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1 Johdanto
Tämän raportin tarkoituksena on arvioida, mitä kunnostustoimia Ali-Kerava – Pihlajamäki viemäritunne-
lissa eli Meriviemärissä tulee tehdä, että voidaan arvioida tunnelin toimivan viemärinä vielä tulevina vuo-
sikymmeninä. Tämä raportti toimii lähtötietona Meriviemärin kunnostuksen jatkosuunnittelussa.

Raportin laatimisesta ovat vastanneet Vesa-Matti Matikainen (kalliorakenteiden kunnostaminen), Esko
Klemettilä (kallio- ja betonirakenteiden kunnostaminen), Arttu Lehtonen (betonirakenteiden kunnostami-
nen) ja Ville Niemikari (betonirakenteiden kunnostaminen) A-Insinööreistä. Lisäksi tämän työn aikana
pidetyissä työpajoissa oli erityisasiantuntijoina Panu Oikkonen Normet Finland Oy:stä (kalliorakenteet)
ja professori Ralf Lindberg (betonirakenteet). Tilaajan asiantuntijoina työssä ovat olleet Teemu Järvinen
ja Kari Korhonen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymästä (KUVESI).

1.1 Yleistä meriviemäristä

Meriviemäri on kalliotunneli, joka toimii kokoojaviemärinä Keski-Uudenmaan ja Vantaan jätevesille. Me-
riviemäri toimii viettoviemärinä. Tunnelin lähtöpiste on Ali-Keravalla ja päätepiste Pihlajamäessä Helsin-
gissä. Tunnelin pituus on noin 21 km. Tunnelin koko vaihtelee 7 ja 13 m2 välillä.

Meriviemäri on rakennettu 1970- ja 1980-luvuilla. Ajalle tyypillisesti tunneli on vain osittain lujitettu ruis-
kubetonoimalla ja hajapultittamalla. Suurin osa tunnelista on ruiskubetonoimatonta. Ruiskubetonin vah-
vikkeena on paikoitellen käytetty teräsverkkoa. Tunnelin pohjalaatta on keskelle kallistettu maanvarai-
nen teräsbetonilaatta. Tunnelissa on betonirakenteisia seinä- ja allasrakenteita ajotunneleiden ja viemä-
ritunnelin risteysalueilla sekä pystykuiluissa olevien viemäriliitosten kohdalla.

Tunnelia on kunnostettu vuonna 2009 Koivuhaan alueella, jolloin kalliotunnelia lisälujitettiin ja betonisei-
närakenteita pinnoitettiin ruiskubetonoimalla sekä tunnelin pohjalaattaa paikattiin. Lisäksi Kulomäen ja
Koffin ajotunnelit kunnostettiin vuonna 2018 rusnaamalla, pultittamalla ja osin verkottamalla kalliotunne-
liosuudet.

Tunnelin sijainti ja poikkileikkaukset on esitetty kuvassa 1.
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Kuva 1: Meriviemärin sijainti ja poikkileikkaukset

.
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1.2 Meriviemärin kunto

Meriviemärille tehtiin kallio- ja betonirakenteiden kuntotarkastuksia vuonna 2016. Tällöin tarkastettiin Ali-
Keravan ja Koivuhaan välinen tunneliosuus, osuudella olevat ajotunnelit sekä Koivukylän liitosviemäri.
Kuntotarkastukset keskeisimmät havainnot olivat:

1. 2009 kunnostetut osuudet olivat ruiskubetonin osalta kokonaan vaurioituneet

2. Tunnelin alkuperäiset ruiskubetonirakenteet olivat pintaosiltaan vaurioituneet. Vaurioitumisen
aste vaihteli tunnelin eri osissa. Silmämääräisesti vaurioituminen oli pisimmällä Savion ajotun-
nelilta pohjoiseen.

3. Ruiskubetonoimattomilla osilla pudonneita lohkareita oli varsin vähän. Eniten niitä oli Koivukylän
liitosviemärin haaratunnelissa.

4. Tunnelin pohjalaatassa havaittiin syöpymistä paikoitellen. Osa syöpymistä oli edennyt jo niin
pitkälle, että pohjalaatassa oli reikä.

5. Myös betonisissa seinärakenteissa havaittiin pintavaurioitumista

Kuntotarkastuksen havaintojen varmistamiseksi tunnelista otettiin betoninäytteitä pohjalaatasta, seinära-
kenteista, ajotunneleiden suuaukkorakenteista sekä lujitusruiskubetonista. Näytteistä tutkittiin laboratori-
ossa vetolujuus, karbonatisoituminen sekä kloridi- ja sulfaattipitoisuudet. Lisäksi näytteenottokohdista
mitattiin suojabetonin paksuus. Näytteille tehtiin myös ohuthietutkimukset. Tutkimustulokset on esitetty
Contestan tutkimusselostuksissa 21200601_2019, 21200601/1 ja 21200601/2.

Tutkimusten perusteella voitiin todeta, että betoniset lattia- ja seinärakenteet ovat pintaosiltaan vaurioi-
tuneet, mutta ei vielä niin syvälle, että sillä on vielä vaikutusta betonin raudoitteisiin. Näin ollen tunnelin
seinä- ja lattiarakenteet ovat kunnostettavissa.

Tunnelin lujitusruiskubetonirakenteista ei saatu riittävän suuria näytekappaleita, että niille olisi saatu teh-
tyä laboratoriokokeita.

