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Maavakio Oy 

Vankanlähde 7 

13100 HÄMEENLINNA 

p. 010 3362950 
asiakaspalvelu@maavakio.fi  

 

Pälkäneen kunta     7.10.2020 

Matti Vesava 

Keskustie 1 

36600 PÄLKÄNE 

RAKENNETTAVUUSSELVITYS 

 

KOHDE  Tommolan asemakaavan muutosalue 

 

REKISTERINUMEROT Korttelit 445, 446, 447, 448, 449, 450 ja 451 

 

PROJEKTI  0562 

 

TOIMEKSIANTO Maavakio Oy on toimeksiannosta laatinut Pälkäneellä Tommolan 

asemakaavan muutosalueella sijaitseville uusille tonteille 

rakennettavuusselvityksen. Tutkimusalueen rajaus on saatu tilaajalta. 

TUTKIMUSTAPA Selvitys perustuu tutkimusalueella tehtyihin havaintoihin sekä 

painokairamenetelmällä tehtyyn pohjatutkimukseen. Painokairauksia 

tehtiin yhteensä 27 kpl liitteenä olevan pohjatutkimuskartan 

mukaisesti. 

 Tutkimuspisteet on kartoitettu pohjatutkimustyön yhteydessä ETRS-

GK24- koordinaatistoon ja N2000- korkeusjärjestelmään. 

TULOKSET Tutkimusalue sijaitsee nykyisen Tommolantien n. pohjoispuolella. 

Tutkimusalue on nykyisellään rakentamatonta pelto- ja 

sekametsäaluetta. Korttelit 445 ja 446 sijoittuvat nykyiselle 

peltoalueelle ja korttelit 447…451 sijoittuvat nykyiselle 

sekametsäalueelle. 

Kortteli AO 446 

Korttelin 446 alueelle tehtiin 5 kpl pohjatutkimuspisteitä, 

tutkimuspisteet 1…5. Tutkimuspisteistä on laadittu 

pohjatutkimusleikkaus A-A. Tutkimusalue sijaitsee nykyisellä 

peltomaaosuudella. Pohjatutkimuspisteiden nykyiset maanpinnankorot 

vaihtelevat välillä +98,5…+93,3 (N2000). 

Pohjatutkimuksen yhteydessä pohjavesitarkastelut tehtiin kairarei’istä. 

Maaperässä havaittiin vettä tutkimuspisteissä 1 ja 4 n. 1,7…2,9 metrin 
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syvyydestä nykyisestä maanpinnasta eli n. tasoväliltä +95,6…+92,6 

(N2000) alkaen. 

Kairaukset on päätetty kiveen, lohkareeseen tai kallioon sekä 

määräsyvyisinä tason vaihdellessa välillä +87,2…+77,3 (N2000). 

Kairaussyvyys vaihteli tutkimuspisteiden välillä 11,3…17,0 metriin. 

Maanpinnassa on ohut pellon kasvukerros ennen perusmaakerroksia. 

Otettujen maanäytteiden perusteella tutkimusalueen perusmaa on 

hiekkaa. Maanäytteistä tehtyjen aistinvaraisten havaintojen perusteella 

hiekan rakeisuus vaihtelee hienosta hiekasta keskihiekkaan ja 

perusmaassa ei ole havaittavissa pilaantuneisuutta. 

Painokairadiagrammien perusteella perusmaan tiiviys vaihtelee 

löyhästä erittäin tiiviiseen, ollen rakennusten perustamissyvyydessä 

pääosin löyhää. 

Kalliopinnan varmistavia porakonekairauksia ei ole tehty. 

Perustaminen 

 

Rakennukset 

Rakennukset voidaan alustavasti perustaa maanvaraisesti erillisin 

anturaperustuksin tai reunavahvistetulla laattaperustuksella. 

Rakennusten alapohjat voidaan tehdä maanvaraisina tai kantavana 

tuulettuvana alapohjarakenteena. 

Rakennuksille tulee suunnitteluvaiheessa tehdä tarkemmat 

pohjatutkimukset rakennusten yksityiskohtaista mitoitusta varten. 

Tulevat rakennusten lattiakorot on suositeltavaa sovittaa yhteen jo 

rakennetun ympäristön vallitsevan korkeusaseman kanssa. 

