne alittavat väylät, joissa kalliotunnelin ja alittavan
väylän välisen kalliokannaksen paksuus on pienempi kuin päärakenneosan leveys. Alittavan väylän sijainniksi syötetään alittavan väylän ja pääväylän risteyskohta. Mikäli alittava väylä ei alita pääväylää syötetään alittavan väylän sijainniksi sen merkittävimmän
päärakenneosan geometrian risteyskohta.

4.4 Lähdetiedot
Tähän ei syötetä tietoa.
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5 Kunto ja tapahtumat
Kunto ja tapahtumat -osio koostuu kuvissa 7 ja 8 esitetyistä kokonaisuuksista:
• Kunto ja tapahtumat
o Uusi tarkastus
o Uusi seuraava tarkastus
o Uusi korjaus
o Uusi tapahtuma
• Kunto ja vauriot, tilanneraportti
• Tarkastajaa palvelevat tiedot
• Kaikki tapahtumat

Kuva 7. Esimerkkinä rekisterinäkymä Kolsilan tietunnelin Kunto ja tapahtumat -osiosta,
johon on lisätty punaiset laatikot kuvaamaan kappaleen 5 Kunto ja tapahtumat
otsikkojakoa.

Kuva 8. Kunto ja tapahtumat osioon syötettävien tietojen otsikot.
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5.1 Kunto ja tapahtumat -osio
5.1.1

Uusi tarkastus

Tiedonsyöttö ohjeistetaan Tunnelintarkastuskäsikirjassa.

5.1.2

Uusi seuraava tarkastus

Tiedonsyöttö ohjeistetaan Tunnelintarkastuskäsikirjassa.

5.1.3

Uusi korjaus

Ohje: Syötetään tarvittavat tiedot korjauksesta ja liitetään tarvittavat dokumentit korjaukseen /1/. Korjaukseen liittyvien dokumenttien tallennuksesta katso kappale 8 Dokumentit.

5.1.4

Uusi tapahtuma

Tyyppi

Ohje: Syötetään tyypiksi Rakentaminen (kun suunnittelun jälkeen rakentaminen alkaa)
tai Muu tapahtuma.
Muu tapahtuma on esimerkiksi vanha tarkastus tai vanha korjaus, josta halutaan tallentaa dokumentteja Taitorakennerekisteriin.
Otsikko

Ohje: Syötetään tapahtumaa kuvaava nimi.
Ajankohta

Ohje: Syötetään tapahtuman päivämäärä.
Kuvaus

Ohje: Syötetään tapahtumasta lisätietoja.

5.2 Kunto ja vauriot, tilanneraportti
Tässä osiossa näytetään liikennetunnelin koostettuja kuntotietoja.

5.3 Tarkastajaa palvelevat tiedot
5.3.1

Liikkumisrajoitukset

Ohje: Syötetään ”Tarkenne” kohtaan tarvittavat tiedot liikennetunneliin liittyvistä liikkumisrajoituksista tai muista liikennetunnelin tarkastukseen vaikuttavista tekijöistä.
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Tyypillisesti liikennetunneliin liittyvät liikkumisrajoitukset koskevat kulkua tunneliputkien
suuaukoille, radalle nousupaikkojen sijainteja ja pääsyä yksittäisiin päärakenneosiin.
Muita tarkastukseen vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm. rajoitteet nostolaitteen käytössä tai matkapuhelinverkon kuuluvuudessa. Luukkujen, ovien, porttien yms. aukaisut
tai avaimien toimitukset on sovittava yleensä kunnossapitäjän kanssa. Työturvallisuuden kannalta on huomioitava liikkumiselta kielletyt alueet kuten suurtehoantennien
edustat.

5.3.2

Tarvittavat tarkastusvälineet

Tiedonsyöttö ohjeistetaan Tunnelintarkastuskäsikirjassa.

5.3.3

Käänteinen inventointisuunta

Tiedonsyöttö ohjeistetaan Tunnelintarkastuskäsikirjassa.

5.3.4

Huomiot

Ohje: Syötetään tarvittaessa tarkastuksella erityisesti huomioitavat asiat kuten liikkumisrajoitukset.

5.3.5

Kiinteät tarkastuslaitteet

Tähän ei syötetä tietoa. Kiinteät tarkastuslaitteet eivät koske liikennetunneleita.

5.4 Kaikki tapahtumat
Tässä näytetään kaikki liikennetunneliin syötetyt tapahtumat kronologisessa järjestyksessä.
Kun uusi liikennetunneli luodaan Taitorakennerekisteriin ja valitaan tilaksi ”Suunnitteilla”,
niin tapahtumaksi tulee näkyviin ”Suunnittelu” ja ominaisuustietona suunnittelun aloituspäivämäärä.
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6 Rakennetiedot
Tässä luvussa ohjeistetaan, miten rakennekuvauksen tiedonsyöttö tehdään liikennetunnelin osalta Taitorakennerekisteriin. Ohjeistus sisältää liikennetunnelista rekisteriin syötettävän tietosisällön, sen hierarkian ja vähimmäisvaatimukset, niin että rakennekuvauksesta muodostuu jäsennelty kokonaisuus.
Taitorakennerekisterissä liikennetunnelin Rakennetiedot -osio koostuu alla luetelluista
kokonaisuuksista. Lisäksi Rakennetiedot -osiosta löytyy ”Tarkasta rakennetiedot”, johon
liikennetunnelin omistaja tai tiedonsyötön ulkopuolinen tarkastaja voi lisätä rakennekuvaukseen liittyviä kommentteja ja huomioita. Rakennetiedot-osio sisältää seuraavat kokonaisuudet:
Standardikuvaukset
Täältä löytyy ohjeistus liikennetunnelin tiedonsyötöstä.
Rakennekuvaus tarkastuslinjoittain
Täällä on esitetty rakennekuvaukseen syötetty tieto päärakenneosittain pituus- ja poikkileikkaussijaintiin sidottuna. Täällä voidaan tarkistaa rakennekuvaukseen syötetty tieto
päärakenneosan geometriaa pitkin. Näkymä on samanlainen, kuin rekisterin tarkastuskäyttöliittymässä.
Rakennekuvaus
Tänne tiedonsyöttäjä luo rakennekuvauksen. Rakennekuvauksen tiedonsyöttö on ohjeistettu seuraavissa kappaleissa.

6.1 Rakennekuvaus, yleistä
Taitorakennerekisteriin syötettäviä tietoja voi lisätä joko olemassa olevaan liikennetunneliin tai kokonaan uuteen liikennetunneliin. Mikäli liikennetunnelia ei ole olemassa tiedonsyöttö aloitetaan luomalla rekisteriin uusi liikennetunneli (kts. kappale 1.1 Uuden
liikennetunnelin luominen).

6.1.1

Rakennekuvauksen hierarkia

Liikennetunnelin rakennekuvauksen sisältö noudattaa hierarkiaa, joka on esitetty kuvassa 9. Hierarkiassa ylimpänä on rakenneryhmä (katso kappale 3 Rakenneryhmät ja
joukot).
Liikennetunnelin rakennekuvaus koostuu viidestä hierarkkisesta kokonaisuudesta:
• Päärakenneosat, jotka koostuvat kokoonpanoista
• Kokoavat kokoonpanot
• Kokoonpanot, jotka koostuvat rakenneosista
• (Kokoavat rakenneosat laitteilla ja varusteilla)
• Rakenneosat, jotka ovat hierarkian pienin yksikkö
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Päärakenneosia, kokoavia kokoonpanoja, kokoonpanoja, kokoavia rakenneosia ja rakenneosia on useita ja ne ovat liikennetunnelikohtaisia. Yllä mainituista kokonaisuuksista kokoavat kokoonpanot ja kokoavat rakenneosat eivät varsinaisesti muodosta
omaa hierarkkista kokonaisuutta, vaan toimivat lähinnä kokoonpanoja ja/tai rakenneosia kokoavina otsikkotasoina päärakenneosien ja kokoonpanojen alla.

Kuva 9. Liikennetunnelin rakennetiedon periaatteellinen hierarkia.

6.1.2

Rakennekuvauksen sisältörakenne

Rakennekuvauksen kappalejako noudattaa Taitorakennerekisterin hierarkiaa järjestyksessä isoimmasta kokonaisuudesta pienimpään: päärakenneosat, kokoonpanot ja rakenneosat.
Jokaiselle hierarkiatasolle annetaan tiedonsyöttöön liittyviä ohjeistuksia, jotka koskevat
kaikkia kyseisen tason osia. Esimerkiksi "Tunneliputket"-otsikko kerää yhteen ohjeistuksia, jotka koskevat yleisesti kaikkien tunneliputkien tiedonsyöttöä. Yleisten ohjeiden lisäksi ohjeistetaan tiedonsyöttöä yksittäisten hierarkiatasojen osalta, kuten Ajotunneli ja
Ratatunneli.
Tiedonsyötön aikana on tärkeä pitää mielessä, että Taitorakennerekisterin käyttöliittymästä puuttuu peruutustoiminto ja kertaalleen tehtyä muutosta on mahdotonta kumota. Tästä syystä tiedonsyöttö on tehtävä huolellisesti. Taitorakennerekisterin ominaisuuksia ja esim. rakennekuvauksen syöttöä voi testata Taitorakennerekisterin testiympäristössä.
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6.2 Päärakenneosan rakennekuvauksen laatiminen
6.2.1

Kaikkia päärakenneosia yhdistävät ominaisuustiedot

Kokoavat päärakenneosat jaetaan kolmeen ryhmään:
•

Tunneliputket

•

Tekniset tilat ja yhteydet

•

Yleisötilat ja yhteydet

Yllä mainitut kokoavat päärakenneosat muodostuvat automaattisesti uuden liikennetunnelin luonnin yhteydessä. Kokoavien päärakenneosien alle luodaan päärakenneosat.
Ohjeistuksia:
•

Kaiken Taitorakennerekisteriin syötettävän tiedon on perustuttava dokumentoituun lähtötietoon tai päärakenneosissa tehtyihin tarkkoihin havaintoihin. Lähtökohtana on se, että päärakenneosien rakennekuvaus tehdään vasta rakentamisen jälkeen, jotta rakennekuvaus vastaa toteutettua liikennetunnelia.