Koivuhaan ajotunnelin ja Pihlajamäen pumppaamon välinen tunneliosuus on tarkastettu tunnelin omis-
tajan toimesta, eikä siellä ole toistaiseksi kunnostustarpeita.

2 Työpajat
Meriviemärin kunnostuksen ideointia varten pidettiin kolme työpajaa syksyn 2020 aikana. Työpajojen
aineisto on raportin liitteinä 1 – 5.

2.1 Työpaja 1

Ensimmäisessä työpajassa käsiteltiin kunnostuksen lähtötietoja ja tavoitteita. Työpajaan osallistuivat
Teemu Järvinen ja Kari Korhonen KUVESI:sta sekä Vesa-Matti Matikainen ja Esko Klemettilä A-Insi-
nööreiltä. Pajassa pidettiin myös meriviemäriin liittyvien riskien kartoitus. Kartoituksen tulokset ja riskien
arvioinnin perusteet on esitetty liitteessä 1.

Työpajan 1 perusteella arvioitiin, että Meriviemärin kunnostusta ei kannata tehdä yhdellä kertaa vaan
vaiheittain. Kunnostustöiden tärkeysjärjestykseksi arvioitiin:

1. Työn mahdolliset tukitoimet, kalliotilan turvallisuuden varmistaminen, vesien käännön ja patoa-
misen järjestelyjen sekä kulkuyhteyksien kunnostaminen
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2. Olemassa olevien ruiskubetonirakenteiden kunnostus ja uusiminen

3. Tunnelin pohjien kunnostus

4. Lisälujitukset lujittamattomille alueille

5. Paineseinärakenteiden kunnostaminen

Tunnelin alueelliseksi tärkeysjärjestykseksi määritettiin:

1. Koivuhaan ajotunnelista pohjoiseen oleva alue, jossa vuonna 2009 asennetut betonirakenteet
ovat pahoin vaurioituneet

2. Savion ajotunnelin ja Savion kuilun välinen alue, jossa 2016 tehdyn tarkastuksen perusteella
alkuperäiset lujitusruiskubetonirakenteet ovat pisimmälle vaurioituneet

3. Muut ruiskubetonoidut alueet

4. Muiden alueiden pohjalaatta

2.2 Työpaja 2

Työpajassa 2 käsiteltiin kalliorakenteiden kunnostamista ja myös sitä, mitkä olosuhteet tunnelissa pitää
saavuttaa, jotta kunnostustyö voidaan suorittaa mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti. Pajaan
osallistuivat Teemu Järvinen ja Kari Korhonen KUVESI:sta sekä Vesa-Matti Matikainen ja Esko Klemet-
tilä A-Insinööreiltä. Työpajan alustuksesta vastasi Panu Oikkonen Normet Finland Oy:stä.

Työpajassa 2 tehtiin vertailua tunnelin lujitusmenetelmien välillä. Vertailu on esitetty taulukossa 1. Li-
säksi työpajassa käytiin läpi toimenpiteitä, joita tunnelissa tulee tehdä, jotta kunnostustyöt voidaan
tehdä turvallisesti ja tehokkaasti. Haasteiksi koettiin mm. tunnelin pieni poikkileikkaus, joka estää ajo-
neuvojen ohittamisen tunnelissa.

Taulukko 1: Tunnelin lujitustyyppien vertailu
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2.3 Työpaja 3

Työpajassa 3 käsiteltiin betonirakenteiden kunnostamista ja jätevesijärjestelmien olosuhteiden vaiku-
tusta betonirakenteiden pysyvyyteen. Pajaan osallistuivat Teemu Järvinen ja Kari Korhonen KUVESI:sta
sekä Vesa-Matti Matikainen, Esko Klemettilä ja Ville Niemikari A-Insinööreiltä. Pajan alustuksesta vas-
tasi professori Ralf Lindberg.

Professori Ralf Lindbergin alustuksessa käytiin tarkasti läpi syyt, mitkä todennäköisesti ovat aiheutta-
neet tunnelin alkuperäisten ja 2009 asennettujen betonirakenteiden pintavauriot. Sekä alkuperäiset että
vuonna 2009 peruskorjauksen yhteydessä tehdyt betonirakenteet ovat todennäköisesti vaurioituneet
ettringiittisuolan vaikutuksesta. Ettringittiä muodostuu betonirakenteen sisään sementissä olevan trikal-
siumaluminaatin ja tunnelin pinnoille muodostuvan rikkihapon reagoidessa keskenään. Ettringiittikiteet
paisuvat imiessään vettä ja rikkovat betonirakenteen sisältä päin.

Tunnelin pinnoilla oleva rikkihappo taas muodostuu bakteeritoiminnan vaikutuksesta rikkivedystä, jota
muodostuu viemäriverkon heikosti tuulettuvilla hapettomilla alueilla. Myös rikkihappo itsessään liuottaa
sementtikiven ainesosia. Muissa jätevesitunneleissa tehtyjen mittausten ja havaintojen perusteella jo
noin 100 ppm rikkivetypitoisuuksilla betonirakenteissa on havaittu vaurioitumista.

Betonirakenteen rikkihappo- ja ettringiittirasituksen aiheuttamia vaurioita vastaan ei voi varautua millään
betonin ainesosan tai betonilaadun valinnalla. Vaihtoehdot vaurioitumisen estämiseksi on parantaa tun-
nelin ilmanvaihtoa siten, ettei rikkivetyjä pääse muodostumaan tunnelin ilmaan tai suojata betoniraken-
teet suojarakenteella tai -pinnoituksella siten, ettei rikkihappo pääse suoraan vaikuttamaan betonin pin-
taan.