Pihat 

Alustavien tutkimusten perusteella liikennöitävät piha-alueet voidaan 

perustaa tavanomaisin routimattomasta kivennäismaasta tehdyin 

päällysrakennekerroksin. Tutkimusten perusteella alueen pohjamaa 

lukeutuu pohjamaan kantavuusluokkaan E (20 MPa). 

Kunnallistekniikka 

Tutkimusalueelle rakennettava kunnallistekniikka voidaan rakentaa 

tavanomaisin routimattomasta kivennäismaasta tehdyin arinarakentein 

noudattaen InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet/ MaaRYL 2010 

ohjeistusta. 

Pohjavesiolosuhteet 

Rakentamisessa tulee huomioida tutkimuspisteistä tehdyt 

vesihavainnot n. tasoväliltä +95,6…+92,6 (N2000) alkaen. 
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Routivuus 

Perusmaa on routivaa. Routasuojauksen mitoitusaika on F50 ja 

mitoittava pakkasastetuntimäärä 43 000 Kh. Rakennuksien ja 

rakennelmien perustukset on routaeristettävä asianmukaisesti. 

Kylmien rakenteiden roudaton perustamissyvyys on 2,0 metriä. 

Roudattoman perustamissyvyyden yläpuolelle perustettaessa kylmät 

rakenteet on routaeristettävä. Routasuojaus mitoitetaan kylmien 

rakenteiden routasuojausmitoituksen mukaisesti. 

Routasuojauksen suunnittelussa tulee noudattaa RIL 261-2013 -ohjetta. 

Kuivatus 

Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatuksen suunnittelussa on 

suositeltavaa noudattaa RIL 126-2009 -ohjetta. 

Rakennukset tulee salaojittaa ja rakennuksien alapohjien alle tulee 

rakentaa kapillaarisen veden nousun katkaiseva kapillaarikatkokerros, 

kerrospaksuus h ≥ 300 mm. 

Toteutettujen alustavien pohjatutkimusten perusteella tutkimusalueen 

perusmaa on hyvin vettäläpäisevää hiekkaa, joten geoteknisesti 

tarkasteltuna hulevesien imeytys perusmaahan on mahdollista. 

Mahdollisen imeytyksen suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida 

vesipinnantaso maaperässä. 

Kortteli AP 448 

Korttelin 448 alueelle tehtiin 2 kpl pohjatutkimuspisteitä, 

tutkimuspisteet 6 ja 7. Tutkimuspisteistä on laadittu 

pohjatutkimusleikkaus B-B. Tutkimusalue sijaitsee nykyisellä 

sekametsäosuudella. Pohjatutkimuspisteiden nykyiset 

maanpinnankorot ovat +91,6 ja +91,3 (N2000). 

Pohjatutkimuksen yhteydessä pohjavesitarkastelut tehtiin kairarei’istä. 

Maaperässä havaittiin vettä tutkimuspisteessä 6 n. 2,5 metrin 

syvyydestä nykyisestä maanpinnasta eli n. tasosta +89,1 (N2000) 

alkaen. 

Kairaukset on päätetty kiveen, lohkareeseen tai kallioon tasovälillä 

+80,7…+79,2 (N2000). Kairaussyvyys vaihteli tutkimuspisteiden välillä 

10,6…12,4 metriin. 

Maanpinnassa on ohut metsäpohjan kasvukerros ennen 

perusmaakerroksia. Otettujen maanäytteiden perusteella 

tutkimusalueen perusmaa on hiekkaa. Maanäytteistä tehtyjen 

aistinvaraisten havaintojen perusteella hiekan rakeisuus vaihtelee 

hienosta hiekasta keskihiekkaan ja perusmaassa ei ole havaittavissa 

pilaantuneisuutta. 
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Painokairadiagrammien perusteella perusmaa on tiiviydeltään löyhää. 

Kalliopinnan varmistavia porakonekairauksia ei ole tehty. 

Perustaminen 

 

Rakennukset 

Rakennukset voidaan alustavasti perustaa maanvaraisesti 

reunavahvistetulla laattaperustuksella tai paaluperustuksin. 

Paalutuksen yhteydessä rakennuksen alapohja suositellaan tehtävän 

kantavana tuulettuvana alapohjarakenteena. 

Rakennuksille tulee suunnitteluvaiheessa tehdä tarkemmat 

pohjatutkimukset rakennusten yksityiskohtaista mitoitusta varten. 

