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1. Tilaaja: Someron kaupunki 

12033 

2. Kohde: Harjun teollisuusalueen "Rakennettavuusselvitys". Tehtavana oli maaritella 

alueen perustamistapavaihtoehtoja. 

3. Lahtotiedot: 

Kartta-aineistoa, kaavaote ym. 

4. Tutkimukset: 

Maaperan kerrosrakennetta on tutkittu yhteensa 13 painokairauksella. 

Savikerrostumien leikkauslujuuden maarittamiseksi tehtiin 3 siipikairausta. 

Alueelta otettiin hairiintyneita naytteita luokitusominaisuuksien maarittamista 

varten. Alueelle on lisaksi suoritettu visuaalinen tarkastelu ja katselmointi. 

Tutkimustulokset ovat liitteena. 

5. Ymparisto: 

Tutkittava alue rajoittuu kaakosta Salontiehen, lounaasta-pohjoiseen 

Hirvelantiehen ja koillisesta valtaojaan. Alue sijoittuu kahden 

moreenimaen(koillisessa Holmanmaki ja lounassa Kaurala) valiin 

muodostuneelle alankoalueelle. 

Alueen kunnallistekniikka(03/2014) on osittain rakennettu ja alueelle on jo 

rakennettu uudisrakennus. Aivan alueen koillisreunalla sijaitsee Someron 

jatevedenpuhdistamo. 
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6. Maapera: 

Tutkittava alue on peltoniittya. Alueen maanpinta viettaa loivasti luoteeseen, 

kohti reunalla olevaa valtaojaa. Maanpinta on no in tasovalilla +93 . .. 95. 

Hirvelantien lounaisreunalla oleva maki kohoaa no in tasolle +1 00. 

Alue on kokonaisuudessaan savipehmeikkoa. Savikerros syvenee lansi

itasuunnassa kohti valtaojaa 6 .. 25 metriin. Saven pintaan on muodostunut noin 

kahden metrin kuivakuorikerrostuma. Kuivakuorisaven alia on pehmean ja 

erittain vesipitoisen saven kerrostuma, jonka paksuus vaihtelee 3 ... 12 metria. 

Siipikairauksilla mitattu savikerroksen suljettu redusoimaton leikkauslujuus on 

pienimmillaan 15kPa. Hairiintyneista naytteista maaritetty saven vesipitoisuus on 

suurimmillaan 92 %. Pehmean savikerrostuman alia on sitkean saven 

kerrostuma, jonka paksuus on kairauksissa ollut enimmillaan 9 metria. 

Savikerrosten alia on hiekkaa ja soraa ennen tiivista ja kivista pohjamoreenia. 

Savikerrostuman kokonaispaksuus on arvioitu kayrastona tutkimuskartassa . 

Alueesta on lisaksi laadittu maaperaleikkauksia, jotka ovat taman raportin 

liitteina. Pohjavesi on kuivakuoren alarajassa noin kahden metrin syvyydella. 

Maapera on routivaa. 

7. Rakennettavuus 

7.1 Yleista: 

Alueen pohjarakentamisen "haasteet" liittyvat savipehmeikon paksuuteen ja siita 

johtuviin painumisriskeihin. Pehmeikon kiilamaisuus aiheuttaa epatasaisen 

painumisriskin alueen lounaisosalla maanvaraisperustusta kaytettaessa. Alueen 

luoteisosalla mahdollinen paalutus on kallista, koska paalupituudet kasvavat 

huomattavan suuriksi. Toisaalta alueelle suunnitellut ja rakennetut vaylat, pihat, 

kunnallistekniikka ja kentat tulevat savenvaraisina painumaan. Tarkkoja 

tayttokuormituksia ei ollut tiedossamme 
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7.2 Painuma-arviot: 

Painuma-arviolaskelmat suoritettiin Geocalc-laskentaohjelmalla. Painuma-arviot 

tehtiin kokoonpuristuvista savista maaritettyjen vesipitoisuuksien perusteella. 

Laskelmissa pehmealle savelle oletettiin vesipitoisuudeksi 90% ja sitkealle 

savelle 60%. Painumalaskennassa on oletettu, ettei alueen pohjavesi alene. 

Tulevat piharakenteet mallinnettiin poikkileikkauksissa laaja-alaisena 

pengerkuormana. Maanvaraisperustus mallinnettiin 20 kN:n tasan jakautuneena 

nauhakuormana. 

Alustavat painuma-arviot eri tayttokuormilla on esitetty alia olevassa taulukossa: 

Savea 10m Savea 20m 

raytto Taytto 

O.Sm l.Om 0.5m l.Om 

Piha-alue 150 250 200 300 Painuma[mm] 

Rakennus 350 400 400 450 30 vuodessa 

7.3 Rakennusten perustaminen 

Aile 15 metrin pehmeikkopaksuuksille suositellaan sijoitettavaksi raskaimmat 

hall it ja teollisuustilat perustettavaksi tukipaaluilla kovaan pohjaan. 

Rakentamisessa huomioitavaa: 

runko- ja lattiarakenne perustetaan kokonaisuudessaan paaluille 

kevyet painumia sietavat rakenteet voidaan perustaa saven varaan erillisen 

painumatarkastelun perusteella. 

kunnallistekniikan liittymat rakennuksiin suunniteltava huolellisesti 

huomioiden painumat ja pohjanvahvistukset 

Yli 15 metrin pehmeikkopaksuuksille suositellaan rakennettavaksi kevyita halleja, 

kevytta teollisuustilaa ja varastotilaa. Talloin voidaan kayttaa maanvaraista 

perustusta seuraavin reunaehdoin: 

tonttien kohdilla on tehtava Suomen rakentamismaarayskokoelman 83, 

uuden Ymparistoministerion asetuksen pohjarakenteista (voimaan 2014?) ja 

voimassa olevien euronormien RIL 207- 2009 Geotekninen suunnittelu 

mukaiset selvitykset lupavaiheessa. 
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em. selvityksiin sisallytetaan tarkennettu painumalaskelma 

rakennukset suunnitellaan kevyiksi ja painumia sietaviksi (puu, teras), jolloin 

tasainen painuminen ei haittaa rakenteita eika toimintaa. 

7.4 Yleisohjeita, ja johtopaatokset 

LIITTEET 

Kaikissa savialueelle tulevissa rakennuksissa ja rakenteissa on huomioitava 

painumat ja painumaerot. Erityisesti on huomioitava: 

sisaankaynnit, siirtymarakenteet 

viemari- ja vesijohtoliittymat, siirtymarakenteet, 

pihan pintakuivatus 

asuinrakennuksiin ei saa suunnitella kellaritiloja 

lattiatasot tulisi valita siten, ettei pehmea savi kuormitu runsailla 

tayttokuormituksilla. Suositeltava max taytto 0,5m. 

12033.1 

12033.2 .. .4 

n:otta 

Tutkimuskartta 

Maaperaleikkaukset 

Piirustusmerkinnat 


