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Rakennettavuusselvitys 

 

1. Tilaaja: Someron kaupunki 

 

2. Kohde: Suunniteltu uusi kaava-alue teolliseen rakentamiseen 

 

3. Lähtötiedot:  

Pohjakartta 

 

4. Tutkimukset:  

Maaperän kerrosrakennetta on selvitetty yhteensä 10 painokairauksella. 

Savikerrostuman leikkauslujuutta selvitettiin yhdellä siipikairauksella. Lisäksi 

samasta pisteestä otettiin häiriintyneitä näytteitä alustavien maalaji- ja 

kokoonpuristuvuusominaisuuksien määrittämistä varten. Alueelle on lisäksi 

suoritettu visuaalinen tarkastelu ja katselmoitu mahdollisia ongelmakohtia 

alueelta. Tutkimustulokset ovat tämän raportin liitteinä. Vaaitusten 

korkeusjärjestelmä on N2000. 

  

5. Ympäristö: 

Tarkastelualue sijoittuu suuren kallio/moreeniselänteen lounaispuolelle alavalle 

peltoalueelle. Aluetta halkoo vilkasliikenteinen Jokioistentie. Lännessä alue 

rajoittuu Joensuuntiehen ja pohjoisessa vanhaan pienteollisuusalueeseen. 

Etelässä alue rajoittuu osin teollisuusalueeseen ja osin vanhoihin 

asuinrakennuksiin. Visuaalisen tarkastelun perusteella voidaan todeta, että 

lähialueen teollisuusrakennuksille ominaista, ovat painumia sietävät 

materiaalit(teräs, puu). Tarkastelualue on ollut ja on edelleen 

maatalouskäytössä. Maaperän puhtauteen ei oteta kantaa tässä raportissa.  

 

6. Maaperä: 

Alueen maanpinta viettää etelästä ja reunoilta alueen keskelle ja pohjoiseen noin 

tasolta +87 tasolle +83. Itäreunan peltoalueella on runsas ojaverkosto   
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Suunnittelualue on kokonaisuudessaan ylisyvää savipehmeikköä. 

Savikerrostuman pintaan on kehittynyt kuivakuorikerrostuma, joka on 

paksuimmillaan luoteisosalla ja ohuimmillaan eteläreunalla. Kuivakuoren 

paksuus on kairauspisteissä vaihdellut 1…2 metriin. Kuivakuoren alla on 

pehmeän ja plastisen saven kerrostuma, jonka paksuus on kairauspisteissä 

vaihdellut 7…14 metriin. Pehmeän saven kerrostuma on paksuimmillaan alueen 

eteläosilla. Pehmeän saven alla on sitkeän saven kerrostuma, jonka paksuus on 

kairauspisteissä vaihdellut 11.5…38.5 metriin. Siipikairauksella mitattu alin 

suljettu leikkauslujuus on ollut noin 17 kPa välittömästi kuivakuoren alla. 

Pehmeässä savikerroksessa lujuus kasvaa pohjaa kohti noin 0.7 kPa/m.  Saven 

vesipitoisuudet häirityissä näytteissä ovat olleet kerroksittain välillä 49…105%. 

Savi on kuormitusten johdosta runsaasti kokoonpuristuvaa. Savikerroksen 

paksuudet on arvioitu tutkimuskartassa käyrästönä. Pohjoisreunalla 

savikerrostuma rajoittuu kitkamaakerrostumaan, jonka paksuus on suurimmillaan 

ollut yli 10 metriä. Kitkamaakerrostuma ohenee kohti etelää ja alueen eteläosilla 

savikerrostuma rajoittuu suoraan kiviseen pohjamoreeniin.  

 

Maaperä on routivaa ja pohjavesi on kuivakuoren alarajassa noin 1.5…2.0 

metrin syvyydellä nykyisestä maanpinnasta. Alueen pohjoisreunalla pohjavesi 

saattaa olla paineellista.  

 

7. Rakennettavuus: 

7.1 Yleistä: 

Pehmeikkörakentamisen haasteina ovat huono kantavuus(vakavuus) sekä 

rakennusten ja rakenteiden painumat. Pohjoisreunalla on myös huomioitava 

pohjaveden paineellisuus. Jokioistentien(KT52) runsas ja raskas liikenne 

aiheuttaa tärinää paksulla savipehmeiköllä.   

 

7.2 Luokitukset(KUPO): 

Alueelle on määritetty Kunnallistekniikan pohjatutkimusohjeiden mukaiset 

rakenettavuusluokitukset. Suunnittelualue on luokituksen mukaan 

kokonaisuudessaan luokkaa 6, erittäin heikosti rakentamiseen soveltuvat alueet: 

- savialueet, joilla kantava maakerros on yli 25 metrin syvyydessä. 
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7.3 Rakennukset 

Rakennusten perustamien maanvaraisena pehmeikölle vaatii mahdollisimman 

pientä täyttökuormitusta maapohjalle. Rakennusten tulee olla kevyitä(puu, teräs) 

ja selkeämuotoisia(suorakaide). 