Tulevat rakennusten lattiakorot on suositeltavaa sovittaa yhteen jo 

rakennetun ympäristön vallitsevan korkeusaseman kanssa. 

Pihat 

Alustavien tutkimusten perusteella liikennöitävät piha-alueet voidaan 

perustaa tavanomaisin routimattomasta kivennäismaasta tehdyin 

päällysrakennekerroksin. Tutkimusten perusteella alueen pohjamaa 

lukeutuu pohjamaan kantavuusluokkaan E (20 MPa). 

Kunnallistekniikka 

Tutkimusalueelle rakennettava kunnallistekniikka voidaan rakentaa 

tavanomaisin routimattomasta kivennäismaasta tehdyin arinarakentein 

noudattaen InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet/ MaaRYL 2010 

ohjeistusta. 

Pohjavesiolosuhteet 

Rakentamisessa tulee huomioida tutkimuspisteestä tehty vesihavainto 

n. tasosta +89,1 (N2000) alkaen. 

Routivuus 

Perusmaa on routivaa. Routasuojauksen mitoitusaika on F50 ja 

mitoittava pakkasastetuntimäärä 43 000 Kh. Rakennuksien ja 

rakennelmien perustukset on routaeristettävä asianmukaisesti. 

Kylmien rakenteiden roudaton perustamissyvyys on 2,0 metriä. 

Roudattoman perustamissyvyyden yläpuolelle perustettaessa kylmät 

rakenteet on routaeristettävä. Routasuojaus mitoitetaan kylmien 

rakenteiden routasuojausmitoituksen mukaisesti. 

Routasuojauksen suunnittelussa tulee noudattaa RIL 261-2013 -ohjetta. 

Kuivatus 

Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatuksen suunnittelussa on 

suositeltavaa noudattaa RIL 126-2009 -ohjetta. 
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Rakennukset tulee salaojittaa ja rakennuksien alapohjien alle tulee 

rakentaa kapillaarisen veden nousun katkaiseva kapillaarikatkokerros, 

kerrospaksuus h ≥ 300 mm. 

Toteutettujen alustavien pohjatutkimusten perusteella tutkimusalueen 

perusmaa on hyvin vettäläpäisevää hiekkaa, joten geoteknisesti 

tarkasteltuna hulevesien imeytys perusmaahan on mahdollista. 

Mahdollisen imeytyksen suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida 

vesipinnantaso maaperässä. 

Kortteli AP 449 

Korttelin 449 alueelle tehtiin 4 kpl pohjatutkimuspisteitä, 

tutkimuspisteet 8…11. Tutkimuspisteistä on laadittu 

pohjatutkimusleikkaus C-C. Tutkimusalue sijaitsee nykyisellä 

sekametsäosuudella, joka on tutkimuksen yhteydessä tehtyjen 

havaintojen perusteella hyvin kosteaa. Pohjatutkimuspisteiden nykyiset 

maanpinnankorot ovat välillä +88,0…+87,3 (N2000). 

Pohjatutkimuksen yhteydessä pohjavesitarkastelut tehtiin kairarei’istä. 

Maaperässä havaittiin vettä tutkimuspisteissä 8, 9 ja 11 n. 1,5…2,0 

metrin syvyydestä nykyisestä maanpinnasta eli n. tasoväliltä 

+86,0…+85,4 (N2000) alkaen. 

Kairaukset on päätetty kiveen, lohkareeseen tai kallioon tasovälillä 

+72,4…+69,2 (N2000). Kairaussyvyys vaihteli tutkimuspisteiden välillä 

15,5…18,2 metriin. 

Maanpinnassa on ohut metsäpohjan kasvukerros sekä turvekerros 

ennen perusmaakerroksia. Otettujen maanäytteiden perusteella 

tutkimusalueen perusmaa on hiekkaa. Maanäytteistä tehtyjen 

aistinvaraisten havaintojen perusteella hiekan rakeisuus vaihtelee 

hienosta hiekasta keskihiekkaan ja perusmaassa ei ole havaittavissa 

pilaantuneisuutta. 

Painokairadiagrammien perusteella perusmaa on tiiviydeltään löyhää. 

Kalliopinnan varmistavia porakonekairauksia ei ole tehty. 

Perustaminen 

 

Rakennukset 

Rakennukset voidaan alustavasti perustaa paaluperustuksin. 