3 Tunnelin kunnostusmenetelmät

3.1 Kunnostusta valmistelevat tehtävät

Jotta tunnelin kallio- ja betonirakenteita päästään kunnostamaan turvallisesti, tulee tunnelissa tehdä en-
nakkotöitä.

Jotta jäteveden määrä Savion eteläpuoliselta tunneliosuudelta saadaan mahdollisimman pieneksi, tulee
vesien ohipumppauksen kunto varmistaa. Tunnelin omistajalta saadun tiedon mukaan varsinkin Korkin-
mäessä on tarve kunnostaa veden ohipumppauksen järjestelmiä. Sisäänkäyntikuilu tunneliin, jossa
kääntö tehdään, on ahdas. Sisäänkäynnin tikkaat tulee uusia ja putoamissuojausta parantaa. Lisäksi
jätevesien kääntö tehdään tunnelissa raskailla teräskansilla, joita avatessa tunnelissa on putoamisriski.

Työskentelyalueelta tulee olla kaksi mahdollisuutta poistua tunneliverkosta aina kun se on mahdollista.
Tästä syystä tunnelin uloskäyntien kunto tulee tarkistaa. Jos Ali-Keravan tunneliliitoksen sisäänkäyntiä
käytetään tunnelin varapoistumisyhteytenä, tulee se kunnostaa. Jätevesitunneli on Ali-Keravan tunneli-
liitoksessa melko jyrkkä, tunnelin sivulle asennettu kaide ruostunut irti ja tunnelin pohja on hyvin epäta-
sainen.

Kun tunnelissa aloitetaan työskentely, ensimmäinen työvaihe on tunnelin kalliopintojen rusnaaminen eli
kallionpinnan irtolohkareiden irrottaminen mekaanisesti. Rusnaaminen voidaan tehdä tunnelissa koneel-
lisesti tunnelin koko huomioiden. Rusnatut kivet ja lohkareet tulee ajaa pois tunnelista mahdollisimman
nopeasti, etteivät ne padota jätevettä ja siten aiheuta jäteveden mukana tulevan kiintoaineksen kasautu-
mista tunnelin pohjalle. Tunnelin rusnaus toimii myös varmistavana tietona tunnelin ruiskubetonoimatto-
mien alueiden lisälujitustarpeen määrittämisessä. Jos rusnatessa ei kaikkia kalliopinnan irtolohkareita
saada irrotettua tai lokareiden koko on suuri, tulee nämä alueet lujittaa.

Jk 6/10.12.2020    25 §            Liite 1



6 (13)

A-Insinöörit
Meriviemäri

LOPPURAPORTTI

Sijainnin määritys tunnelissa on oleellinen asia kunnostustyön sujuvuuden kannalta. Tästä syystä val-
mistelevana työnä tulee tunneliin merkitä paalutus. Vähimmäistasona on se, että paalutus merkitään
spraylla tunnelin seinään 20 metrin välein.

3.2 Ruiskubetonirakenteiden kunnostaminen

Työpajassa 2 todettiin, että ruiskubetonointi on turvallisin ja kestävin menetelmä tunnelin kalliotekniseen
kunnostamiseen. Kuitenkin työpajassa 3 todettiin, että ilman tunnelin ilmanvaihdon tehostusta, myös
uudet ruiskubetonirakenteet alkavat vaurioitua nopeasti. Näin ollen vaihtoehdoiksi ruiskubetonoitujen
tunneliosuuksien kunnostamiselle jää uudelleen ruiskubetonointi, mutta kuitenkin siten, että ruiskubeto-
nipinnat suojataan ruiskutettavalla epoksi- tai polyureapinnoitteella. Toinen vaihtoehto on lujittaa tunneli
pultittamalla ja verkottamalla. Myös ruiskubetonoitaessa tunneli tulee lujittaa ruiskubetonin lisäksi pultit-
tamalla. Verkkona voidaan käyttää punottua kallioverkkoa tai hitsattua kaivosverkkoa. Periaatepoikki-
leikkaukset ruiskubetonoidusta ja verkotetusta tunnelista ovat kuvassa 2.

Kuva 2: Tunnelin lujituksen periaatteet ruiskubetonoimalla tai verkottamalla

Jätevesitunnelissa käytettävän ruiskubetonin tulee olla sulfaatinkestävää. Betonin vahvistukseksi suosi-
tellaan polymeerikuituja. Toisaalta myös teräskuituja voidaan käyttää, jos kuitubetonikerros suojataan
ruiskutettavalla suojakalvolla. Jos lujituksessa käytetään teräsverkkoa ja pultteja, tulee niiden olla ha-
ponkestäviä tai pinnoitettuja kummasinkityksellä ja kemiallista rasitusta kestävällä pulverimaalauksella.

Ruiskubetonoitaessa tunnelin kalliopinnan tai vanhan ruiskubetonipinnan tulee olla siinä kunnossa, että
uusi ruiskubetonikerros tarttuu vanhalle pinnalle. Kalliopintojen puhdistamiseen riittää rusnauksen li-
säksi painepesu. Tosin Kulomäen ja Koffin ajotunneleiden kunnostuksen yhteydessä kalliopinnoille ker-
tyneen lian peseminen osoittautui haastavaksi työksi, koska lika oli tarttunut tiukasti kalliopinnoille. Van-
hoille ruiskubetonipinnoille, jotka kunnostetaan ruiskuttamalla päälle uusi ruiskubetonikerros, suositel-
laan pohjatyöksi vesipiikkausta. Piikkaus tulee tehdä siten, että vanha vaurioitunut betonikerros irtoaa.
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Jos vaurioituneen kerroksen alta löytyy betonia, joka on kovaa ja sen tartunta kallionpintaan on kun-
nossa, ei vanhaa ruiskubetonikerrosta tarvitse vesipiikata kokonaan pois. Etuna vesipiikkauksella me-
kaaniseen rusnaukseen verrattuna on se, että jäljelle jäävä betonipinta toimii suoraan pohjana uudelle
ruiskubetonikerrokselle eikä pinnan erillistä painepesua tarvita.