 

Jokioistentien reunoille jätetään n. 30m suojavyöhyke, jolle rakentamista ei 

suositella. Maanvarainen perustaminen lähelle tiealuetta ei ole kevyidenkään 

rakennusten osalta mahdollista. 

 

Maanvaraisperustamisen sijaan hallirakennusten taloudellisia 

perustamistapavaihtoehtoja ovat: 

- koheesiopaalutus (betoni + puu), paalut kantavat vaipallaan ja rakennuksesta 

tulee lievästi painuva. 

- kevennysperustus, kevennyksen avulla maapohjan kuormitus minimoidaan, 

jolloin rakennuksesta tulee myös lievästi painuva. 

 

Raskaat konepaja- ym. terästeollisuuden käyttöön rakennettavat tuotantotilat ja 

 niihin kiinteästi liittyvät rakenteet tulee perustaa tukipaaluilla kovaan pohjaan. 

Myös betoni- ja tiilirakenteet vaativat paalutusta kovaan pohjaan. 

 

Perustamistapa tulee kuitenkin tarkistaa tonttikohtaisen geoteknisen suunnittelun 

yhteydessä. Suunnitelman pitää sisältää painumalaskelmat ja 

vakavuustarkastelut, sekä uuden Ympäristöministeriön asetuksen 

pohjarakenteista (voimaan 1.9.2014) ja voimassa olevien euronormien RIL 207 – 

2009 Geoteknisen suunnittelun mukaiset selvitykset: 

--  tonttien vaaitukset 

-- täydennyskairaukset, väh. rakennusten nurkat 

-- määritetään kohteen seuraamusluokka ja geotekninen luokka 

-- lopullisten perustamistapojen ja –tasojen määritys 

-- kuivanapito- ja routasuojausohjeet 

-- viemäreiden perustamisohjeet ja liittyminen kunnallistekniikkaan 

-- pihojen rakenteiden määritys 

-- radonriskin arviointi (=täyttömateriaalin laatu ja paksuus) 
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Rakennuksen perustamistavasta riippumatta kaikissa savialueelle tulevissa 

rakennuksissa ja rakenteissa on huomioitava painumat ja painumaerot.  

Erityisesti on huomioitava: 

- sisäänkäynnit, siirtymärakenteet 

- viemäri- ja vesijohtoliittymät, siirtymärakenteet, 

- pihan pintakuivatus 

- rakennuksiin ei saa suunnitella kellaritiloja 

- lattiatasot tulisi valita siten, ettei pehmeä savi kuormitu runsailla 

täyttökuormituksilla 

- kaivuut eivät saa ulottua pohjavedenpinnan alapuolelle 

 

7.4 Aluerakentaminen 

Pehmeikölle suunniteltavat ja perustettavat kadut, pihat, kunnallistekniikka ja 

kentät tulevat savenvaraisina painumaan. Painumanopeutta ja -määrää voidaan 

pienentää suunnittelemalla rakenteet mahdollisimman pienin täyttökuormituksin 

ja siten, ettei alueellinen pohjavesi alenisi tarpeettomasti. Aluerakentaminen 

tulee suunnitella myös siten, ettei tontteja tarvitse tarpeettomasti korottaa 

täyttömailla huomioiden kuitenkin alueellisen kuivatuksen toimivuus. 

 

7.5 Yleisohjeita 

Savipehmeikölle ei suositella suuria täyttöjä, vaan kuormituksen pitäisi pysyä 

noin puolessa metrissä, jotta painumat ja painumaerot pystytään pitämään 

sallituissa rajoissa kohtuullisin kustannuksin. Ohuet rakenteet ja matalat täytöt 

edellyttävät erittäin huolellista kuivanapitorakenteiden suunnittelua. Sekä 

kunnallistekniikan että yksittäisten tonttien kuivanapidosta on laadittava 

yksityiskohtainen suunnitelma. 

  

Kunnallistekniikanlinjat voidaan alustavasti arvioituna perustaa arinarakenteilla 

(sepeli, geotekstiilit tai levyarina). Alustavien suunnitelmien valmistuttua, 

laaditaan kunnallistekniikan painumaennusteet ja arvioidaan kevennysten ja 

pohjanvahvistusten tarve linjoilla.  

 

Kaikki pintarakenteet (kivetys, asfaltti ym.) tulisi rakentaa jonkin verran 

(vähintään vuosi) pohjarakenteiden jälkeen. Tällöin suurimmat 

rakentamisenaikaiset alkupainumat ovat tapahtuneet.   
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Tätä selvitystä tarkistetaan lopullisen kaavan valmistuttua. 

Rakennussuunnitteluvaiheen aikana valittavat pohjarakenneratkaisut tarkistetaan 

myös painumien ja stabiliteetin osalta. 

 

Turku, 17.11.2014  

SM MAANPÄÄ OY 
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