•

Päärakenneosan pituus tulee määrittää rakennekuvaukseen metrin tarkkuudella.
Lisäksi päärakenneosan, kokoonpanojen ja rakenneosien sijainti tulee määrittää
päärakenneosan pituussuunnassa metrin tarkkuudella. Pituussuuntaisen sijainnin
määrityksessä on paras hyödyntää päärakenneosan suunnitelmapiirustuksissa
esitettävää paalutusta. Jos suunnitelmapiirustuksissa ei ole paalutusta ilmoitettu,
tulee päärakenneosan paaluluvut määrittää tehtyjen havaintojen perusteella.

•

Päärakenneosan tunnuksena käytetään sitä tunnusta, joka mainitaan suunnitelmapiirustuksissa tai vaihtoehtoisesti annetaan tunnus, joka kuvaa parhaiten kyseistä päärakenneosaa. Epäselvissä tapauksissa kannattaa päärakenneosien tunnukset sopia liikennetunnelin omistajan kanssa.

•

Kahden päärakenneosan rajapinnassa sijaitsevia ”yhteisiä” kokoonpanoja ja rakenneosia ei saa syöttää kahteen kertaan. Tiedonsyöttäjä päättää tapauskohtaisesti miten ns. yhteisten kokoonpanojen ja rakenneosien jaottelu on luontevinta
toteuttaa. Esimerkiksi tunneliputken ja yhdystunnelin väliseinän tiedot syötetään vain yhdystunnelille.

•

”Lisää liitos rakenneosien välille” liittää yhteen kaksi päärakenneosaa, mikäli
päärakenneosien yhteyttä on vaikea tulkita karttaliittymästä. Liitos ei ole pakollinen rakenneosien ominaisuus.

•

”Puuttuu”-kohta rastitetaan, mikäli päärakenneosa on suunniteltu ja päärakenneosalle on tehty varaus, mutta päärakenneosaa ei ole rakennettu.

•

”Ulkopuolinen omistaja”-kohtaan kirjataan päärakenneosan omistajataho, mikäli
se on joku muu kuin päärakenneosan ensisijainen omistaja.

•

”Tarkenne” kohtaan voi kirjata rakenneosan kannalta tärkeitä tietoja, joita ei tiedonsyötön muissa kohdissa mainita.
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•

Päärakenneosien tiedonsyötön oikeellisuuden tarkistamista helpottamaan on
kaksi työkalua: Tunneliputken rakenneosia voi tarkastella jaksoittain ”Rakennekuvaus tarkastuslinjoittain” -työkalun tai ”Tunnelin rakenneosat jaksoittain” työkalun avulla (Kuva 10).

•

Yleisesti ottaen kaikkien päärakenneosien kokoonpanoille ja rakenneosille annetaan sijainti tarkastuslinjaruudukossa sen mukaan missä ne poikkileikkauksessa
sijaitsevat. Ainoastaan kokoonpanoille, jotka sijaitsevat päärakenneosan sisällä
(esim. laitetila yhdystunnelissa) voidaan jättää sijainti tarkastuslinjaruudukossa
määrittämättä. Nämä kokoonpanot ja rakenneosat näkyvät tarkastuslinjoittain
olevassa rakennekuvauksessa gridinäkymän alla olevissa palloissa (Kuva 11).

•

Kokoonpanon ja rakenneosan sijainniksi tunneliputken poikkileikkauksessa eli
tarkastuslinjaruudukossa annetaan katto, vasen seinä, oikea seinä, pohja ja otsapinta tai näiden sijaintien kombinaatio. Tunneliputken holvi jaetaan edelleen
tarkastuslinjaruudukon avulla ruutuihin, jotka määräytyvät tunneliputken katon
leveyden perusteella kolmeen luokkaan. Kapeaa (yksi ruutu) ruudukkoa käytetään alle 7 m leveissä tunneleissa, normaalia (kaksi ruutua) käytetään 7 – 14
metriä leveissä tunneleissa ja leveää (neljä ruutua) yli 14 metriä leveissä tunneleissa rakennekuvauksen laatijan oman harkinnan mukaan.

•

Päärakenneosia voidaan kopioida ja siirtää rakennekuvauksessa. Päärakenneosia kopioidessa myös kaikki sen alla olevat kokoonpanot ja rakenneosat kopioituvat.

Kuva 10. Rakennekuvaus tarkastuslinjoittain (vasen) ja tunnelin rakenneosat jaksoittain
(oikea).
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Kuva 11. Ajoneuvotunnelin rakennekuvaus tarkastuslinjoittain ja sen alla kokoonpanot
ja rakenneosat, joille ei ole sijaintia tarkastuslinjaruudukossa. V on tunnelin vasen seinä,
K1 ja K2 katto, O oikea seinä ja P1 ja P2 pohja.

6.3 Tunneliputket
Tunneliputkien alle lisätään päärakenneosat. Mikäli liikennetunnelissa on useampia tunneliputkia (esimerkiksi silloin, kun tietunnelissa on kaksi erillistä ajoneuvotunnelia), nämä
kirjataan omina päärakenneosinaan.
Tunneliputken alle voidaan määrittää seuraavat päärakenneosat:
•

Ajoneuvotunneli

•

Ratatunneli

•

Raiteenvaihtopaikka

•

Vesiliikennetunneli (esim. kanavatunnelit)

Ohjeistuksia:
•

Tunneliputkien ominaistietojen vähimmäisvaatimuksia ovat alku- ja loppupaalu,
tunneliputken pituus, pääasiallinen kantava rakenne ja toissijainen kantava rakenne sekä tunnus.

•

Tunneliputken pituuden määritys on esitetty kappaleessa 4.1.4 Mittatiedot ja tunneliputkikohtaiset tiedot.

•

”Pääasiallinen kantava rakenne” on se kantava rakenne, joka muodostaa suurimman osuuden tunneliputken pituussuuntaisesta rakenteesta. 2Toissijainen kantava rakenne” on rakenne/rakenteet, jotka muodostavat loput osuudet tunneliputken pituussuuntaisesta rakenteesta. Kantavia rakenteita ovat kallio, betoni ja
teräs. Kantavat rakenteet ovat tunneliputkikohtaisia. Esimerkkejä kantavista rakenteista:
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o

tunnelissa on verhousrakenne ja lujitusruiskubetoni kallion pinnassa: kantava rakenne on kallio

o

betoni- tai terästunnelit, joissa on ympärystäytöt: kantava rakenne on
betoni tai teräs

o

kalliotunnelissa tunnelin stabiliteetin takia kalliota vasten valettu betoniholvi: kantava rakenne on betoni

•

Tunneliputken tunnelihaaraksi määritellään päätunnelista eriytyvä tunneliputki,
kuten ramppitunneli. Tunnelihaaran paalutus alkaa kohdasta, jossa tunnelihaaran kantava rakenne alkaa. Tunnelihaaran alkupaalu vastaa päätunnelin paalulukua tunnelihaaran ja päätunnelin liitoskohdassa (Kuva 12). Jos tunnelihaaraan
liittyy rakenneosa (kuten liikennemerkki), joka sijaitsee tunnelihaaran ulkopuolella, tälle annetaan suhteellinen sijainti, joka tarpeen vaatiessa voi olla negatiivinen suhteessa tunnelihaaran paalutukseen.

•

Liikenneympyrää käsitellään lähtökohtaisesti ajoneuvotunnelin jaksona, jossa
louhinta- tai rakenneprofiili poikkeaa muusta tunnelista. Ajoneuvotunneliin luodaan liikenneympyrän kohdalle kokoonpano, jossa määritellään liikenneympyrän
alku- ja loppupaalu ja louhintaprofiilin tyypiksi asetetaan ”Profiilin vaihtumisalue”.
Jos liikenneympyrä käsitellään päärakenneosana (liikennetunnelin omistajan päätöksellä), niin tiedonsyöttäjä vastaa siitä, miten liikenneympyrän tiedonsyöttö
tehdään.