Paalutuksen yhteydessä rakennuksen alapohja suositellaan tehtävän 

kantavana tuulettuvana alapohjarakenteena. 

Rakennuksille tulee suunnitteluvaiheessa tehdä tarkemmat 

pohjatutkimukset rakennusten yksityiskohtaista mitoitusta varten. 
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Tulevat rakennusten lattiakorot on suositeltavaa sovittaa yhteen jo 

rakennetun ympäristön vallitsevan korkeusaseman kanssa. 

Pihat 

Alustavien tutkimusten perusteella liikennöitävät piha-alueet voidaan 

perustaa tavanomaisin routimattomasta kivennäismaasta tehdyin 

päällysrakennekerroksin. Tutkimusten perusteella alueen pohjamaa 

lukeutuu pohjamaan kantavuusluokkaan F (10 MPa). 

Kunnallistekniikka 

Tutkimusalueelle rakennettava kunnallistekniikka voidaan rakentaa 

tavanomaisin routimattomasta kivennäismaasta tehdyin arinarakentein 

noudattaen InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet/ MaaRYL 2010 

ohjeistusta. Erillisten arinavahvikkeiden, kuten teräslevyarina, 

käyttötarve on madollista. 

Pohjavesiolosuhteet 

Rakentamisessa tulee huomioida tutkimuspisteistä tehdyt 

vesihavainnot n. tasoväliltä +86,0…+85,4 (N2000) alkaen. 

Routivuus 

Perusmaa on routivaa. Routasuojauksen mitoitusaika on F50 ja 

mitoittava pakkasastetuntimäärä 43 000 Kh. Rakennuksien ja 

rakennelmien perustukset on routaeristettävä asianmukaisesti. 

Kylmien rakenteiden roudaton perustamissyvyys on 2,0 metriä. 

Roudattoman perustamissyvyyden yläpuolelle perustettaessa kylmät 

rakenteet on routaeristettävä. Routasuojaus mitoitetaan kylmien 

rakenteiden routasuojausmitoituksen mukaisesti. 

Routasuojauksen suunnittelussa tulee noudattaa RIL 261-2013 -ohjetta. 

Kuivatus 

Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatuksen suunnittelussa on 

suositeltavaa noudattaa RIL 126-2009 -ohjetta. 

Rakennukset tulee salaojittaa ja rakennuksien alapohjien alle tulee 

rakentaa kapillaarisen veden nousun katkaiseva kapillaarikatkokerros, 

kerrospaksuus h ≥ 300 mm. 

Toteutettujen alustavien pohjatutkimusten perusteella tutkimusalueen 

perusmaa on hyvin vettäläpäisevää hiekkaa, joten geoteknisesti 

tarkasteltuna hulevesien imeytys perusmaahan on mahdollista. 

Mahdollisen imeytyksen suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida 

vesipinnantaso maaperässä. 

Kortteli AP 451 

Korttelin 451 alueelle tehtiin 3 kpl pohjatutkimuspisteitä, 

tutkimuspisteet 12…14. Tutkimuspisteistä on laadittu 
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pohjatutkimusleikkaus D-D. Tutkimusalue sijaitsee nykyisellä 

sekametsäosuudella. Pohjatutkimuspisteiden nykyiset 

maanpinnankorot ovat välillä +87,4…+86,6 (N2000). 

Pohjatutkimuksen yhteydessä pohjavesitarkastelut tehtiin kairarei’istä. 

Maaperässä havaittiin vettä tutkimuspisteissä 12 ja 14 n. 2,0 metrin 

syvyydestä nykyisestä maanpinnasta eli n. tasoväliltä +85,5…+84,6 

(N2000) alkaen. 

Kairaukset on päätetty kiveen, lohkareeseen tai kallioon tasovälillä 

+72,4…+70,0 (N2000). Kairaussyvyys vaihteli tutkimuspisteiden välillä 

14,3…17,3 metriin. 

Maanpinnassa on ohut metsäpohjan kasvukerros ennen 

perusmaakerroksia. Otettujen maanäytteiden perusteella 

tutkimusalueen perusmaa on hiekkaa. Maanäytteistä tehtyjen 

aistinvaraisten havaintojen perusteella hiekan rakeisuus vaihtelee 

hienosta hiekasta keskihiekkaan ja perusmaassa ei ole havaittavissa 

pilaantuneisuutta. 

