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DET UNDERJORDISKA HELSINGFORS 

Usko Anttikkoski, avd.chef, Helsingfors stad geotekn. avd., 
Pekka Holopainen, civiling. Helsi ~gfors stad geotekn. avd, 
Armas Kämppi, byråschef Helsingfors stad vatten och avloppsv. 

Antalet och värdet av tunnlarna 

Byggandet av tunnlar har utvecklats kraftigt under de senaste 
tjugo åren i Helsingfors. Tunnelbyggandets tyngdpunkt har legat 
vid teknisk service-, befolkningsskydds - och trafiktunnlar. 
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Stadens byggnadsbestånd var i början av år 1986 ca . 140 milj. m3 
varav de offentliga byggnaderna utgjorde §a. 13 milj. m3. ökning
en per år har varit ca. 2,5 - 3,0 milj. m eller ca. 2%. Bergtunn
larnas andel var i början av år 1986 3,6 milj. m3. ökningens has
tighet är ca. 4% per år, alltså relativt starkare än byggandet på 
markytan. Till dessa har inte räknats med källarutrymmen av betong, 
utan endast källare med ett tak av berg. Av Helsinfors bergutrymmen 
är hälften s.k. stora bergutrymmen (> 100 m2), och hälften mindre 
tunnlar.Bergutrymmen uppgår till ca. 8 m3/inv .. Ar 1990 nås gränsen 
10 m3/inv., vilket anses som ett högt värde. 

Med bergtunnlar sparas markareal för annat bruk. Därmed är dess mark
politiska värde speciellt märkbar. Om vi värderar att tunnlarnas me
delhöjd är ca. 5,0 m, kommer vi upp till en areal av ca. 72 ha berg
tunnlar i Helsingfors. Om dessa utrymmen skulle vara placerade på y
tan och vi använde territorialeffektivitet 0,5, skulle det behövas 
en markareal av 144 ha. Det kan bedömmas att av denna markareal skul
le hälften vara grönområden och hälften tomtområden.Därmed är den in
besparade markarealens värde: 

grönområden 
tomtområden 
summa 

720 000 x 200 mk/m2 
720 000 x 700 mk/m2 = 

150 milj. mk 
500 milj. mk 
bSOmilj. mk 

Helsingfors stad har (utbrutit bergtunnlar) de senaste åren i medel 
tal sprängt 150.000 m3/år. Det motsvara en bottenyta på 3 ha/år, och 
en sparad markareal på 6 ha/år. Med den här farten sparas 30 milj. mk 
(60 000 m2 x 500 mk/m2). Speciellt märkbart är att med bergbyggnad kan 
inre stadens värdefulla tomt- och parkområden sparas. 
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1. Avloppstunnel 
2. Pä1jännetunneln 
3. Vatten- och fjärrvärmeledn. sambrukst unnel 
4. Metrotunnel 
5. Befolkningsskyddet 1 östra-Böle 
6. Malmgårds tunnelstation 
7. Salm1saari oljebehållare 
8. Hanaholmens oljebehållare 

Bild 1. Tvärskärning av Helsingfors' tunnlar 

över Helsingforsområdet färdigställs våre n 1989 en bergresurskarta, som visar att endast 5 - 20% av berggrunden (djup 0-20 m) och 2-6% (djup 20-50 m) av Helsingfors centrum är byggt. Så resurser för ytterligare byggnad finns ännu till förfogande. 

Tunnlarnas del av stadens massaekonomi 

I Helsingfors fås som sidoprodukt av byggandet ca. l ,7 milj. m3 
jord- och bergmassa , byggnadsavfall, stenko lsa ska och gips, som till största delen passar för jordbyggandet som sådan eller efter behandling.Genom bergbyggandet lösgjorda stenblock kan räknas till dessa s idoprodukter. 
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SIDO- PRODUKTION PLACERING (m3 . btr) 

PRODUKT 
3 JORDBYGG. FYLLN. I TILL 

(m btr) OMRADEN FÖRSÄLJ 

Stenblock 6 00 000 300 000 300 000 -

Stenkols-
15 000 

aska 130 000 50 000 25 000 k" 70 000 

Svavelavlägs- 25 000 25 000 - -
ningsprodukt 

Byggnadsavfall 50 000 25 000 25 000 -

Överskotts- 850 000 30 000 820 000 -
jord-material .• 

1c;ooo 

Tillsammans 1655 000 430 000 1170 000 ........ 70 000 

Tabell 1.För jordbyggandets del de viktigaste sidoprodukternas 
mängd och plasering i Helsingfors 
(Förkortn. btr = byggnadsteoretisk) 