•

Vesiliikennetunnelin pituus on määritelty kappaleessa 4.1.4

Kuva 12. Tunnelihaaran alkupaalu (punainen viiva) tunnelihaaran ja päätunnelin
liitoskohdassa.
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Ajoneuvotunneli

Ominaisuustiedot
Tunneliputkien ominaistietojen vähimmäisvaatimusten lisäksi ajoneuvotunnelille tulee
kirjata mitat eli ajoradan ja tiealueen leveys, vapaan tilan korkeus ja vapaan tilan leveys,
mikäli tieto on saatavilla.
Ohjeistuksia:
•

Ajoneuvotunnelin alku- ja loppupaalujen kohdat määräytyvät tunneliputken pisimmän ajokaistan keskilinjan mukaan niin että alkupaalu sijaitsee suoraan tunneliputken katetun osuuden alkamiskohdan alapuolella ja loppupaalu katetun
osuuden päättymiskohdan alapuolella. Alkupaalu saa rakennekuvauksessa suhteellisen sijainnin 0. Alkupaalun tarkan sijainnin määrittäminen helpottaa tunneliputken tarkastajaa määrittämään tarkastuksen alkupisteen tarkasti. Kuvassa 13
kaksikaistaisen ajoneuvotunnelin ylempi kaista on pidempi. Näin ollen ajoneuvotunnelin alkupaalun sijainti on tunnelin paalulla PL 5054. Alkupaalun tarkka sijainti on merkattu kuvassa 13 punaisella rastilla.

•

Ajoneuvotunneleissa ajoradan, tiealueen ja vapaan tilan leveystiedot määräytyvät aina tunneliputken kapeimman kohdan mukaan ja vapaan tilan korkeus matalimman kohdan mukaan. Vapaan tilan sisäpuolella ei lähtökohtaisesti saa olla
kiinteitä eikä myötääviä esteitä /15/.

Kuva 13. Alkupaalun sijainti suuaukolla kaksikaistaisessa ajoneuvotunnelissa, missä
ylempi kaista on katetulta osuudeltaan pidempi.
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Ratatunneli

Ominaisuustiedot
Tunneliputkien ominaisuustietojen vähimmäisvaatimusten lisäksi ratatunneleille tulee
kirjata ATU-vaatimus, vapaan tilan korkeus ja vapaan tilan leveys, mikäli tiedot ovat
saatavilla.
Aukean tilan ulottuma (ATU) on se pitkin raidetta ulottuva tila, jonka sisällä ei saa olla
kiinteitä rakenteita tai laitteita /11/.
Vapaan tilan sisäpuolella ei lähtökohtaisesti saa olla kiinteitä eikä myötääviä esteitä /15/.
Ohjeistuksia:
•

Ratatunnelin alkupaalu- ja loppupaalu määräytyvät mittaraiteen pisimmän ratakiskon alkukohdasta niin että alkupaalu sijaitsee suoraan tunneliputken katetun
osuuden alkamiskohdan alapuolella ja loppupaalu katetun osuuden päättymiskohdan alapuolella. Ratatunnelissa paalulukuina käytetään ratakilometrien
km+m vastaavia arvoja esimeriksi:
o km+m 123+456 → paaluluku 123456
o km+m 001+234 → paaluluku 1234

•

Kohdassa "ATU-vaatimus" annetaan arvoksi "Täyttää ATU-vaatimuksen" tai "Ei
täytä ATU-vaatimusta" sekä ”Täyttää sähkö-ATU-vaatimuksen” tai ”Ei täytä
sähkö-ATU-vaatimusta”. Mikäli ATU-vaatimusten täyttymisestä ei ole tietoa syötetään ”Ei tiedossa”.

•

Yksiraiteisessa ratatunnelissa vapaan tilan leveys annetaan symmetrisesti raiteen
keskilinjan suhteen. Mahdolliset poikkeavuudet symmetrisyyteen kirjataan ”Tarkenne” kohtaan etäisyyksinä raiteen keskilinjaan. Useampiraiteisissa ratatunneleissa vapaan tilan leveys kirjataan raiteiden yhteisenä vapaana leveytenä ja lisäksi kirjataan ”Tarkenne” kohtaan etäisyydet uloimpien raiteiden keskilinjoista
ulospäin.

6.3.3

Raiteenvaihtopaikka

Ominaisuustiedot
Tunneliputkien ominaisuustietojen vähimmäisvaatimusten lisäksi raiteenvaihtopaikalle
tulee kirjata ATU-vaatimus, vapaan tilan korkeus ja vapaan tilan leveys, mikäli tiedot
ovat saatavilla.
Ohjeistuksia:
•

Raiteenvaihtopaikan alku- ja loppupaalu määräytyy samalla periaatteella, kuin
kappaleessa 6.3 on esitetty tunnelihaaran alkupaalun määräytyminen. Yleensä
raiteenvaihtopaikan alku- ja loppupaalut ovat raiteenvaihtopaikan palo-ovien
kohdalla. Raiteenvaihtopaikan paalulukujen johtaminen ratakilometreistä km+m
tehdään samoilla periaatteilla kuin ratatunnelissa.

•

ATU-vaatimus sekä vapaan tilan leveys kirjataan kuten ratatunneleilla.
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Vesiliikennetunneli

Ominaisuustiedot
Tunneliputkien ominaisuustietojen vähimmäisvaatimusten lisäksi vesiliikennetunneleille
tulee kirjata alikulkukorkeus, alikulkukorkeuden vertaustaso, vapaa korkeus, turvaväli,
haraussyvyys, kulkusyvyys ja vapaa leveys. Vesiliikennetunnelin poikkileikkauksen periaatepiirros on esitetty kuvassa 14.
Ohjeistuksia:
•

Alikulkukorkeus tarkoittaa suurinta aluksen korkeutta, käytännössä yleensä
maston korkeutta, jolla tunneliputki voidaan turvallisesti läpäistä. Alikulkukorkeus määritetään vertaustason mukaisesta vedenpinnan tasosta /10/.

•

Määräävä vedenkorkeustaso on se korkeustaso, jonka suhteen alikulkukorkeus
ilmoitetaan. Vertaustasona käytetään järvialueilla purjehduskauden ylintä vedenkorkeustasoa (HWnav) /10/, joka ilmoitetaan joko vanhassa NN-järjestelmässä tai uudessa N2000-järjestelmässä.

•

Vesiliikennetunnelin vapaa korkeus on määräävän vedenkorkeustason (alikulkukorkeuden vertaustason) ja tunneliputken holvin alapinnan välinen etäisyys.

•

Turvaväli on vesiliikennetunnelin vapaan korkeuden ja alikulkukorkeuden erotus
eli aaltoilun ja aluksen keinumisen johdosta tarvittava turvallisuus- ja varmuusvara. Sisältää myös erilaisista mittausten epätarkkuuksista aiheutuvat epävarmuustekijät /10/.

•

Vesiliikennetunnelin haraussyvyys eli varmistettu vesisyvyys tarkoittaa vesisyvyyttä, johon saakka tunneliputkessa on varmistettu olevan vapaata vettä.
Haraussyvyys määritetään tietystä vertausvedenpinnan tasosta, joka on sisävesillä pääsääntöisesti purjehduskauden aliveden taso (NWnav) /10/.

•

Vesiliikennetunnelin mitoitussyvyys tarkoittaa suurinta suunniteltua syväystä,
jolla alus voi käyttää vesiliikennetunnelia. Mitoitussyvyys määritetään vertaustason mukaisesta vedenpinnantasosta (sisävesillä purjehduskauden aliveden taso
NWnav) /10/.

•

Vapaa leveys muodostuu poikkileikkausalueesta, jossa vesiliikennetunnelissa ei
ole kiinteitä esteitä.
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Kuva 14. Vesiliikennetunnelin periaatepiirros (mukaillen (552253/03.04.01.01/2021)
/10/).

6.4 Tekniset tilat ja yhteydet
Tekniset tilat ja yhteydet ovat tiloja, joihin ei normaalitilanteessa yleisöllä ole pääsyä.
Tekniset tilat voivat toimia pelastustienä, uloskäytävänä tai varatienä.
Teknisiin tiloihin ja yhteyksiin kuuluvia päärakenneosia ovat:
•

Kuilut

•

Yhdystunnelit

•

Huoltotunnelit

•

Työtunnelit

•

Tekniset tilat

Ohjeistuksia:
•

Teknisten tilojen ja yhteyksien ominaisuustietojen vähimmäisvaatimuksia ovat
päärakenneosan alku- ja loppupaalu sekä tunnus.
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Kuilut

Ominaisuustiedot
Teknisten tilojen ja yhteyksien ominaisuustietojen vähimmäisvaatimusten lisäksi kuiluille
tulee kirjata korkeus eli suhteellinen sijainti. Kuilun korkeus määritellään siten, että kuilun alin piste vastaa kuilun alla olevan tilan lattiatasoa, joka saa sijainnin 0. Kuilun korkeuden määrittää kuilun päättymispiste, esim. kuilun ja kuilun yläpuolella mahdollisesti olevan rakennuksen raja.
Ohjeistuksia
•

Kuilun seinät määritellään nimeämällä ne myötäpäivään tunnuksin A-D, niin että
suoraan pohjoiseen osoittava seinä tai pisin pohjoisen ja idän välinen seinäosuus saa tunnuksen A (Kuva 15). Jokainen tunneliputken neljännes muodostaa
yhden tarkastuslinjaruudukon, jonka korkeus on viisi metriä.