Painokairadiagrammien perusteella perusmaan tiiviys vaihtelee 

löyhästä erittäin tiiviiseen, ollen rakennusten perustamissyvyydessä 

löyhää. 

Kalliopinnan varmistavia porakonekairauksia ei ole tehty. 

Perustaminen 

 

Rakennukset 

Rakennukset voidaan alustavasti perustaa paaluperustuksin. 

Paalutuksen yhteydessä rakennuksen alapohja suositellaan tehtävän 

kantavana tuulettuvana alapohjarakenteena. 

Rakennuksille tulee suunnitteluvaiheessa tehdä tarkemmat 

pohjatutkimukset rakennusten yksityiskohtaista mitoitusta varten. 

Tulevat rakennusten lattiakorot on suositeltavaa sovittaa yhteen jo 

rakennetun ympäristön vallitsevan korkeusaseman kanssa. 

Pihat 

Alustavien tutkimusten perusteella liikennöitävät piha-alueet voidaan 

perustaa tavanomaisin routimattomasta kivennäismaasta tehdyin 

päällysrakennekerroksin. Tutkimusten perusteella alueen pohjamaa 

lukeutuu pohjamaan kantavuusluokkaan F (10 MPa). 

Kunnallistekniikka 

Tutkimusalueelle rakennettava kunnallistekniikka voidaan rakentaa 

tavanomaisin routimattomasta kivennäismaasta tehdyin arinarakentein 

noudattaen InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet/ MaaRYL 2010 
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ohjeistusta. Erillisten arinavahvikkeiden, kuten teräslevyarina, 

käyttötarve on madollista. 

Pohjavesiolosuhteet 

Rakentamisessa tulee huomioida tutkimuspisteistä tehdyt 

vesihavainnot n. tasoväliltä +85,5…+84,6 (N2000) alkaen. 

Routivuus 

Perusmaa on routivaa. Routasuojauksen mitoitusaika on F50 ja 

mitoittava pakkasastetuntimäärä 43 000 Kh. Rakennuksien ja 

rakennelmien perustukset on routaeristettävä asianmukaisesti. 

Kylmien rakenteiden roudaton perustamissyvyys on 2,0 metriä. 

Roudattoman perustamissyvyyden yläpuolelle perustettaessa kylmät 

rakenteet on routaeristettävä. Routasuojaus mitoitetaan kylmien 

rakenteiden routasuojausmitoituksen mukaisesti. 

Routasuojauksen suunnittelussa tulee noudattaa RIL 261-2013 -ohjetta. 

Kuivatus 

Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatuksen suunnittelussa on 

suositeltavaa noudattaa RIL 126-2009 -ohjetta. 

Rakennukset tulee salaojittaa ja rakennuksien alapohjien alle tulee 

rakentaa kapillaarisen veden nousun katkaiseva kapillaarikatkokerros, 

kerrospaksuus h ≥ 300 mm. 

Toteutettujen alustavien pohjatutkimusten perusteella tutkimusalueen 

perusmaa on hyvin vettäläpäisevää hiekkaa, joten geoteknisesti 

tarkasteltuna hulevesien imeytys perusmaahan on mahdollista. 

Mahdollisen imeytyksen suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida 

vesipinnantaso maaperässä. 

Kortteli AP 450 

Korttelin 450 alueelle tehtiin 4 kpl pohjatutkimuspisteitä, 

tutkimuspisteet 15…18. Tutkimuspisteistä on laadittu 

pohjatutkimusleikkaus E-E. Tutkimusalue sijaitsee nykyisellä 

sekametsäosuudella. Pohjatutkimuspisteiden nykyiset 

maanpinnankorot ovat välillä +91,6…+91,2 (N2000). 

Pohjatutkimuksen yhteydessä pohjavesitarkastelut tehtiin kairarei’istä. 

Maaperässä havaittiin vettä tutkimuspisteissä 15 ja 16 n. 3,0 metrin 

syvyydestä nykyisestä maanpinnasta eli n. tasoväliltä +88,5…+88,4 

(N2000) alkaen. 

Kairaukset on päätetty kiveen, lohkareeseen tai kallioon tasovälillä 

+86,0…+79,9 (N2000). Kairaussyvyys vaihteli tutkimuspisteiden välillä 

5,4…11,5 metriin. 
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Maanpinnassa on ohut metsäpohjan kasvukerros ennen 

perusmaakerroksia. Otettujen maanäytteiden perusteella 

tutkimusalueen perusmaa on hiekkaa. Maanäytteistä tehtyjen 

aistinvaraisten havaintojen perusteella hiekan rakeisuus vaihtelee 

hienosta hiekasta keskihiekkaan ja perusmaassa ei ole havaittavissa 

pilaantuneisuutta. 