Stenblocksbrytningen är av storleken ca. 600 000 m3, varav tun
nelutbrytningen ca. 200 000 m3. Huvuddelen av tunnelstenblocken 
passar som sådana för kommunalteknisk byggnad, och ersätter där
med sand- och grusmaterial. Ungefär hälften av materialet från 
tunnelbyggandet körs till fyllningsområdena, vilka till största 
del är landskapskonstruktioner eller strandfyllningar. Fyllnings
områdenas arbets vägar är nästan nödvändigt att göra av stenkross. 
Värdet av utbrutet material från tunnlar är ca. 10 milj. mk/år. 
Värdet stiger varje år pga. det stigande priset på köpt grus. 

Tunnelbyggnadsteknikens nutidsnivå. 

Yrkesgruppen för tunnelbyggandet är i Finland rätt så liten. Det 
finns ca. 6 st. underjordiska entreprenörer med ungefär 200 anställ
da yrkesmän och arbetsledare. Planeringsbyråer som specialiserat sig 
enbart på bergbyggnadsplanering finns 3 st, i vilkas tjänst finns ca 
40 pers. I bergbyggandets fältforskning deltar ca. 50 pers. 

För tunneldrivn ing lämpliga borrjumbon finns det ca 20 st. i Finland. 
Helprofilborrning är inte ännu tävlingsduglig jämfört med vanlig 
borrnings- och sprängteknik. 

Den s.k. hårda stenens tunnelteknik är i Finland på nordisk nivå 
och internationellt sett tävlingsduglig. Staden har inte egen or
ganisation för bergarbeten utan använder privata entreprenörer. 

Tunneltekniken är i Helsingfors väl utvecklad. Orsaken till detta är 
det stora utbudet och mångsidigheten av byggnadsobjekten. Standarden 
kan också påvisas med att det sällan har hänt olyckor i samband med 
tunnelbyggandet. 
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Tunnlars marknadssituation 

Bergtunnlarna tävlar med andra byggnadsalternativ. En del av tunnlarna är så överlägsna, att dessa inte har medtävlare av de på mafkytan placerade lösningarna. Till dessa hör tex. oljeprodukternas storlager och S6-klass befolkningsskydd. 

Tävlingen mellan bergtunnlar och andra byggnasprodukter kan grunda sig på: 
- nuvarande och nya produkters bestående utveckling och pristävlingsförmåga: speciellt för driftskostnadernas del. förmånligare teknisk lösning 

miljövänlighet 
"finnandet" av utrymme under det redan byggda inre centrum markarealens sparande för annat ändamål 
lämpligheten för befolkningsskydd 

Tunnlarnas tävlingsförmåga begränsas av: 
- bristfälliga och felaktiga uppgifter om tunnellösningarnas tekniska möjligheter bland klienterna 
- bristfälliga och felaktiga föreställningar om kostnaderna för bergbyggande 
- arkitekternas bristande kännedom om modernt bergbyggande - allmänt sett bara misslyckade objekt har stort publicitets-värde 
- juridikens och spelreglernas outveckling; speciellt berörande tätt byggda områden 

Enbart med byggnaskostnaderna mätt är bergbyggandets pristävlingsförmåga god. Bergutrymmen kostar i vanliga fall 500 - 1000 mk/m3 alltså 3000 - 6000 mk/m2. Bergutrymmena sparar alltid tomtmark . När tomtmark i städer kostar upp till 1000 - 5000 mk/m2, är det klart att i berg placerade utrymmen oftast är det billigaste alternativet. Helsingfors stad har på planeringsstadiet utöver de sedvanliga tekniska service- och trafiktunnlarna bla. simhallar tennishallar, samlings- och utställningsutrymmen i berg. 

Bristfällig lagstiftning 

Finlands byggnadslag behandlar inte underjordiskt byggande, var för tunnelbyggande innehåller vissa osäkra faktorer på grund av saknad lagstifning. Helsingfors stad har för många projekt skapat särskilda spelregler efter vilka åtgärderna sker. Bl .a. har planeringskontoret utvecklat speciella system för reservering av/ och tillståndsgivning för undermarksutrymmen. Förverkligandet förutsätter ännu skolning och informering för att allt skall gå enligt planeringssystemet. 