•

Kuilun sisällä olevien rakenneosien kuvauksessa annetaan sijainti tarkastuslinjaruudukossa (seinä A, B, C tai D kuvan 15 mukaan), mikäli rakenneosa selvästi
sijaitsee jollain kuilun seinällä.

Kuva 15. Kuilun seinien tunnuksen määräytymisen periaate

6.4.2

Yhdystunnelit

Yhdystunneli voi sisältää esim. laitetiloja, ajoneuvoyhteyden ja/tai yhdyskäytävän (jalankulkuyhteys).
Ohjeistuksia:
•

6.4.3

Yhdystunnelin alku- ja loppupaalu määräytyy samalla periaatteella, kuin kappaleessa 6.3 on esitetty tunnelihaaran alkupaalun määräytyminen. Yleensä yhdystunnelin alku- ja loppupaalut ovat yhdystunnelin ja ajoneuvo-/ratatunnelin paloovien kohdalla.

Huoltotunnelit

Huoltotunnelissa voi olla liikennetunnelin toimintaan liittyvää tekniikkaa ja laitteita, mutta
sen päätarkoitus on yleensä toimia huoltoyhteytenä muihin päärakenneosiin. Liikennetunnelin rakennekuvauksen laatija voi käyttää omaa harkintaa määrittäessään onko päärakenneosa huoltotunneli vai tekninen tila.

6.4.4

Tekniset tilat

Päärakenneosa tekninen tila voi olla joko maanalainen kalliotila tai maanpäällinen rakennus.
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Ohjeistuksia:
•
•
•

Seinät määritellään nimeämällä ne myötäpäivään tunnuksin A-H niin että suoraan pohjoiseen osoittava seinä tai pisin pohjoisen ja idän välinen seinäosuus
saa tunnuksen A.
Maanalaiset tekniset rakennukset ja erilliset huonetilat määritetään lähtökohtaisesti kokoonpanona: ”laitetila”.
Maanpäällisillä teknisillä tiloilla alku- ja loppupaaluksi merkitään ”0”, jotta tarkastuslinjaruudukkoon saadaan näkyviin yksi gridi per seinä.

6.5 Yleisötilat ja yhteydet
Yleisötilat ja yhteydet ovat tiloja, joihin normaalitilanteessa yleisöllä on pääsy.
Yleisötilat ja yhteydet kuuluvia päärakenneosia ovat:
•

Kuilut

•

Asemat

•

Jalankulkutunnelit

•

Rakennukset

Ohjeistuksia:
•

6.5.1

Yleisötilojen ja yhteyksien ominaisuustietojen vähimmäisvaatimuksia ovat alkuja loppupaalu sekä tunnus. Rakennuksille ei anneta alku- ja loppupaalua

Kuilut

Yleisötiloina toimivien kuilujen rakennekuvaus laaditaan samalla tavalla kuin teknisenä
tilana toimivien kuilujen. Katso ohjeistukset rakennekuvauksen laatimiseen kappaleesta
6.4.1.
Ohjeistuksia:
•

6.5.2

Jos kyseessä on ns. vinokuilu, esim. liukuporraskuilu, sen rakennekuvaus laaditaan vastaavalla tavalla kuin jalankulkutunnelin rakennekuvaus. Tällöin tulee
myös kuilun ”Tarkenne” kohtaan kirjata, että kyseessä on vinokuilu.

Asemat

Aseman kohdalla ratatunnelin paalutus ei katkea vaan se menee aseman läpi. Asemalle
tulee kuitenkin tehdä oma paalutus aseman keskilinjalle, jotta asemaan liittyvien kokoonpanojen ja rakenneosien sijainti voidaan määrittää (Kuva 16). Aseman kohdalla on tärkeää, että asemaan liittyvät kokoonpanot ja rakenneosat määritetään vain asemalle eli
ratatunnelin rakennekuvaus aseman kohdalla on tyhjä.
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Kuva 16. Paalutuksen ja geometrian periaate aseman kohdalla. Kuvassa kuilun geometria esitetty sinisellä, asema punaisella ja ratatunneli vihreällä.

6.5.3

Jalankulkutunneli

Jalankulkutunneli on yhteys, jota pitkin jalan kulkevat matkustajat siirtyvät päärakenneosasta toiseen (esim. kuilun ja asemalle välillä). Jos tunnelissa ei liiku matkustajia, tulee
se määrittää tekniseksi tilaksi, esim. huoltotunneliksi. Myös ajoneuvotunnelissa olevalle
joukkoliikenteen pysäkille johtava tunneliyhteys on jalankulkutunneli.

6.5.4

Rakennukset

Yleisötilana toimivan rakennuksen (esim. aseman sisäänkäyntirakennus) rakennekuvaus
luodaan vastaavasti kuin maanpäällisen teknisen tilan rakennekuvaus (kpl. 6.4.4). Jos
aseman sisäänkäynti on yhdistetty muuhun rakennukseen (esim. liikekeskus), tulee sen
rakennekuvauksen laatimisesta sopia liikennetunnelin omistajan kanssa erikseen.
Ohjeistuksia
•

•
•

Maanpäällisten rakennusten rakennekuvaus tehdään siten, että rakennukset
voidaan tarvittaessa tarkastaa rakenneprofiilien (rakennuksen ulkoseinät ja
katto), mahdollisten ovien, luukkujen, ympäristön ym. olennaisten rakenneosien
osalta.
Seinät määritellään nimeämällä ne myötä-päivään tunnuksin A-H niin että suoraan pohjoiseen osoittava seinä tai pisin pohjoisen ja idän välinen seinäosuus
saa tunnuksen A.
Maanpäällisillä rakennuksilla alku- ja loppupaaluksi merkitään ”0”, jotta tarkastuslinjaruudukkoon saadaan näkyviin yksi gridi per seinä.

Tunnelin standardikuvaus

37

6.6 Kokoonpanon rakennekuvauksen laatiminen
Päärakenneosan alle muodostetaan kokoavia kokoonpanoja, nämä on syötettävä rakennekuvaukseen siinä järjestyksessä, jossa ne esiintyvät siirryttäessä tunnelimaisen päärakenneosan poikkileikkauksessa sisältä ulospäin (listaus kappaleessa 6.6.1), esim. verhousrakenteet syötetään ennen kallionlujituksia, jotka taas syötetään ennen louhintoja
(Kuva 17).

Kuva 17. Periaatteellinen esitys kokoonpanojen syöttöjärjestyksestä

6.6.1

Kokoavat kokoonpanot

Kokoavia kokoonpanoja ovat (tunnelimaisen päärakenneosan poikkileikkauksessa sisimmästä ulompaan):
•

Laitteet ja varusteet

•

Laitetilat

•

Tierakenteet

•

Radan päällysrakenteet

•

Radan alusrakenteet

•

Väylän sivuilla olevat rakenteet

•

Rakenneprofiilit
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Verhousrakenteet

•

Kallion lujitukset

•

Louhinnat

•

Kallion tiivistykset

•

Ympäristöt
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Ohjeistuksia:
•

Kokoonpanoja ja rakenneosia esim. tierakenne määritetään jatkuvaksi niin
pitkälle suuaukon ulkopuolelle, kun tunneliputkeen liittyviä rakenneosia tai
laitteita on havaittavissa tunneliputken ulkopuolella, esim. siihen asti, missä
tunneliputken sulkupuomit sijaitsevat. Käytännössä tierakenne voi jatkua
myös tunneliputken suuaukon ulkopuolelle. Päärakenneosan alku- ja loppupaalua ei kuitenkaan jatketa suuaukkojen ulkopuolelle, sen sijaan alkupaalua
(paaluluku 0) edeltäville kokoonpanoille ja rakenneosille annetaan negatiiviset paalulukemat. Jos suuaukon ulkopuolella ei ole erityisiä tunneliputkeen
liittyviä rakenneosia, rakennekuvaus kannattaa ulottaa 50 metrin päähän suuaukon ulkopuolelle. Rakennekuvauksen laajuus suuaukon ulkopuolella on
hyvä sopia tunnelikohtaisesti liikennetunnelin omistajan kanssa.

6.7 Kaikkia kokoonpanoja ja rakenneosia yhdistävät
ominaisuustiedot
Kokoonpanot muodostavat osakokonaisuuden kokoavien kokoonpanojen alle. Esimerkiksi verhousrakenteen voi jakaa ominaisuustietojen perusteella tunneliputken pituussuunnassa eri kokoonpanoihin sen mukaan, jos verhousrakenteen tyyppi tai koko vaihtelee. Kokoonpanojen jaon päättää tiedonsyöttäjä käytössä olevien lähtötietojen perusteella.
Kokoonpanot on listattu liitteessä 1.
Ohjeistuksia:
•

Kaikkien kokoonpanojen tietosisällön vähimmäisvaatimuksena on määrittää
kokoonpanon paaluväli ja sijainti tarkastuslinjaruudukossa

•

Kokoonpanon tai rakenneosan sijainniksi tunnelin tarkastuslinjaruudukossa
voidaan antaa katto, vasen seinä, oikea seinä, pohja ja otsapinta tai näiden
sijaintien kombinaatio. Vastaavasti kuiluilla, rakennuksilla ja maanpäällisillä
teknisillä tiloilla sijainti tarkastuslinjaruudukossa on seinätunnuksilla A-H.