Painokairadiagrammien perusteella perusmaan tiiviys vaihtelee 

löyhästä erittäin tiiviiseen, ollen rakennusten perustamissyvyydessä 

löyhää. 

Kalliopinnan varmistavia porakonekairauksia ei ole tehty. 

Perustaminen 

 

Rakennukset 

Rakennukset voidaan alustavasti perustaa maanvaraisesti 

reunavahvistetulla laattaperustuksella tai paaluperustuksin. 

Paalutuksen yhteydessä rakennuksen alapohja suositellaan tehtävän 

kantavana tuulettuvana alapohjarakenteena. 

Rakennuksille tulee suunnitteluvaiheessa tehdä tarkemmat 

pohjatutkimukset rakennusten yksityiskohtaista mitoitusta varten. 

Tulevat rakennusten lattiakorot on suositeltavaa sovittaa yhteen jo 

rakennetun ympäristön vallitsevan korkeusaseman kanssa. 

Pihat 

Alustavien tutkimusten perusteella liikennöitävät piha-alueet voidaan 

perustaa tavanomaisin routimattomasta kivennäismaasta tehdyin 

päällysrakennekerroksin. Tutkimusten perusteella alueen pohjamaa 

lukeutuu pohjamaan kantavuusluokkaan E (20 MPa). 

Kunnallistekniikka 

Tutkimusalueelle rakennettava kunnallistekniikka voidaan rakentaa 

tavanomaisin routimattomasta kivennäismaasta tehdyin arinarakentein 

noudattaen InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet/ MaaRYL 2010 

ohjeistusta. 

Pohjavesiolosuhteet 

Rakentamisessa tulee huomioida tutkimuspisteistä tehdyt 

vesihavainnot n. tasoväliltä +88,5…+88,4 (N2000) alkaen. 

Routivuus 

Perusmaa on routivaa. Routasuojauksen mitoitusaika on F50 ja 

mitoittava pakkasastetuntimäärä 43 000 Kh. Rakennuksien ja 

rakennelmien perustukset on routaeristettävä asianmukaisesti. 
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Kylmien rakenteiden roudaton perustamissyvyys on 2,0 metriä. 

Roudattoman perustamissyvyyden yläpuolelle perustettaessa kylmät 

rakenteet on routaeristettävä. Routasuojaus mitoitetaan kylmien 

rakenteiden routasuojausmitoituksen mukaisesti. 

Routasuojauksen suunnittelussa tulee noudattaa RIL 261-2013 -ohjetta. 

Kuivatus 

Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatuksen suunnittelussa on 

suositeltavaa noudattaa RIL 126-2009 -ohjetta. 

Rakennukset tulee salaojittaa ja rakennuksien alapohjien alle tulee 

rakentaa kapillaarisen veden nousun katkaiseva kapillaarikatkokerros, 

kerrospaksuus h ≥ 300 mm. 

Toteutettujen alustavien pohjatutkimusten perusteella tutkimusalueen 

perusmaa on hyvin vettäläpäisevää hiekkaa, joten geoteknisesti 

tarkasteltuna hulevesien imeytys perusmaahan on mahdollista. 

Mahdollisen imeytyksen suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida 

vesipinnantaso maaperässä. 

Kortteli AP 447 

Korttelin 447 alueelle tehtiin 2 kpl pohjatutkimuspisteitä, 

tutkimuspisteet 19 ja 20. Tutkimuspisteistä on laadittu 

pohjatutkimusleikkaus F-F. Tutkimusalue sijaitsee nykyisellä 

sekametsäosuudella. Pohjatutkimuspisteiden nykyiset 

maanpinnankorot ovat välillä +93,0…+92,9 (N2000). 

Pohjatutkimuksen yhteydessä pohjavesitarkastelut tehtiin kairarei’istä. 

Maaperässä havaittiin vettä tutkimuspisteessä 20 n. 3,0 metrin 

syvyydestä nykyisestä maanpinnasta eli n. tasosta +89,9 (N2000) 

alkaen. 