Vesipiikkauksessa tulee vedenpaine valita aina kohdekohtaisesti siten, että vain vaurioitunut ruiskubeto-
nikerros saadaan poistettua. Jos vanha betonikerros irtoaa kokonaan, on riski, että myös betonikerrok-
sen alta paljastuvasta kalliopinnasta irtoaa vesipiikkaamalla lohkareita. Irtoavat lohkareet voivat aiheut-
taa riskin työntekijöille, varsinkin jos piikkausta tehdään käsikäyttöisellä laitteella.

Jos tunnelin lisälujituksena käytetään kallioverkkoa ja kalliopultteja, ei vanhaa vaurioitunutta ruiskubeto-
nikerrosta tarvitse poistaa niin tarkasti kuin ruiskubetonoitaessa. Kuitenkin täysin pehmentynyt kerros
ruiskubetonista kannattaa poistaa, ettei vaurioitunutta betonia putoa verkon- ja pulttien asentajien
päälle.

3.3 Tunnelin pohjan kunnostaminen

Tunnelin pohjilla havaittiin 2016 kuntotarkastuksissa pintavaurioita sekä joitakin reikiä. Viemäritunnelin
pohjalaatta on murskepatjan varaan perustettu betonilaatta. Betonilaatan pintavauriot eivät vaikuta tun-
nelin toimintaan. Reiät ovat riski tunnelissa liikkuville. Suurten reikien kohdalla virtaava vesi voi viedä
laatan alla olevaa mursketta pois. Pohjalaatan reiät paikataan niillä alueilta, jossa tunnelia muutenkin
kunnostetaan.

Pohjalaatan paikkaamisessa paikkauskohta on puhdistettava huolellisesti. Näin varmistetaan paikan
tartunta pohjalaattaan. Paikkauskohta on pidettävä kuivana jätevedestä. Vuoden 2009 kunnostuksen
yhteydessä jätevettä ohjattiin korjattavan kohdan ohitse settipadon ja ohijuoksutusputken avulla. Vas-
taavaa ohijuoksuttamista tai erillisen suoja-altaan rakentamista kannattaa harkita myös pohjan paikkaa-
misen yhteydessä.

Kuva 3: 2009 kunnostuksen yhteydessä suunniteltu settipato Ø 800 mm ohijuoksutusputkella.

Pohjalaatta on pääosin jäteveden alla, joten siihen ei kohdistu niin suurta kemiallista rasitusta kuin tun-
nelin seinien ja holvin betonirakenteisiin. Paikka-aineen pitää kuitenkin päästä sitoutumaan ilman
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jäteveden aiheuttamaa kuormitusta, joten paikka kannattaa suojata esim. haponkestävällä paikan ym-
pärille tiivistetyllä peltilevyllä. Levyn voi jättää tunneliin pysyväksi rakenteeksi, mutta haponkestävien
peltien paikat kannattaa merkitä tunneliin niin hyvin, ettei niihin myöhemmin liukastu tai kompastu.  Liu-
kastumisen välttämiseksi kannattaa käyttää kuvioitua turkki- tai kyynellevyä.

3.4 Seinärakenteiden kunnostaminen

Tunnelin betoniseinärakenteita voidaan kunnostaa samoilla menetelmillä kuin pintavaurioituneita ruisku-
betonirakenteita. Vesipiikkauksella poistetaan vaurioituneet betonipinnat.  Paljastuvat rakenneteräkset
suojataan korroosiolta sopivalla kemiallisella käsittelyllä tai pinnoitteella. Rakenneterästen suojabetoni-
peite tehdään ruiskubetonoimalla ja ruiskubetonikerros suojataan epoksi- tai polyureapinnoitteella.

Rakenneterästen suojaus voidaan harkita tehtäväksi myös ruiskutettavalla epoksi-hiekkamassalla.

3.5 Ovirakenteiden kunnostaminen

Tunneleiden paineovet Koivuhaan ajotunnelissa ja Savion ajotunnelissa sekä ulko-ovien rakenteet
muilla ajotunneleilla kunnostetaan. Ovista kunnostetaan ja tarvittaessa uusitaan saranat, ovilevyt, kar-
mit, käyttökoneistot ja tiivisteet. Tarvittaessa ovien rungot hiekkapuhalletaan ja pinnoitetaan. Ovista laa-
ditaan tarkempi kunnostusohje myöhemmin.