•

Kokoonpanoja ja rakenneosia voidaan kopioida ja siirtää rakennekuvauksessa. Kokoonpanoja kopioidessa myös kaikki sen alla olevat rakenneosat
kopioituvat.
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Kaikkien rakenneosien yhteiset ohjeistukset

Rakenneosat luodaan kokoonpanojen alle ja ne muodostavat rakennekuvauksen alimman tason. Rakenneosia ovat kokoonpanojen yksittäiset teräs-, betoni- yms. -osat tai laitteet, esim. puhallin tai valaisin. Tyypillisimmät rakenneosat on listattu liitteessä 1.
Ohjeistuksia
•

Rakenneosien ominaisuustietojen vähimmäisvaatimuksia ovat paaluluku tai rakenteen alku ja loppupaalu, sijainti tarkastusruudukossa sekä tunnus.

•

Rakenneosa voi periä alku- ja loppupaalun sekä sijainnin tarkastuslinjaruudukossa myös kokoonpanolta (emorakenteelta), jonka alle rakenneosa on laitettu.

•

Mittoja ja mittayksiköitä syötettäessä pitää olla tarkkana, sillä kaikkien rakenneosien kanssa ei ole välttämättä selvää, mikä suunta on leveys ja mikä paksuus,
esim. rakenneosan ollessa pilari. Tarvittaessa mittoja voi täsmentää ”Tarkenne”
kohdassa.

•

Rakenneosien alle on mahdollista määrittää toisia rakenneosia, mikäli rakenneosat liittyvät toisiinsa. Esim. hätäasemakaapin alle voi kirjata käsisammuttimen
tai puhelinkojeen.

6.8 Rakenneosakohtaiset- ja kokoonpanokohtaiset
ohjeistukset
6.8.1

Laitteet ja varusteet

Ohjeistuksia
Kokoonpanon laitteet ja varusteet alle syötetään päärakenneosaan liittyviä laitteita
(mm. puhaltimet ja valaisimet) sekä varusteita (mm. ovet, luukut ja liikennemerkit). Laitteiden ja varusteiden sijainti kirjataan yhdellä paaluluvulla olettaen, että kiinnitys on laitteen keskellä.
Jos päärakenneosassa on useita samoja laitteita ja varusteita, käytetään kokoavia rakenneosia tekemään rakennekuvauksesta selkeämpi. Kokoavalle rakenneosalle annetaan ominaisuustietona sen alla olevien rakenneosien lukumäärä. Esimerkiksi jos ajoneuvotunnelissa on kolme puhallinta, ne voidaan syöttää rakennekuvaukseen seuraavasti
•

Puhaltimet (kokoava rakenneosa)
o Puhallin paalulla 50
o Puhallin paalulla 150
o Puhallin paalulla 200

Mikäli laite tai varuste liittyy oleellisesti johonkin muuhun kokoonpanoon, esimerkiksi
erillisverhousrakenteen huoltoluukku tai suuaukon ympäristön aita, tulee laite tai varuste sijoittaa tämän kokoonpanon alle, eikä sitä tällöin syötetä kokoonpanon laitteet
tai varusteet alle.
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Rakenneosakohtaiset ohjeistukset
•

Laite ja varuste -tyyppisille rakenneosille (esim. kaivo, putki keskus, ohjauskeskus tai sähkökoje) on määritettävä teknisen järjestelmä ja teknisen järjestelmän
tyyppi, mikäli tieto on saatavilla. Tämä ominaisuustieto auttaa tunnistamaan
mikä rakenneosa on kyseessä (Kuva 18).

•

Mikäli laitteita ja varusteita on tiheästi määrävälein tunneliputkessa, esimerkiksi
tunneliputken valaistukset, voidaan niille kirjata paaluväli ja laitteiden lukumäärä. Rakenneosien syöttäjä päättää, mikäli rakenneosat kirjataan yksitellen
vai joukkona. Jos samoja laitteita ja varusteita on vähemmän kuin 20 kpl kilometrillä, niin oletuksena rakenneosat syötetään yksitellen.

•

Kaappi (esim. laitekaappi) määritellään koon perusteella tilaksi, johon ei mahdu
seisomaan.

Kuva 18. Esimerkkejä teknisten järjestelmien tyypeistä

6.8.2

Laitetilat

Ohjeistuksia
Laitetila kokoonpanona voi olla esimerkiksi ajoneuvotunnelin sivussa oleva huonemainen sähkötila tai tunneliputken vuotovesiallas. Tiedonsyöttäjän on määritettävä, milloin
käytetään päärakenneosaa tekninen tila ja milloin kokoonpanoa laitetila. Lähtökohtaisesti kokonaiset hallimaiset tilat ja maanpäälliset rakennukset ovat päärakenneosia ja
yksittäiset huoneet kokoonpanoja. Pienet tekniset tilat voidaan määrittää rakenneosiksi
laitekaapit (Kuva 19).
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Rakenneosakohtaiset ohjeistukset
•

Laitetilaan liittyvät laitteet ja varusteet sijoitetaan ”Laitetila” – kokoonpanon alle.
Tällöin laitetilassa olevien laitteiden ja varusteiden tietoja ei syötetä erikseen laitteet ja varusteet kokoonpanon alle.

•

Tila (esim. laitetila) määritellään huoneeksi, jonne mahtuu seisomaan.

Kuva 19. Laitetilojen hierarkia

6.8.3

Tierakenteet

Ohjeistuksia
Tierakenteella viitataan ajoneuvotunnelin, huoltotunnelin ja jalankulkutunnelin pohjan
rakenteeseen.
•

Kaikkien kokoonpanojen ominaisuustietojen vähimmäisvaatimusten lisäksi tierakenteelle tulee määrittää tierakenteen materiaali ja paksuus, mikäli tieto on saatavilla.

•

Tierakenne määritetään päärakenneosan suuaukon ulkopuolella aina niin pitkälle, kun päärakenneosaan suoraan vaikuttavia rakenneosia on rekisteriin syötetty. Esimerkiksi, jos päärakenneosan sulkupuomit ovat uloimmat päärakenneosalle määritetyt rakenneosat, tulee tierakenne määrittää samalle paaluluvulle
asti kuin sulkupuomit. Mikäli tierakenne alkaa ennen alkupaalua (paaluluku 0),
paalulukemille annetaan negatiiviset paaluluvut. Tierakenne voi siis jatkua
kauas ajoneuvotunnelin suuaukoilta.

Tunnelin standardikuvaus

42

Rakenneosakohtaiset ohjeistukset
•

Mikäli tierakenne määritellään koostuvaksi useammasta kerroksesta, rakenteet
syötetään päällimmäisestä alimpaan /12/:
o
o
o
o
o
o
o

6.8.4

Päällyste
Kantava kerros
Jakava kerros
Routaeriste
Eristekerros
Suodatinrakenne
Täyttökerros

Radan päällysrakenteet

Ohjeistuksia
Päällysrakenne on radan rakenneosa, johon kuuluvat tukikerros ja raide. Raide koostuu
ratapölkyistä, ratakiskoista, ratakiskojen kiinnitys- ja jatkososista sekä vaihteista ja
muista raiteen erikoisrakenteista. Tukikerroksen materiaalina käytetään sepeliä tai soraa /13/.
Rakenneosakohtaiset ohjeistukset
•

Radan päällysrakenteen rakenneosat syötetään päällimmäisestä alimpaan:
o
o
o
o
o
o

6.8.5

Ratakisko tai Vaihde
Ratakiskon jatkososa
Tasoristeyselementti
Ratakiskon kiinnitysosa
Ratapölkky
Tukikerros

Radan alusrakenteet

Ohjeistuksia
Radan alusrakenteella tarkoitetaan radan päällysrakenteen alapuolista rakenneosaa,
joka koostuu välikerroksesta, eristyskerroksesta sekä mahdollisesta suodatinkerroksesta
ja routalevystä. /14/.
Rakenneosakohtaiset ohjeistukset
•

Radan alusrakenteiden rakenneosat syötetään päällimmäisestä alimpaan:
o Välikerros
o Routaeristeet
o Eristyskerros
o Täyttökerros
o Suodatinkerros
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Väylän sivuilla olevat rakenteet

Ohjeistuksia
•

Ajoneuvotunnelissa väylän sivulla olevat rakenteet ovat esimerkiksi reunakivet ja
niiden ulkopuolella olevat rakenteet tunnelin pohjassa.

•

Ratatunneleissa väylän sivuilla olevat rakenteet ovat esimerkiksi tunnelin pohjalla
sijaitseva kaapelikanava ja poistumistien rakenteet.

6.8.7

Rakenneprofiilit

Rakenneprofiiliksi määritellään
esimerkiksi
betonitunnelit, tunnelirakenteen suuaukoilla olevat usein betoniset tai teräksiset suuaukkorakenteet sekä tunneliputkessa
olevat seinärakenteet kuten tunnelinputken ja yhdystunnelin väliseinät. Myös ajoneuvotunneleiden elementtirakenteiset seinän alaosat ovat rakenneprofiileja.
Ohjeistuksia
•

Kohteessa, jossa rakenneprofiilin mitat muuttuvat lineaarisesti, rakenneprofiilille
syötetään alueen pienin mitta ja ”Tarkenne” kohtaan lisätieto rakenneprofiilin
muodosta.