Kairaukset on päätetty kiveen, lohkareeseen tai kallioon tasovälillä 

+87,6…+87,2 (N2000). Kairaussyvyys vaihteli tutkimuspisteiden välillä 

5,3…5,8 metriin. 

Maanpinnassa on ohut metsäpohjan kasvukerros ennen 

perusmaakerroksia. Otettujen maanäytteiden perusteella 

tutkimusalueen perusmaa on hiekkaa. Maanäytteistä tehtyjen 

aistinvaraisten havaintojen perusteella hiekan rakeisuus vaihtelee 

hienosta hiekasta keskihiekkaan ja perusmaassa ei ole havaittavissa 

pilaantuneisuutta. 

Painokairadiagrammien perusteella perusmaan tiiviys vaihtelee 

löyhästä erittäin tiiviiseen, ollen rakennusten perustamissyvyydessä 

löyhää/ keskitiivistä. 
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Kalliopinnan varmistavia porakonekairauksia ei ole tehty. 

Perustaminen 

 
Rakennukset 

Rakennukset voidaan alustavasti perustaa maanvaraisesti erillisin 

anturaperustuksin tai reunavahvistetulla laattaperustuksella. 

Rakennusten alapohjat voidaan tehdä maanvaraisina tai kantavana 

tuulettuvana alapohjarakenteena. 

Rakennuksille tulee suunnitteluvaiheessa tehdä tarkemmat 

pohjatutkimukset rakennusten yksityiskohtaista mitoitusta varten. 

Tulevat rakennusten lattiakorot on suositeltavaa sovittaa yhteen jo 

rakennetun ympäristön vallitsevan korkeusaseman kanssa. 

Pihat 

Alustavien tutkimusten perusteella liikennöitävät piha-alueet voidaan 

perustaa tavanomaisin routimattomasta kivennäismaasta tehdyin 

päällysrakennekerroksin. Tutkimusten perusteella alueen pohjamaa 

lukeutuu pohjamaan kantavuusluokkaan E (20 MPa). 

Kunnallistekniikka 

Tutkimusalueelle rakennettava kunnallistekniikka voidaan rakentaa 

tavanomaisin routimattomasta kivennäismaasta tehdyin arinarakentein 

noudattaen InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet/ MaaRYL 2010 

ohjeistusta. 

Pohjavesiolosuhteet 

Rakentamisessa tulee huomioida tutkimuspisteestä tehty vesihavainto 

n. tasosta +89,9 (N2000) alkaen. 

Routivuus 

Perusmaa on routivaa. Routasuojauksen mitoitusaika on F50 ja 

mitoittava pakkasastetuntimäärä 43 000 Kh. Rakennuksien ja 

rakennelmien perustukset on routaeristettävä asianmukaisesti. 

Kylmien rakenteiden roudaton perustamissyvyys on 2,0 metriä. 

Roudattoman perustamissyvyyden yläpuolelle perustettaessa kylmät 

rakenteet on routaeristettävä. Routasuojaus mitoitetaan kylmien 

rakenteiden routasuojausmitoituksen mukaisesti. 

Routasuojauksen suunnittelussa tulee noudattaa RIL 261-2013 -ohjetta. 

Kuivatus 

Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatuksen suunnittelussa on 

suositeltavaa noudattaa RIL 126-2009 -ohjetta. 
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Rakennukset tulee salaojittaa ja rakennuksien alapohjien alle tulee 

rakentaa kapillaarisen veden nousun katkaiseva kapillaarikatkokerros, 

kerrospaksuus h ≥ 300 mm. 

Toteutettujen alustavien pohjatutkimusten perusteella tutkimusalueen 

perusmaa on hyvin vettäläpäisevää hiekkaa, joten geoteknisesti 

tarkasteltuna hulevesien imeytys perusmaahan on mahdollista. 

Mahdollisen imeytyksen suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida 

vesipinnantaso maaperässä. 

Kortteli AO 445 

Korttelin 445 alueelle tehtiin 7 kpl pohjatutkimuspisteitä, 

tutkimuspisteet 21…27. Tutkimuspisteistä on laadittu 

pohjatutkimusleikkaukset G-G ja H-H. Tutkimusalue sijaitsee nykyisellä 

pelto-osuudella. Pohjatutkimuspisteiden nykyiset maanpinnankorot 

ovat välillä +103,4…+100,6 (N2000). 