3.6 Tunneliolosuhteiden vaikutus kunnostusmenetelmien valintaan

Meriviemärillä on olemassa varajärjestelmä, missä jätevettä voidaan ohjata pystykuiluyhteyksien kautta
putkiyhteyksiin Saviolla, Korkinmäessä ja Haapatiellä, mutta tunnelissa virtaavaa jätevettä ei saada ko-
konaisuudessaan ohjattua varajärjestelmiin. Lisäksi Saviolla ja Koivuhaassa voidaan jätevettä padottaa
väliaikaisesti. Padotuksella ja ohipumppauksilla saadaan Savion eteläpuoliselle tunneliosuudelle n. 9 –
10 h virtauskatko, kuitenkaan Savion pohjoispuolen tunneliosuudelle padotuksella ja ohipumppauksilla
ei ole merkitystä. Lisäksi, jos jätevettä padotetaan tunnelissa, padotuksen jälkeen vettä virtaa tunnelissa
hetkellisesti normaalia enemmän. Jäteveden virtauksen vaihtelusta saadaan tietoa tunnelin Savion mit-
tausasemalta.

Tunnelia ei tarvitse saada täysin kuivaksi kunnostuksen ajaksi. Esimerkiksi Helsingissä 2010 erään toi-
sen viemäritunnelin lujitusrakenteita uusittiin, vaikka tunnelin pohjalla virtasi vettä enimmillään noin 40
cm. Kunnostustyön aikana tulee varmistaa mahdollisuuksien mukaan, ettei jätevesi nouse korkealle tun-
nelissa betonirakenteiden varhaislujuuden kehittymisen aikana, ettei betonirakenteet huuhtoudu veden
mukana. Pohjan paikkausten aikana vesi pitää saada virtaamaan paikkauskohdan ohi.

Tunnelin normaaliajan ilmanvaihto toimii siten, että Kulomäessä n. puolessa välissä tunnelia on poistoil-
mapuhaltimet ja piippu. Korvausilma tunneliin tulee ajotunneleiden ja pystykuilujen ilmanvaihtosäleikkö-
jen ja myös todennäköisesti tunneliin tulevien jätevesiputkiyhteyksien kautta. Tunnelin omistajalla on
ollut tarkastus- ja kunnostustöitä varten käytössä kaivospuhaltimia, joilla on tehostettu työn aikana il-
manvaihtoa.

Kunnostustyön aikana tunnelissa tulee olla työkohdekohtainen ilmanvaihto. Tämä varmistetaan teke-
mällä ilmanvaihtolinja tunnelin suuaukolta tai pystykuilulta työkohteelle. Näin varmistetaan, että tunneli-
olosuhteet ovat mahdollisimman hyvät pölyä ja sumua aiheuttavien työvaiheiden aikana (vesipiikkaus,
pultinporaus, ruiskubetonointi). Lisäksi ilmanvaihdolla voidaan pienentää tunneli-ilman rikkivetypitoi-
suutta betonirakenteiden sitoutumisaikana.

Tunnelin kunnostuksen aikana tulee tunnelin ilmanvaihdossa huomioida myös alueet, johon tunneli-il-
maa puhalletaan. Meriviemärin ajotunneleista Koffin ajotunneli sijaitsee liikerakennuksen takapihalla,
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Savion ajotunneli pientaloalueen keskellä, Harjusuon ajotunneli ulkoilualueella, Koivuhaan ajotunneli
pienteollisuus- / toimistokorttelissa ja Malmin ajotunneli pientaloalueella. Normaalien työmaan vaikutus-
ten (liikenne ja puhallinmelu) lisäksi tulee huomioida myös tunneli-ilmasta ympäristöön aiheutuvat haju-
haitat.

4 Kunnostuksen kustannus- ja aikatauluarvio

4.1 Kunnostusta valmistelevat tehtävät ja yleiskulut

Kunnostustyön yleiskuluna ovat työmaan perustaminen ja purkaminen. Myös työnaikana tiloista ja ai-
tauksista tulee ylläpitokuluja, kuten vuokrat. Muita työmaan yleiskuluja ovat mm. työnjohdon kulut.

Työmaan perustamisen ja purun kustannusarvion on noin 20 000 € sekä muiden työmaan yleiskulujen
noin 15 000 € / kk.

Valmistelevana työnä ruiskubetonoimattomilla tunneliosuuksilla on kalliopintojen rusnaus ja painepesu.
Niiden yksikköhinta on noin 12 € / m2. Hinta perustuu Koffin ja Kulomäen ajotunneleiden kunnostuksen
yksikköhintaan huomioiden kuitenkin se, että tunnelin painepesu oli hitaampaa kuin mihin urakoitsija oli
varautunut.

Työskentely viemäritunnelissa vaatii ilmanvaihdon, sähkön ja veden järjestämisen työpisteeseen. Huol-
tolinjojen asentamisen kustannusarvio on noin 30 € / m.

4.2 Ruiskubetonirakenteiden kunnostaminen

Ennakkotöinä ruiskubetonirakenteiden kunnostamiselle on vanhan vaurioituneen ruiskubetonikerroksen
poisto vesipiikkaamalla. Vesipiikkausta ei todennäköisesti ole Suomessa maanalaisissa tiloissa tässä
mittakaavassa aiemmin tehty, joten piikkauksen hinnoittelu on hankalaa. Pihlajamäen pumppaamon
saneerauksessa urakoitsijan yksikköhinta vesipiikkaukselle oli 53 € / m2. Pihlajamäen pumppaamolla
piikattavaa tunnelin ruiskubetonipintaa oli noin 650 m2 ja työ kesti valmisteluineen alle kaksi viikkoa.
Tässä vesipiikkauksen yksikköhinnaksi on arvioitu 50 – 70 € / m2 riippuen siitä, käytetäänkö lujituksena
ruiskubetonia vai verkkoa.