Rakenneosakohtaiset ohjeistukset
•

Rakenneprofiileissa olevat tarkastusluukut ja ovet (esim. seinän alaosan tarkastusluukut) sijoitetaan rakennekuvauksessa rakenneprofiilien alle.

•

Kaikkien kokoonpanojen ominaisuustietojen vähimmäisvaatimusten lisäksi rakenneprofiileille on määritettävä rakenneosatyyppi, materiaali ja valmistusmenetelmä, mikäli tieto on saatavilla.

•

Rakenneosatyyppi määrittelee rakenneprofiilin tyypin esim. seinän alaosa tai
pohjalaatta. Tiedonsyöttäjä valitsee listauksesta sopivimman tyypin.

•

Kun rakenneprofiilin materiaalina on betoni, valmistusmenetelmäksi määritellään elementti, paikallavalu tai liukuvalu.

•

Olennaisia betonin materiaalitietoja ovat esim. lujuusluokka, rasitusluokka ja
pakkasenkestävyys, mutta viime kädessä liikennetunnelin omistaja päättää mitä
tietoja tunneliputken rakenneprofiilien osalta on syötettävä.

•

Tunneliputken suuaukkorakenteeseen liittyvät määritelmät on kuvailtu luvussa
6.9.

6.8.8

Verhousrakenteet

Ohjeistuksia
Kaikkien kokoonpanojen ominaisuustietojen vähimmäisvaatimusten lisäksi verhousrakenteille on määritettävä verhousrakenteen tyyppi ja paloluokka, mikäli tieto on saatavilla.
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Rakenneosakohtaiset ohjeistukset
•

Verhousrakenteet ovat yleensä ajoneuvo- tai ratatunnelin katto- ja seinäpintoihin asennettuja lämpö- ja vesieristeitä. Tunneliputkessa verhousrakenteet ovat joko kiinni kallio- tai ruiskubetonipinnassa tai erotettuna tunneliputken lujituksesta välitilalla, jolloin kyse on erillisverhousrakenteesta.

•

Verhousrakenteen tyypin kirjaaminen on suositeltavaa, koska se vaikuttaa tunneliputken lujitusrakenteiden tai kalliopintojen tarkastustyöhön. Jos kyseessä on
erillisverhousrakenne, kirjataan myös välitilan koko.

•

Tyypillisesti verhousrakenteet koostuvat lämmön- ja vedeneristeestä, eristettä
suojaavasta ruiskubetonirakenteesta, raudoituksesta sekä ankkuroinnista. Varsinkin vanhoissa rautatietunneleissa on myös käytetty verhousrakennetta ilman
suojaavaa ruiskubetonirakennetta.

•

Mikäli tiedot ovat saatavilla, verhousrakenteen ruiskubetonille määritetään paksuus sekä raudoitustyyppi ja lämmöneristeelle määritetään eristeen paksuus.

•

Verhousrakenteen liikuntasaumat, palokatkot sekä tarkastus- ja läpivientiluukut
sijoitetaan rakennekuvauksessa verhousrakenteen alle yksitellen.

6.8.9

Kallion lujitukset

Ohjeistuksia
Tunneliputken lujitusrakenne koostuu yleensä kalliopulteista, lujitusruiskubetonista ja/tai
kallioverkosta.
•
•

Kallion lujitukset syötetään rakennekuvaukseen sisimmästä uloimpaan, jolloin
esim. ruiskubetoni näkyy tarkastettavien kokoonpanojen ja rakenneosien listauksessa ensimmäisenä ja ruiskubetonin alla olevat pultit toisena.
Jos kallion lujituksena on käytetty valettua tai elementtirakenteista teräsbetonirakennetta, tulee se kirjata rakenneprofiilina.

Rakenneosakohtaiset ohjeistukset
Kalliopultti
•

Kalliopulttien ominaisuustiedoista on syötettävä pulttityyppi, pulttien materiaalitieto, pulttien kappalemäärä ja pulttiväli viuhkassa sekä viuhkojen välinen etäisyys tunneliputkessa, jos tieto on saatavilla.

Ruiskubetoni
•

Ruiskubetonista on kirjattava ruiskubetonikerroksen paksuus ja raudoitustyyppi.
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6.8.10 Louhinnat
Ohjeistuksia
”Louhinnat”-kokoonpanon alle määritetään päärakenneosan kalliopinta. Rakennekuvaukseen ei toistaiseksi viedä kallion tai maan geologisia rakenteita eikä geologiaan ja
kallioperään liittyviä tietoja, vaan liikennetunneliin liittyvät geologiset tiedot tulee liittää
dokumentteina.
Rakenneosakohtaiset ohjeistukset
•

”Louhinta” – kokoonpanon alle syötetään rakenneosa kalliopinta, myös siinä tapauksessa, vaikka kalliopintaa ei ole tunnelissa näkyvissä.

•

Kallio-otsapinnat kuvataan aina kokoonpanoilla louhinnat. Väylän suuntaiset kallioleikkaukset kuvataan aina kokoonpanoilla louhinnat, kun ne eivät täytä taitorakenteen määritelmää. Jos väylän suuntaiset kallioleikkaukset täyttävät taitorakenteen määritelmän, ne syötetään taitorakennerekisteriin omina rakenteinaan.
Väylän suuntaisten leikkausten laajuus määritetään päärakenneosan suuaukon
ulkopuolella aina niin pitkälle, kun leikkaus päättyy tai niin pitkälle, kun päärakenneosaan suoraan vaikuttavia rakenneosia on rekisteriin syötetty.

•

Liikennetunneliin liittyvät poranreiät (esim. kaapeleita varten poratut reiät) tulee
määrittää rakennekuvaukseen louhinnat – kokoavan kokoonpanon alle.

6.8.11 Kallion tiivistykset
Ohjeistuksia
”Kallion tiivistys” -kokoonpanon alle voi viedä tiedon alueilta, jotka on esimerkiksi esiinjektoitu. Tunneliputken injektointiin liittyvät tiedot tulee liittää dokumentteina.

6.8.12 Ympäristöt
Ohjeistuksia
Ympäristö kattaa kaikki tunneliputkien suuaukkoihin liittyvät maanpäälliset tai sen läheisyydessä sijaitsevat rakenneosat, jotka olennaisesti liittyvät tunneliputken toimintaan. Ympäristön laajuus rajoittuu lähtökohtaisesti tunneliputken omistajan hallinnoimaan alueeseen, mutta vastuu ympäristön laajuudesta on tiedonsyöttäjällä. Ympäristöön liittyviä rakenneosia ovat esim. viherrakenteet, aidat, puomit tai tunneliputkea
edeltävät opasteet, jotka liittyvät tunneliputkiin. Vaikka tunneliputken suuaukolla ei ole
ympäristöön liittyviä vaurioita, tulee ympäristö -kokoonpano ja sen laajuus määrittää
kaikille tunneliputkien suuaukoille. Näin tunneliputken tarkastaja voi tarvittaessa määrittää tarkastushavaintoja suuaukon ympäristöön.
Myös rakennukselle ja maanpäälliselle tekniselle tilalle syötetään kokoonpano ympäristö, jotta rakennusten lähiympäristöön liittyvät tarkastushavainnot voidaan kirjata.
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6.9 Suuaukkorakenteiden rakennekuvaus
Suuaukkorakenteiden rakennekuvauksen laatimisessa voi suunnitelmadokumenttien lisäksi hyödyntää suuaukkorakenteiden valokuvia ja julkisten karttapalvelujen tietoja.
Oleellista suuaukkorakenteiden rakennekuvauksessa on se, että dokumenteissa esitetyt
ja näkyvät kokoonpanot ja rakenneosat tulevat rakennekuvaukseen.
Tyypillisesti ajoneuvo- ja ratatunneleissa on betoniset tai teräksiset suuaukkorakenteet.
On myös hyvin tavallista, että suuaukkorakenteen otsapinnat eivät ole kohtisuorassa
tunneliputken linjaukseen nähden. Suuaukkorakenteiden sijainnin määrityksessä oleellisinta on se, että rakenteiden tarkastaja pystyy rakennekuvauksen perusteella määrittämään suuaukolla olevat tarkastushavainnot oikeisiin kohtiin ja oikeille rakenneosille. Ne
näkyvät kokoonpanot ja rakenneosat, jotka ovat tunneliputken otsan suuntaisia saavat
sijainnin poikkileikkausruudukossa vasemman seinän, katon ja oikean seinän lisäksi sijainnin otsapinta. Otsapinnan kokoonpanojen profiilien tyypiksi tulee myös määrittää
”Otsapinta”. Nämä kokoonpanot ja rakenneosat tarkastetaan otsapintana tunnelitarkastuksilla.
Kuvissa 20 ja 21 on esitetty Isokylän tietunnelin pohjoisemman ajoneuvotunnelin suunnitelma ja valokuva suuaukosta. Kuvissa oleva betoninen suuaukkorakenne jaetaan seuraaviin kokoonpanoihin:
•