Pohjatutkimuksen yhteydessä pohjavesitarkastelut tehtiin kairarei’istä. 

Maaperässä havaittiin vettä tutkimuspisteissä 21 ja 24 n. 3,0 metrin 

syvyydestä nykyisestä maanpinnasta eli n. tasoväliltä +100,4…+97,6 

(N2000) alkaen. 

Kairaukset on päätetty kiveen, lohkareeseen tai kallioon sekä 

määräsyvyisenä tasovälillä +101,7…+89,8 (N2000). Kairaussyvyys 

vaihteli tutkimuspisteiden välillä 1,2…11,4 metriin. 

Maanpinnassa on ohut pellon kasvukerros ennen perusmaakerroksia. 

Otettujen maanäytteiden perusteella tutkimusalueen perusmaa on 

hiekkaa. Maanäytteistä tehtyjen aistinvaraisten havaintojen perusteella 

hiekan rakeisuus vaihtelee hienosta hiekasta karkeaan hiekkaan ja 

perusmaassa ei ole havaittavissa pilaantuneisuutta. 

Painokairadiagrammien perusteella perusmaan tiiviys vaihtelee 

löyhästä erittäin tiiviiseen. 

Kalliopinnan varmistavia porakonekairauksia ei ole tehty. 

Perustaminen 

 

Rakennukset 

Rakennukset voidaan alustavasti perustaa maanvaraisesti tavanomaisin 

anturaperustuksin. Rakennusten alapohjat voidaan tehdä 

maanvaraisina tai kantavana tuulettuvana alapohjarakenteena. 

Rakennuksille tulee suunnitteluvaiheessa tehdä tarkemmat 

pohjatutkimukset rakennusten yksityiskohtaista mitoitusta varten. 

Tulevat rakennusten lattiakorot on suositeltavaa sovittaa yhteen jo 

rakennetun ympäristön vallitsevan korkeusaseman kanssa. 
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Pihat 

Alustavien tutkimusten perusteella liikennöitävät piha-alueet voidaan 

perustaa tavanomaisin routimattomasta kivennäismaasta tehdyin 

päällysrakennekerroksin. Tutkimusten perusteella alueen pohjamaa 

lukeutuu pohjamaan kantavuusluokkaan E (20 MPa). 

Kunnallistekniikka 

Tutkimusalueelle rakennettava kunnallistekniikka voidaan rakentaa 

tavanomaisin routimattomasta kivennäismaasta tehdyin arinarakentein 

noudattaen InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet/ MaaRYL 2010 

ohjeistusta. 

Pohjavesiolosuhteet 

Rakentamisessa tulee huomioida tutkimuspisteistä tehdyt 

vesihavainnot n. tasoväliltä +100,4…+97,6 (N2000) alkaen. 

Routivuus 

Perusmaa on routivaa. Routasuojauksen mitoitusaika on F50 ja 

mitoittava pakkasastetuntimäärä 43 000 Kh. Rakennuksien ja 

rakennelmien perustukset on routaeristettävä asianmukaisesti. 

Kylmien rakenteiden roudaton perustamissyvyys on 2,0 metriä. 

Roudattoman perustamissyvyyden yläpuolelle perustettaessa kylmät 

rakenteet on routaeristettävä. Routasuojaus mitoitetaan kylmien 

rakenteiden routasuojausmitoituksen mukaisesti. 

Routasuojauksen suunnittelussa tulee noudattaa RIL 261-2013 -ohjetta. 

Kuivatus 

Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatuksen suunnittelussa on 

suositeltavaa noudattaa RIL 126-2009 -ohjetta. 

Rakennukset tulee salaojittaa ja rakennuksien alapohjien alle tulee 

rakentaa kapillaarisen veden nousun katkaiseva kapillaarikatkokerros, 

kerrospaksuus h ≥ 300 mm. 

Toteutettujen alustavien pohjatutkimusten perusteella tutkimusalueen 

perusmaa on hyvin vettäläpäisevää hiekkaa, joten geoteknisesti 

tarkasteltuna hulevesien imeytys perusmaahan on mahdollista. 

Mahdollisen imeytyksen suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida 

vesipinnantaso maaperässä. 
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Vakuudeksi, 

Laatinut  Tarkastanut 

                                      

 Ville Neitola                                                          Jari Mustonen 

RI AMK                                                                   Dipl.ins. 
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