Uuden ruiskubetonikerroksen asentamisen yksikköhinnaksi on arvioitu noin 70 € / m2 (50 mm polymee-
rikuidulla vahvistettu betoni). Yksikköhinta perustuu vastaavan tyyppisen kunnostuskohteen yksikköhin-
taan, mutta tässä hinnassa on huomioitu jätevesitunneliolosuhteiden lisähintaa, joka aiheutuu tunnelin
pienestä koosta ja tunnelissa liikkumisen hitaudesta.

Ruiskubetonin pinnoitteen yksikkökustannukseksi materiaalivalmistaja arvioi asennettuna noin 90 - 110
€ / m2. Materiaalivalmistajan mukaan pinnoite voi vaatia myös primerin ruiskuttamisen ruiskubetonipin-
nalle. Tämä on jo huomioitu yksikköhinnassa.

Kallio- tai kaivosverkon asentamisen yksikköhinta on noin 50 € / m2. Hinta perustuu Koffin ja Kulomäen
ajotunneleiden kunnostuksessa tehdyn verkotuksen yksikköhintaan.

Pultittamisen yksikköhinta noin 110 € / kpl, jos lujituksena käytetään myös ruiskubetonia tai noin 140 € /
kpl, jos käytetään kallio- tai kaivosverkkoa. Tällöin pulttien tulee olla korroosiosuojattuja kemiallista rasi-
tusta vastaan sekä niissä tulee olla aluslevyt ja mutterit verkon kiinnitystä varten.
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4.3 Tunnelin pohjan kunnostaminen

Tunnelin pohjan kunnostamisen kustannuksiin ei löydy yksikköhintaa suoraan aiemmista vastaavista
hankkeista. Paikkaamista on arvioitu työn keston mukaan. Pohjan paikkaamista varten pitää tunnelin
pohja kuivattaa patoamalla ja ohijuoksuttamalla jätevesi paikkauskohdan ohi. Jos padotuksen teko ja
purku vie kahdelta henkilöltä kaksi työvuoroa ja itse paikkaaminen yhden työvuoron, on yhden paik-
kauksen yksikköhinta noin 3000 € sisältäen myös materiaalit.

4.4 Seinärakenteiden kunnostaminen

Seinärakenteiden kunnostamisen yksikköhinnat ovat kutakuinkin samat kuin ruiskubetonoitavan tunneli-
osuuden kunnostuksen.

4.5 Esimerkkikohteen alustava kustannusarvio ja aikataulu

Raportin liitteenä 7 on karttaesitys Meriviemärin Koivuhaan alueesta, joka käsittää noin 1,5 km viemäri-
tunnelia ja Koivuhaan ajotunnelin (n. 250 m, josta ruiskubetonoitua n. puolet). Kunnostettavaa ruisku-
betonoitua viemäritunneliosuutta alueella on noin 320 metriä, kaksi kunnostettavaa paineseinää, joista
toisessa kunnostettava kulkuovi sekä 11 kohtaa, joissa voi olla tarve paikata tunnelipohjaa. Ruiskubeto-
noidut tunneliosuudet lujitetaan uudelleen ja ruiskubetonoimattomista tunneliosuuksista lujitetaan n. 20
%. Tunnelia lisälujitetaan hajapultittamalla koko matkalta. Alla olevassa taulukossa on vaihtoehtoiset
kustannusarviot sille, että lujitus tehdään joko ruiskubetonoimalla tai verkottamalla. Työn kokonaiskes-
toksi on vaihtoehdossa 1 arvioitu noin 6 kk. Tämä vastaa vuonna 2019 saneeratun 1,5 km mittaisen yh-
teiskäyttötunnelin lujitusurakan kestoa kuitenkin huomioiden betonirakenteiden pinnoittamiseen käytet-
tävä aika. Vaihtoehdossa 2 työn kokonaiskestoksi on arvioitu noin 5 kk

Taulukko 2: Tunnelin kunnostuksen kustannusvertailu

Vaihtoehto 1: lujitus ruiskubetonoimalla

Tehtävä Yksikköhinta Määrä Kokonaishinta

Työmaan perustaminen ja purku 20 000 € 1 20 000 €

Yleiskulut 15 000 € 5 kk 75 000 €

Rusnaus ja pesu 12 € 18 000 m2 216 000 €

Huoltolinjat 30 € 1600 m 48 000 €

Vesipiikkaus 70 € 6000 m2 420 000 €

Pultitus 110 € 1200 kpl 132 000 €

Ruiskubetonointi 70 € 6000 m2 420 000 €

Ruiskubetonin pinnoitus 100 € 6000 m2 600 000 €

Pohjien paikkaus 3000 € 11 kpl 33 000 €

Paineseinien vesipiikkaus, ruiskubet. ja pinnoitus 240 € 30 m2 7200 €

Ovirakenteiden kunnostus 25000 € 1 25000 €

Vaihtoehto 1 yhteensä 1 996 200 €
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Vaihtoehto 2: lujitus verkottamalla