Rakenneprofiili suuaukon tukimuuri paaluväli 53720 – 53726 sijainti vasen seinä

•

Rakenneprofiili suuaukon tukimuuri paaluväli 53726 – 53732 sijainti oikea seinä

•

Rakenneprofiili suuaukon otsapinta paalu 53726, sijainti oikea seinä, vasen seinä,
katto, otsapinta

•

Rakenneprofiili betonitunneli paaluväli 53726 – 53748 sijainti oikea seinä, vasen
seinä, katto

Yllä olevassa rakennekuvauksessa on huomioitavaa, että oikean seinän tukimuuri ja betonitunneli menevät rakennekuvauksessa päällekkäin. Tämä on väistämätöntä vinoissa
suuaukkorakenteissa. Oleellista on kuitenkin se, että päällekkäisellä osuudella eli paaluvälillä 53726 – 53732 oikeassa seinässä havaittava vaurio voidaan kirjata oikeaan kokoonpanon alla olevaan rakenneosaan eli tukimuurin betonirakenteeseen.
Kuvasta 20 voidaan havaita, että muut suuaukolla olevat kokoonpanot ja rakenneosat,
jotka saavat sijainnin otsapinta, ovat paaluvälillä 53736 – 53747 oleva ympäristö, jolle
voidaan kirjata esim. tunneliputken näkyvyyteen vaikuttavat kasvillisuuden vauriot sekä
paalulla 53737 oleva aita. Nämä saavat tarkastuslinjaruudukossa sijainnin ”Katto” ja ”Otsapinta”. Sen sijaan suuaukon päällä olevaa kallioleikkausta ei tässä tarvitse määrittää
otsapinnalle, koska se on jäänyt suuaukon betonirakenteen päällä olevan maaleikkauksen taakse eikä näin ollen ole tarkastettavissa.
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Kuva 20. Isokylän tietunnelin pohjoisen ajoneuvotunnelin suuaukon suunnitelma

Kuva 21. Isokylän tietunnelin pohjoisen ajoneuvotunnelin suuaukon valokuva
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7 Kuvat
Kuvat -osioon tallennetaan liikennetunneliin liittyviä valokuvia.
Päärakenneosa

Ohje: Valokuvat liitetään siihen päärakenneosaan, josta kuva on otettu.
Ennen kuvien tallentamista liikennetunnelin päärakenneosat tulee olla syötetty.

Ohje: Valokuvien tallennuksen yhteydessä niistä syötetään ominaisuustietoina: sijanti,
kuvanottoaika, kuvaluokka, tarkenne, tagi (tarvittaessa) ja lisätieto (tarvittaessa).
Sijainti

Ohje: Syötetään paaluluku, jossa valokuva on otettu. Teknisillä tiloilla ja maanpällisillä
rakennuksilla paalulukua ei syötetä.
Kuvanottoaika

Ohje: Syötetään päivämäärä, jolloin valokuva on otettu.
Kuvaluokka

Ohje: Syötetään valokuvaan sopivin kuvaluokka.
Tarkenne

Ohje: Syötetään valokuvaan sopivat tarkenteet.
Tagit

Ohje: Syötetään tarvittaessa vapaamuotoisia tunnisteita valokuvien hakutoimintoa ja
luokittelua varten.
Lisätieto

Ohje: Syötetään tarvittaessa liikennetunnelin ylläpitoa palvelevia lisätietoja valokuvasta.

7.1 Uudet ja korjatut liikennetunnelit
7.1.1

Rakentamisen tai korjauksen aikaiset valokuvat

Rakentamisen tai korjauksen aikana valokuvataan piiloon jäävät rakenneosat tarpeellisilta osin (kuten kalliopinnat, verhousrakenteen taustat jne.) tai muuten ylläpidon kannalta merkittävät kohteet. Rakentamisen aikaiset valokuvat talletetaan Taitorakennerekisteriin.

7.1.2

Valokuvat valmiista liikennetunnelista

Valmiista liikennetunnelista otetaan yleiskuvat suuaukoilta, yleiskuvat päärakenneosista
sekä valokuvat ylläpidon kannalta merkittävistä kohteista. Valokuvat talletetaan Taitorakennerekisteriin.
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7.2 Vanhat liikennetunnelit
Vanhoista liikennetunneleista tallennetaan Taitorakennerekisteriin lähtökohtaisesti vastaavat valokuvat, kuin mitä uudesta liikennetunnelista on otettu, mikäli kuvia on saatavilla.

7.3 Tunnelitarkastukset
Tunnelitarkastuksilla otettavat ja Taitorakennerekisteriin tallennettavat valokuvat on
ohjeistettu Tunnelintarkastuskäsikirjassa.
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8 Dokumentit
8.1 Dokumenttien lisääminen
Dokumentteja lisätään liikennetunnelin suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitovaiheissa Taitorakenteiden tiedon käsittely -ohjeen (LO 36/2018) /1/ mukaisesti.
Vanhojen liikennetunneleiden osalta tallennetaan kaikki dokumentit, joita rakennekuvauksen laatimisen yhteydessä on lähtötietoina saatu. Uusien liikennetunneleiden
osalta tallennetaan vähintään seuraavat dokumentit:
•
•
•
•
•

Viimeisimmät versiot suunnitelmadokumenteista ja niihin liittyvät asiakirjaluettelot
Liikennetunnelin toteumamalli(t) tai toteumapiirustukset
Liikennetunnelin rakenteelliseen kantavuuteen vaikuttavat laskelmat
Rakenteisiin liittyvät laatuasiakirjat
Panostiladokumentit

Myös vanhojen liikennetunneleiden dokumenttien tallentamistarpeen määrittämisessä
voi käyttää yllä olevaa listausta, jos dokumenttien määrä on suuri.
Dokumentit tallennetaan joko yksittäisinä tai pakattuina .zip-tiedostoihin. Yksittäisinä
tiedostoina tallennetaan liikennetunnelin asiakirjaluettelot ja yleispiirustukset, esim.
asemapiirustus ja yleisleikkaukset. Lisäksi, jos dokumenttien kokonaismäärä on alle 20,
kaikki dokumentit tallennetaan yksittäin. Muut dokumentit tallennetaan .zip-tiedostoina, joiden sisällöstä tiedonsyöttäjä sopii liikennetunnelin omistajan kanssa.

8.2 Dokumenttien ominaisuustiedot
8.2.1

Otsikko

Ohje: Syötetään dokumenttia kuvaava otsikko, esim. yleispiirustus, rakennuspiirustus,
kalliorakennuspiirustus

8.2.2

Tyyppi

Ohje: Syötetään dokumentin tyyppi joukosta, johon dokumentti kuuluu.
Suunnitelma-asiakirjat (Asiakirjaluettelot, Rakennus-/työselostukset, Laskelmat,
Maadoituspiirustukset, Ominaisuustietokortit, Suunnitelmamallit, Suunnitelmapiirustukset, Suunnitelmien hyväksymisilmoitus, Vesilupa, Muut suunnitelma-asiakirjat)
Rakentamisasiakirjat (Asiakirjaluettelot, Rakennus-/työselostukset, Laatuasiakirjat,
Laskelmat, Suunnitelmien hyväksymisilmoitus, Toteumamallit(rak.), Toteumapiirustukset, Vesilupa, Muut rakentamisasiakirjat)
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Tarkastusraportit (Asiakirjaluettelot, Analyysiraportti, Erikoistarkastukset, Monitorointiraportti, Tehostetun tarkkailun raportit, Vastaanottotarkastukset, Vuositarkastukset, Yleistarkastukset, Muut tarkastusraportit)
Kantavuustarkastelut (Asiakirjaluettelot, Koekuormitukset, Painorajoitustarkastelut,
Suunnitelmien hyväksymisilmoitus, Valvotun kuljetuksen ajolinja, Muut kantavuustarkastelut)
Korjausasiakirjat (Asiakirjaluettelot, Rakennus-/työselostukset, Korjauslaskelmat,
Korjausmallit, Korjauspiirustukset, Laatuasiakirjat, Suunnitelmien hyväksymisilmoitus,
Toteumamallit(korj.), Toteumapiirustukset, Vesilupa, Muut korjausasiakirjat)
Sopimukset (Asiakirjaluettelot, Kunnossapitosopimukset, Omistajavaihdokset, Putkija kaapelisopimukset, Muut sopimukset)
Panostiladokumentit (Asiakirjaluettelot, Merkkikilpi, Pituusleikkaus, Poikkileikkaus)
Elinkaaren hallinta (Asiakirjaluettelot, Huoltokirjat, Kunnossapitodokumentit, Muut
elinkaaren hallintadokumentit)

8.2.3

Tekniikka-ala

Ohje: Syötetään tekniikka-ala, johon dokumentti liittyy.
Tekniikka-aloina valittavissa: ARK, GEO, KAT, LIIK, LVI, PIHA, PALO, RAK, SÄH, Muu
ARK = arkkitehtisuunnittelu
GEO = pohjarakennesuunnittelu
KAT = kalliorakennesuunnittelu
LIIK = liikennesuunnittelu
LVI = lämmitys-, vesi/viemäri- ja ilmanvaihto/ilmastointisuunnittelu
PIHA = piha-/maisemasuunnittelu
PALO = palotekninen suunnittelu
RAK = rakennesuunnittelu
SÄH = sähkösuunnittelu
Muu = Jokin muu kuin edellä mainitut tekniikka-alat.