Högsta Domstolens beslut beträffande byggandet av Forums parkeringsgrottor, som ligger mitt i stadens centrum, utredde den länge oklara situationen om tomtägarens rätt till underjordiska bergutrymmen för planlagt område. Enligt byggnadsordningen sträcker sig tomtägarens rätt till ett djup av 6 m räknat från tomtens nedersta hörnpunkt. Enligt Hög sta Domstolens beslut är tomtägaren icke berättigad till ersättning för ett tillräckligt djupt bel äget bergrum. 



© 1989, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

 
Bergteknik (BK-Dagen) 1989

Föreningen för underjordiska utrymmen (ITA:s nationella med
lemsorganisation) har gjort en utredning av lagstifningens 
brister. Därefter har miljöministeriet i början av 1989 grun
dat en kommitte för att utreda saken. 

Tunnlarna som befolkningsskydd 

Helsingfors~ berggrund är stabil och lämpar sig därmed också 
bra för befolkningsskyddsändamål. 

Tidigare byggdes först befolkningsskydden i berggrunden och 
efteråt började man tänka ut fredstida användning för dem . Nu
tida tänkande gör tvärtom. Man utnyttjar berggrunden för olika 
ändamål, men samtidigt tas i beaktande dess användning som be 
folkningsskydd i orostider. 

Hel si ngfors har plats i skyddsrum för över 500.000 pers. men 
bergskyddsplatser endast för ca. 100.000 pers. I framtidens be
folkningsskydd beaktas skyddet för strålning. Berggrundens na
turliga värme och grundvatten bjuder under svåra kriser på bätt
re skydd än de på marken byggda trånga skyddsrummen. I samband 
med att kraven på skyddsrum ökar, stiger också värdet på berg
tunnlar. 

Bergbyggandets möjlighete~ 

Föreningen för underjordiska utrymmen har fortsatt utvecklingen 
av publikationer rörande bergbyggnad, och har sommaren 1988 ut 
givit på finska och engelska boken"Bergbyggandets möjligheter", 
i vilken behandlas 12 typer av bergbyggnad: 
- förråd 

stora hallar 
fritidsutrymmen för fysisk motion 
samlingsutrymmen 
biltrafiktunnlar 
depåe r 
kommunaltekniska bergutrymmen 
borrade klyftor och tunnlar 
borrh ålens bruk i samband med kommunalteknik 
hammarlösbrytning 
strå lningsskydd 
stenmaterial krossar 

De flesta alternati v är använda i Finland. 

Framtidsutsikter 
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I Helsingfors, liksom i hela Finland, har bergrumsbyggandet präg
lats av stora konjunkturförändringar.1987 byggdes i Helsingfors 
endast ca. 100.000 m3 bergrum. Det här året och två följande år har 
avloppsvattenreningsverket i Vik en stor betydelse för utbrytningen. 
Prognosen för 1988 är 300.000 m3 och 1989 550.000 m3 utbrutet berg. 
Efter centralreningsverket förutses brytningen vara ca 300.000 m3/år. 
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Bild 2. Prognos för byggandet av bergstunnlar i Helsingfors 

Byggandet av centralreningsverket (900.000 m3) påbörjades år 1987. 
Inrättningen är färdig år 1993. Byggandet beskrivs i bilaga 1. 

Helsingfors stad uppgjorde i början av detta år ett undersöknings 
program för stadens olika verksamheter för åren 1988 - 1991. I 
undersökningsprogrammet för samhällsbyggande presenteras en inter 
nationell kommittes vision för framtiden enligt följande : 

"Människornas tillvaro hotas av en enorm kärnvapenarsenal, som kan 
avfyras av ett infall från supermakternas ledare. Samtidigt hotar 
en biologisk bomb;kedjereaktionen av den obehärskade explosiva be
folkningen. Trycket på varande resursser ökar hastigt. Oron riktar 
sig främst på tre väsentliga behov: 
- tillräcklig energi 
- tillräcklig föda 
- acceptabe l miljökvalitetet" 

Enligt Hels i ngfors ' undersökningsprogram är närframtidens problem 
energibruket och miljökvaiiteten. 

Bergtunnlar har i Helsingfors med framgång använts till oljelagrings
rum, fjärrvärme- och eldistributionstunnlar och till inrättningar 
för teknisk service. Miljökvaliteten kan förbättras med tex . place 
ring av avloppsreningsverk och avloppsvattenledningar i bergutrymmen, 
samt genom byggandet av trafiktunnlar under stadscentrum. 

Invånarnas säkerhet under kriser förbättras med koncentrering av byg 
gandet till bergrum och utrustningen av dem till befolkningsskydd. 

Helsingfors tunnelbyggande ger ett gott svar på undersökningsprogram
mets vision. Därför är det troligt att detta område starkt utve ck l as 
framtiden. 