Tehtävä Yksikköhinta Määrä Kokonaishinta

Työmaan perustaminen ja purku 20 000 € 1 20 000 €

Yleiskulut 15 000 € 5 kk 75 000 €

Rusnaus ja pesu 12 € 18 000 m2 216 000 €

Huoltolinjat 30 € 1600 m 48 000 €

Vesipiikkaus 50 € 6000 m2 300 000 €

Pultitus, ei verkotettava alueet 110 € 800 kpl 88 000 €

Pultitus verkotettavalta alueelta 140 € 1400 kpl 196 000 €

Verkotus 50 € 6000 m2 300 000 €

Pohjien paikkaus 3000 € 11 kpl 33 000 €

Paineseinien vesipiikkaus, ruiskubetonointi ja pin-
noitus

240 € 30 m2 7200 €

Ovirakenteiden kunnostus 25000 € 1 25000 €

Vaihtoehto 2 yhteensä 1 308 200 €

5 Toimenpiteet ennen jatkosuunnittelun aloitusta

Jotta saadaan varmistus sille, että kunnostuksessa käytetään oikeita menetelmiä, tulee tunnelin ilman-
vaihtoa ja tunneli-ilman rikkivetypitoisuutta selvittää tarkemmin. Rikkivetypitoisuutta voidaan mitata tun-
neliin sijoitettavilla mittareilla. Samalla kannattaa selvittää nykyisten poistoilmapuhaltimien teho ja kor-
vausilmareitit. Rikkivetypitoisuus mitataan alueilla, joissa betonirakenteiden vauriot ovat edenneet pisim-
mälle (Koivuhaka ja Savio) ja tehdään myös vertailumittaus alueella, jossa vaurioituminen on ollut vä-
häisempää (esim. Koff).

2009 asennetuista ruiskubetonirakenteista kannattaa käydä ottamassa näyte ja tutkia siitä ettringiittipi-
toisuus. Näin voidaan varmistaa, että betonin vaurioitumisen syynä todellakin on ettringiitti.

Ruiskubetonirakenteiden pinnoittamista ei todennäköisesti ole Suomessa aikaisemmin näin laajassa
mittakaavassa tehty. Pinnoitevaihtoehdoista kannattaa ennen kunnostustöiden aloittamista tehdä koe-
kappaleita, jossa jätevesitunneliolosuhteissa valetun/ruiskutetun betonikappaleen päälle ruiskutetaan
suojapinnoite. Ne viedään tunneliin pahiten vaurioituneille alueille testiin. Vastaavasti tunneliin tehdään
vertailukappaleet myös ilman pinnoitetta.

Varsinaisen kunnostustyön teettäminen osissa on suositeltavaa. Vaikka työn suorittaminen osissa tuo
lisäkustannuksia mm. työn yleiskulujen osalta, niin myöhemmissä osissa voidaan hyödyntää aikaisem-
pien kunnostustöiden kokemuksia ja havaintoja.

Jotta työturvallisuus osataan ottaa riittävän hyvin huomioon jo työn suunnittelussa, voi olla tarpeellista
ottaa yhteyttä työturvallisuusviranomaiseen jo seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Pääkaupunkiseudulla
on viranomaispuolella maanalaiseen työskentelyyn erikoistuneita asiantuntijoita, joilta voi tulla
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hyödyllisiä ohjeita, että jo suunnittelu- ja tarjouspyyntöasiakirjoissa otetaan työturvallisuus mahdollisim-
man hyvin huomioon.

6 Liitteet

Liite 1: Työpajan 1 esitys

Liite 2: Työpajan 2 esitys

Liite 3: Työpajan 2 alustus (Panu Oikkonen, Normet)

Liite 4: Työpajan 3 esitys

Liite 5: Työpajan 3 alustus (Ralf Lindberg)

Liite 6: Meriviemärin yleiskartta

Liite 7: Kartta Meriviemärin Koivuhaan alueen kunnostettavista kohteista (1:1000)
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Kulomäen ilmanvaihtoasema
Kulomäen loka-autoasema

Koivuhaan ajotunneli/ pystykuilu
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Köyhämäki mittausasema

Haapatien mittausasema/
 pystykuilu

Pihlajamäen mittausasema

Mäntsälän vedet
Tuusulan Kellonkosken sekä
Järvenpään verkoston kautta

TUUSULA

KERAVA

VANTAA

SIPOO

JÄRVENPÄÄ

HELSINKI

Pornaisten vedet
Keravan verkoston kautta

Sipoon Nikkilän vedet
Keravan verkoston kautta

Etelä-Sipoon vesiä 
HSY:n verkoston kautta
(Haapatien mittausasema)

KUVES:n varajärjestelmänä toimivat
HSY:n viemäriosuudet

Ahjontien alapuoli

Joutsenentie
Lehtolantie

Riihikallion liitos

Lidl:n liitos Sulan liitos

Peurantie
(yksi omakotitalo)

Pukinmäen 
pumppaamo

asennettu
suojaputkiLepola III

Lepola I

Tukkilantie

FIRA:n liitos

Tussinkosken tunneli/ pystykuilu

asennettu
suojaputki

Huhtimo

Ahjontie
Jaakkola

Lepola II

Talmantie

Urhonkatu

Erkinkuja

Porvoontie

Ristinummi

Virrenkulma
Käkimäentie

Sinerbychoff

Tuomaalantie
Perttiläntie

Postlarinkatu

Ainolan kenttä

Hyrylän pumppaamo

Malmin ajotunneli

Talman mittausasema

Kulomäen ajotunneli

Järvenpään pumppaamo

Harjusuon ajotunneli

Pihlajamäen pumppaamo

Kytömaan mittausasema

Korkinmäen mittausasema

Kivityyrinrinteen liitos

Koivukylän liitosviemäri

Ali-Keravan tunneliliitos

Varaus putkelle oikoradan ali

Koffin ajotunneli/ mittausasema

Varautuminen Tikkurilan liitokseen

Tiilitehtaanpolku (Savion pystykuilu)