8.2.4

Suunnitelmanumero

Ohje: Syötetään suunnitelmanumero, joka liikennetunnelikohtainen numero.

8.2.5

Tyyppikohtainen tunniste

Ohje: Syötetään dokumentin tyyppikohtainen tunniste.
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Liikennetunnelien osalta tyyppikohtainen tunniste tarkoittaa piirustuslajin numerosarjaa
(ns. ”satasarja” tai ”tuhatsarja”). Toistaiseksi liikennetunnelien osalta tyyppikohtainen
tunniste on hankekohtainen tai liikennetunnelikohtainen.

8.2.6

Tietoturvataso

Ohje: Syötetään dokumentin tietoturvataso.
Valittavina on vaihtoehdot:
• Julkinen tieto
• TL IV: Käyttö rajoitettu
• TL III: Luottamuksellinen
Taitorakenteiden tiedonsyöttäjillä on oikeus tarkastella ja tallentaa TL IV -tason dokumentteja. Kuitenkin joskus tiedonsyöttäjällä voi lähtötietoaineistossa olla myös TL III tason dokumentteja. Niitä tallennettaessa tulee huomioida, etteivät dokumentit enää
näy tiedonsyöttäjälle sen jälkeen, kun dokumentin on Taitorakennerekisteriin tallentanut. Tiedonsyöttöön liittyvien töiden jälkeen TL III -tason dokumentit tulee poistaa tilaajan turvallisuusohjeiden mukaisesti.

8.2.7

Tapahtuma

Ohje: Dokumentti liitetään tapahtumaan, johon dokumentti liittyy.
Tapahtuma pitää olla luotuna (kts. Kappale 5 Kunto ja tapahtumat) ennen kuin dokumenttia voidaan liittää tapahtumaan.
Rakennussuunnitelmat liitetään tapahtumaan Suunnittelu.
Luovutusaineisto (”näin tehty” -suunnitelmat, laadunvarmistusdokumentit jne.) liitetään
tapahtumaan Rakentaminen.

8.2.8

Rakenneosa

Ohje: Tarvittaessa dokumentti voidaan liittää rakennekuvaukseen valitsemalla päärakenneosa, kokoava kokoonpano, kokoonpano, kokoava rakenneosa tai rakenneosa, johon dokumentti liittyy.
Lähtökohtaisesti dokumentti liitetään päärakenneosaan, johon dokumentti liittyy. Mikäli
dokumentti liittyy useaan päärakenneosaan, liitetään se niihin kaikkiin. Mikäli dokumentti liittyy koko liikennetunneliin, ei sitä liitetä rakennekuvaukseen. Tapauskohtaisesti voidaan dokumentti liittää myös päärakenneosaa pienempiin rakennekuvauksen
kokonaisuuksiin.
Ennen tämän ominaisuustiedon täyttämistä, tulee liikennetunnelin rakennekuvaus olla
valmis.

8.2.9

Laatimispäivämäärä

Ohje: Syötetään päivämäärä, jolloin dokumentti on laadittu. Tiedostopäivityksen yhteydessä järjestelmään jätetään ainoastaan uusin dokumentin versio.
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8.2.10 Dokumentin tuottanut organisaatio
Ohje: Syötetään dokumentin tuottaneen organisaation nimi (esim. suunnittelutoimisto)

8.2.11 Diaarinumero
Ohje: Syötetään asianumero, mikäli se on tiedossa.

8.2.12 Tagit
Ohje: Tarvittaessa syötetään dokumentille vapaamuotoisia tunnisteita dokumentin hakutoimintoa ja luokittelua varten.

8.2.13 Kuvaus
Ohje: Syötä vapaamuotoinen kuvaus dokumentista.
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9 Mallirakenteet
Tunnelin standardikuvaukseen liittyy seuraavat mallirakenteet:
•
•
•

Mallirakenne Tun-1 Ajoneuvotunneli
Mallirakenne Tun-2 Ratatunneli
Mallirakenne Tun-3 Tekniset tilat ja yhteydet

Mallirakenne Tun-4 Yleisötilat ja yhteydet tullaan laatimaan myöhemmin.
Mallirakenteiden on tarkoitus toimia apuna liikennetunnelin tiedonsyötössä. Mallirakenteet sisältävät rakennekuvauksen, johon on syötetty tyypillisesti liikennetunneleissa olevia päärakenneosia, päärakenneosissa tyypillisesti olevia kokoonpanoja ja kokoonpanoissa tyypillisesti olevia rakenneosia. Lisäksi mallirakenteiden rakennekuvauksessa on
kokoonpanoille ja rakenneosille syötetty tunnelin standardikuvauksessa vaaditut ominaisuustiedot.
Mallirakenteita voidaan kopioida tai osia niistä voidaan kopioida tiedonsyötön kohteena
olevan liikennetunnelin rakennekuvaukseen. Kopiointi tehdään ”Kopioi rakennekuvaus”
-valikosta (kuva 22).

Kuva 22. Rakennekuvauksen tai sen osien kopiointi mallirakenteista
Jokaiselle mallirakenteen on laadittu kuvaus, joissa on tarkemmin esitetty kyseisen mallirakenteen sisältö ja laatimisperusteet.
Mallirakenteet ja niiden kuvaukset jaetaan Taitorakennerekisterin kautta.
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Erilliset tiedonsyötön menettelyt

10.1

Suuaukkorakenteen muutokset
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Mikäli käytössä olevan liikennetunnelin tunneliputken suuaukolla tai suuaukoilla tehdään
muutoksia suuaukkorakenteessa, aiheutuu tästä muutostarpeita liikennetunnelin tietoihin Taitorakennerekisterissä.
Taitorakennerekisteri ei tällä hetkellä mahdollista vanhojen tarkastusten vauriokirjausten
automaattista siirtymistä tarkastuslinjaruudukossa muuttuvien kokoonpanojen/rakenneosien paalulukujen mukaisesti. Tämän johdosta suuaukkorakenteiden muutosten yhteydessä on aina oltava yhteydessä liikennetunnelin omistajaan muutoksista mahdollisesti
aiheutuvien rekisteripäivitysten tekemiseksi. Taitorakennerekisterin ylläpitäjän on mahdollista manuaalisesti tehdä tarvittavat rekisteripäivitykset vauriomerkintöihin.
Tyypillisimmät suuaukkorakenteen muutokset ja niistä aiheutuvat tyypillisimmät rekisteripäivitystarpeet ovat seuraavat:
Rakennetaan uusi suuaukkorakenne
•

Luodaan uusi kokoonpano Rakenneprofiili ja ominaisuustiedot uuden suuaukkorakenteen mukaisesti (kts. kappale 6.8.7 Rakenneprofiilit).

•

Muutetaan tunneliputken alkupaalu tai loppupaalu (kts. kappale 6.3 Tunneliputket).

•

Muutetaan tunneliputken pituus, koska tunneliputken pituus kasvaa (kts. kappale
6.3 Tunneliputket).

•

Tarvittaessa muutetaan liikennetunnelin pituus, koska liikennetunnelin pituus
saattaa kasvaa (kts. kappale 4.1.4 Mittatiedot ja tunneliputkikohtaiset tiedot).

•

Muutetaan tunneliputken geometria (kts. kappale 4.2.2 Päärakenneosien geometriat).

Nykyistä suuaukkorakennetta pidennetään
•

Muutetaan olemassa olevan kokoonpanon Rakenneprofiili alkupaalu tai loppupaalu ja mahdollisesti myös muut ominaisuustiedot (kts. kappale 6.8.7 Rakenneprofiilit).

•

Muutetaan tunneliputken alkupaalu tai loppupaalu (kts. kappale 6.3 Tunneliputket).

•

Muutetaan tunneliputken pituus, koska tunneliputken pituus kasvaa (kts. kappale
6.3 Tunneliputket).

•

Tarvittaessa muutetaan liikennetunnelin pituus, koska liikennetunnelin pituus
saattaa kasvaa (kts. kappale 4.1.4 Mittatiedot ja tunneliputkikohtaiset tiedot).

•

Muutetaan tunneliputken geometria (kts. kappale 4.2.2 Päärakenneosien geometriat).
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Poistetaan nykyinen suuaukkorakenne
•

Poistetaan rakennekuvauksesta ko. suuaukkorakenteen kokoonpano Rakenneprofiili.

•

Muutetaan tunneliputken alkupaalu tai loppupaalu (kts. kappale 6.3 Tunneliputket).

•

Muutetaan tunneliputken pituus, koska tunneliputken pituus lyhenee (kts. kappale 6.3 Tunneliputket).

•

Tarvittaessa muutetaan liikennetunnelin pituus, koska liikennetunnelin pituus
saattaa lyhentyä (kts. kappale 4.1.4 Mittatiedot ja tunneliputkikohtaiset tiedot).

•

Muutetaan tunneliputken geometria (kts. kappale 4.2.2 Päärakenneosien geometriat).
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