Bilaga: Viksbacka centralreningsverk 
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BILAGA: VIKSBACKA RENINGSVERK 

Viksbacka reningsverk 
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Avledning av 
renat avloppsvatten 
i havet 
Ursprungligen avleddes det renade av
l9ppsvattnet till närmaste strandvatten . 
Aven om reningseffekten var hög - på 
90 % nivå - var avloppsvattenbelastning
en stor nog att upprätthålla en ogynnsamt 
hög eutrofieringsgrad och orsaka sanitära 
o_lägenheter på de närliggande badsträn
dernas vattenområden. För att eliminera 
belastningen byggde man en utloppstunnel 
för det renade avloppsvattnet. Tunneln fär
digställdes och togs i bruk i slutet av 1986. 
I dag leds cirka 80 % av det renade av
loppsvattnet längs tunnneln till hovsområ
det utanför Enskär, nästan 8 kilometer från 
Helsingfors sydspets. 

Centralisering av 
avloppsvattenreningen 

Ursprungligen byggdes avloppsledningar
na nästan enbart enligt s'lälvfallprincipen . 
Detta medförde otaliga ut oppspunkter för 
renat avloppsvatten . För varje utloppspunkt 
måste man bygga ett särskilt reningsverk. 
Driften var olönsam. Sedan pumptekniken 
utvecklats så att orenat avloppsvatten kun
de transporteras t.o.m. långa sträckor, 
centraliserades avloppsvattenreningen och 
de äldsta och bristfälligaste anläggning
arna och lades ner och avloppsvattnet led
des till nya och större enheter. 

I dag är totalt sex reningsverk i bruk. Ut
vecklingen kommer att fortgå så, att verk
samheten vid Degerö reningsverk läggs ner 
i slutet av 1988 och vid Munksnäs renings
verk 1991 . Det slutliga målet är att hela re
ningsverksamheten skall koncentreras til l ett 
enda stort centralreningsverk som förläggs 
till ett bergrum. 
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Projektstart för centralreningsverket 
Sedan början av 1980-talet har det utretts om avloppsvattenre
ningen kunde koncentreras ti ll ett enda reningsverk och under se
nare hälften av 1984 började vatten- och avloppsverket under
söka centralreningsverkets lönsamhet och placeringsmöjligheter. 
Som resu ltat av utredningen före lade man i början av 1986 sta
dens beslutande organ en plan rörande etablerandet av ett cent
ra lreningsverk. Stadsfull mäktige antog framställningen och b.~slöt 
21.5.1986 att ett centralreningsverk skulle anläggas. Aven 
grannkommunerna godkände planerna och i början av 1987 in
gicks avta l med både Vanda stad och Mel lersta Nylands kom
munalförbund för vattenvård. 

Som argument för centra lren ingsverksprojektet kunde ett flerta l 
omständigheter anföras. De väsentligaste av dessa var: 
- Kva litetskraven på rening av avloppsvatten kommer att skär

pas märkbart på 1990-talet. Med nuvarande anläggningar är 
det inte möjligt att höja reningsnivån utan stora investeringar. 
Dessutom kunde livs längden bli re lativt kort. Trots ombygg
nader och kompletteringsåtgärder sku lle reningsverken ur tek
nisk synpunkt vara svåra att driva . För övrigt sku lle det inte fin
nas utrymme för kompletterande enheter i alla reningsanlägg
ningar. 
I ett centra lreningsverk sku lle man uppnå besparingar både i 
driftkostnader och på längre sikt i nyinvesteringar i jämförelse 
med att upprätthål la det nuvarande systemet. 
Miljöskador, t.ex. lukt- och trafikolägenheter, kommer att 
minska avsevärt jämfört med den nuvarande situationen. I 
centra lreningsverket kan från luften samlas centraliserat och 
via skorstenen ledas ut i de övre luftlagren samt vid behov re
nas. 
De befintliga reningsverkstomterna , som delvis är centra lt be
lägna, kan disponeras på ett lämpligare sätt. Reningsverksam
heten upptar sammanlagt över 30 hektar tomtmark. Om man 
räknar med skyddsområden är det i praktiken fråga om betyd
ligt större markområden . 

I det stora hela är beslutet att bygga ett centra lreningsverk oer
hört förutseende. Projektet tryggar en högklassig och ekonomisk 
ren ing av avloppsvatten långt in i framtiden och bidrar till att 
stadsbilden förbättras på flera centra la områden. 