Vähämuorin kuilu

Savion ajotunneli/ mittausasema
Ala-Koivikon pystykuilu/ mittausasema

Suutarilan pumppaamo

Ajotunneli
JV-pumppaamo
Viemäriliitos
Pystykuilu
Mittausasema
HSY:n pumppaamo
Suuri jäteveden tuottaja
Putkivaraus
Siirtoviemäri
Asennettu suojaputki
Kalliotunneli
Varajärjestelmä HSY ja Kerava

0 1 2 3 40.5 km
Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos / Karttakone 2013

25.3.2014Piirustus 1
16X188506

Keski-Uudenmaan
vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymä
Varautumissuunnitelma, I vaihe

Savion ajotunnelin ja Savion 
pystykuilun välinen tunneliosuus 
n. PL2050 - 2650, pituus n. 600 
m , josta ruiskubetonoitua aluetta 
n. 150 m. Ruiskubetonit pahoin 
vauriotuneet 

Ali-Keravan tunneliliitoksen ja Savion 
pystykuilun välinen tunneliosuus n. PL0 
- 2050, pituus n. 2 km, josta 
ruiskubetonoitua aluetta n. 400 m. 
Ruiskubetonit pääosin kohtuullisessa 
kunnossa 

Savion ja Kulomäen 
ajotunneleiden välinen 
tunneliosuus n. PL2650 - 6700, 
pituus n. 4 km, josta 
ruiskubetonoitua aluetta n. 560 
m. Ruiskubetonit osin 
vaurioituneet

Kulomäen ja Harjusuon 
ajotunneleiden välinen 
tunneliosuus n. PL6700 - 11100, 
pituus n. 4,4 km, josta 
ruiskubetonoitua aluetta n. 180 
m. Ruiskubetonit vaurioituneet.

Koivukylän liitosviemäritunneli, 
pituus 650 m, josta 
ruiskubetonoitua 80 metriä. 
Ruiskubetonit vaurioituneet. 
Alueella osin huono kallionlaatu, 
tunnelissa pieniä sortumia.

Koivuhaan ajotunnelin ja 
Pihlajamäen pumppaamon  
välinen tunneliosuus PL 14650 - 
21350, pituus n. 6,7 km. 
Tunneliosuudella ei tunnelin 
omistajan mukaan ole toistaiseksi 
kunnostustarpeita

N. 1,5 km tunneliosuus 
Koivuhaan ajotunnelilta 
pohjoiseen n. PL 13100 - 
14650. Ruiskubetonoitua 
aluetta n. 320 m. Ruiskubetonit 
pahoin vaurioituneet. Alue 
esitelty tarkemmin liitteessä 7

N. 2 km tunneliosuus Harjusuon 
ajotunnelilta etelään n. PL11100 - 
13100. Ruiskubetonoitua aluetta n. 
210 m. Ruiskubetonit vaurioituneet.

Meriviemärin kunnostuksen ideointi
Loppuraportin liite 6.

Tunnelin kuntotiedot (sinireunaisilla 
tekstikentillä) lisätty 20.11.2020

Laatija: Vesa-Matti Matikainen, 
A-Insinöörit 
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   XXXXX     tunnelin paalutus
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Rakennuskohteen nimi Piirustuksen sisältö Mittakaava

Piirt.

Suunn.

Suunn.ala Työnro Piir.nro Muutos

Päiväys

Tasokoordinaattijärjestelmä/Korkeusjärjestelmä:

A-Insinöörit Civil Oy          Tel    0207 911 888

www.ains.fi              etunimi.sukunimi@ains.fi
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Helsinki, Vantaa, Kerava
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2289-2701KAT

1:1000Tunnelin alustava kunnostustarve PLV 13100-14650.Alikerava - Pihlajamäki viemäritunneli
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Pohjalaatan tarkistus ja

tarvittaessa paikkaus

Pohjalaatan tarkistus ja

tarvittaessa paikkaus

Ruiskubetonoitu alue: vesipiikkaus ja lujitus

PL-2400

PL-2450

PL-2500

PL-2550

PL-2600

PL-2650

PL-2700

PL-2750

savitäytteisiä rakoja

vuotava tulpattu

maalämpöreikä IIa

rb h

0,2m pystyasentoinen RiIII

Ruiskubetonoimaton alue: rusnaus ja

tarvittaessa lisälujitus

Ruiskubetonoimattomat alueet: rusnaus ja

tarvittaessa lisälujitus

Kalliorakenteiden

kuntoluokka Ia, hyvä

Kalliorakenteiden

kuntoluokka IIa, kohtalainen

Kalliorakenteiden

kuntoluokka IIIa, huono

Rakennuskohteen nimi Piirustuksen sisältö Mittakaava

Piirt.

Suunn.

Suunn.ala Työnro Piir.nro Muutos

Päiväys

Tasokoordinaattijärjestelmä/Korkeusjärjestelmä:

A-Insinöörit Civil Oy          Tel    0207 911 888

www.ains.fi              etunimi.sukunimi@ains.fi

ETRS-GK25 / N2000

Helsinki, Vantaa, Kerava

20.11.2020
VMM
KF

2289-2703KAT

1:1000Tunnelin alustava kunnostustarve PLV 13100-14650.Alikerava - Pihlajamäki viemäritunneli
PL XXXXX   louhinnanaikainen paalutus

   XXXXX     tunnelin paalutus

toimenpide-ehdotus

tunneli ruiskubetonoitu, holvi ja seinät
rb h+s

XXXXX

Jk 6/10.12.2020    25 §            Liite 1
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