Sprängningsarbetet kom i gång i början av 1988. Totalt måste 
över 900.000 m3 sprängas ut. Enligt planerna tas centra lrenings
verket i bruk år 1993. 

Parallel lt med byggandet av centra lreningsverket spränger 
man ut erforderliga tunnelfö rbindelser från Nordsjö och olika hå ll 
i innerstaden. 
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Central reningsverkets 
placering 
Centralreningsverket byggs i Vik~ acka, 
som ligger på ett område begränsat av 
Vanda å, Lahtis motorväg och Hertonäs in
dustriområde - nästan i mitten av Helsing
fors. Jämfört med andra tänkbara alternativ 
har Viksbacka många avgörande fördelar, 
- Viksbacka ligger lämpligt i ändan a". 

den befintliga utloppstunneln för renat 
avloppsvatten. 
I Viksbacka finns tillräckligt höga berg, 
varför centralreningsverket kan förläg
gas så högt upp, att det renade av
loppsvattnet av egen kraft kan ledas ge
nom utloppstunneln til l Enskär. 
I Viksbacka finns tillräckligt med berg
massor även för eventuella utbyggnads
och kompletteringsarbeten. 
Intill Viksbacka ligger Viks nuvarande re
ningsverksområde, som vid behov kan 
användas som stödområde. 

De egentliga processlokalerna kommer i 
sin helhet att placeras i bergrum. I byggna
der ovan mark placeras kontorslokaler, 
personalrum, verkstäder och lokaler för röt
gmhontering. 
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Centralreningsverkets 
dimensionering 
I centralreningsverket kommer mon att behandla cirka 650.000 
invånares ovloppsvotten somt ovloppsvottnet från Helsingfors 
och mellersta Nylands industrier. Som utgångspunkt för plane
ringen hor mon haft kravet att den biologiska syreförbrukningen 
(BHK7) i det i hovet avledda ovloppsvottnet får va ra högst 15 
mg/I och fosforhalten högst 0,5 mg/I. Vidare kommer mon att ho 
beredskap för kvävereduktion. 

Beträffande ovloppsvottenmängden räknar mon med en viss 
ökning på lång sikt. Centralreningsverket är dimensionerat så, att 
mon under första etappen kon behandla 120 mil[oner m3/o ov
loppsvotten, medan de årliga ovloppsmöngderno for närvarande 
varierar mellan 90 och l l O miljoner m3 beroende på nederbör
den. Under kortare intervaller är de dimensionerade vattenmäng
derna för de olika behandlingsfaserno följande: 

mekanisk behandling 
(gollerrens, sand/ång) 

mekanisk behandling 
(förluftning, försedimentering) 

- biologisk behandling 

Qmox = 
qmox = 
Gm;1= 

qmit = 
Gmox = 
q mox = 
G m;1 = 

qmit = 
G)mox = 
qmox = 

G m;1 = 

l .000.000 m3/d 
41.600 m3/h 

300.000 m3/d 
14.500 m3/h 

750.000 m3/d 
31.200m3/h 

300.000 m3/d 
14.500 m3/h 

600.000 m3/d 
25.000m3/h 

300.000 m3/d 
14.500 m3/h q mit = 

Centralreningsverket har beredskap att behandla från avlopps
vattnet avskilt avfall på följande sött: 

moskinavvottnat slam Q = 230-420 m3/d 

gollerrensovfoll 
sondovfall 

q = 75-130m3/h 
20 m3/d 

6,6-35 m3/d 

Vid slamrötningen uppstår ungefär 20.000 m3 gas/d, som i sin 
helhet används till att producera el och värme för reningsverkets 
egetbehov. 

_ _.., ½-U..a.2J-:.J _ifl::'1.;J 1.&.::i:::!'-•J .. fD.," 

SLUTSEDIMENTERING 
Nachklörvng 
Secondory sedimentotion 

O') 
0 
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Huvudplanering 
Helsingfors stads vatten- och avloppsverk 

Avloppsvattenprocess 
Suunnittelukeskus Oy 

Slam- och gasbehandling 
Mao ja Vesi Oy 

Planering av bergrum 
Planeringsgruppen Viikinmäki 
(lnsinööritoimisto Saanio & Riekkola, Kalliosuunnittelu Oy 
och Suunnittelukeskus Oy) 

, Arkitektonisk planering 
av byggnader ovan mark 
MV-Konsultit/Maa ja Vesi Oy 

Konstruktionsplanering 
lnsinööritoimisto Pöysälä & Sandberg 

VVS-planering 
lnsinööritoimisto Olof Granlund Ky 

El- och automatikplanering 
Ekono Oy 




