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Johdanto ja lähtöaineisto

1.1

Yleistä
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Sito Oy on laatinut Joensuun kaupungin toimeksiannosta rakennettavuusselvityksen
Multimäen II alueelle. Alueella on käynnissä asemakaavan laajennustyö. Rakennettavuusselvitys tukee kaava-alueen ja katujen suunnittelua.
Alustavan geoteknisenkantavuuden määrittelyssä on lähdetty siitä, että rakenteen
kokonaispainuma on < 40 mm. Alustavat kantavuusarviot eivät poista tarvetta tehdä
yksityiskohtaisia pohjatutkimuksia ja niihin liittyviä perustamistapalausuntoja valituille
rakennuspaikoille. Maaperäolosuhteet voivat muuttua tutkimuspisteiden välillä pienipiirteisesti jolloin on mahdollista, että rakennettavuusselvityksessä esitettyä perustamistapaa joudutaan muuttamaan esimerkiksi maanvaraisesta paaluperusteiseksi tai
kevennetyksi rakenteeksi.
1.2

Lähtöaineisto
-Pohjakartta ETRS-GK30, N60
-Maaperäkartta (GTK)
-Alueen kaavakartta
-Alueella aikaisemmin tehtyjen painokairausten tulokset (10kpl)
-Alueelle asennettujen pohjavesiputkien vedenpintatiedot

1.3

Tehdyt tutkimukset
Alueelle on tehty täydentävinä tutkimuksina 31 kpl painokairauksia ja otettu häiriintyneitä maanäytteitä yhdeksästä tutkimuspisteestä yhteensä 20 kpl. Maanäytteistä on
tutkittu vesipitoisuus ja rakeisuus. Lisäksi alueelle tehtiin 4kpl siipikairauksia.
Pohjatutkimusten sijainti on esitetty rakennettavuuskartalla piirustus nro 21218-500 ja
kairausdiagrammit leikkauspiirustuksilla nro 21218-501…509. Maanäytteiden tutkimustulokset on esitetty liitteellä 21218/1
Tutkimusten koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä on ETRS-GK30, N60

2

Pohjasuhteet ja rakennettavuus

2.1

Pohjasuhteet
Suunnittelualueen nykyinen maanpinta on melko tasaista ja vaihtelee tasolla
+77.8…+82.3. Suurimmalla osalla alueesta pohjamaana on päällimmäisenä 1- 2 m
kerros hiekkaa ja tämän alta alkaa silttikerrostuma. Tutkimusalueen lounaiskulmassa
pohjamaana on pääosin silttiä ja jokivarressa pienellä alueella moreenimuodostuma
ulottuu pintaan saakka. Alueet on merkitty rakennettavuuskarttaan. Kairausten perusteella hiekkakerroksen paksuus on pääasiassa noin 1…2 m, jonka jälkeen alkaa silttiä ja savista silttiä sisältävä kerrostuma. Tutkimusalueen koillis-laidassa hiekkakerroksen paksuus kasvaa. Kairaukset päättyivät silttisen- ja savisenkerrostuman alla
olevaan moreenikerrokseen, joka havaittiin n. 2.4…19 metrin syvyydellä nykyisestä
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maanpinnasta. Lounaisosan silttialueella silttikerroksen paksuus vaihtelee noin
0.5…5m välillä, jonka jälkeen alkaa tiivis moreenikerros. Maanäytteiden vesipitoisuus
vaihteli koko alueella välillä 17.8…31.6 %.
Pohjavesipinta on havaittu suunnittelualueelle asennetusta pohjavesiputkista PVP 8
tasolla +77.9…+78.8 havaintovälillä 28.4.2009…20.7.2010 3,2-4,1 m syvyydellä
maanpinnasta. PVP 6 tasolla +79,9…+81,3 havaintovälillä 3.3.2009…17.12.2013
0-1,4 m syvyydellä maanpinnasta. PVP 210 tasolla +80,4…+81,3 havaintovälillä
14.4.2013…17.12.2013 0,4-1,3 m syvyydellä maanpinnasta. Pohja- / orsivesipinta
on havaittu lähellä maanpintaa alueen länsi- ja pohjoisosalla. Alueen itäosalla havainnot ovat syvemmällä.
2.2

Alue 2

2.2.1

Rakennukset:
Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti anturaperustukselle. Lattiat voidaan
toteuttaa maanvaraisena. Perustamistaso suositellaan pidettäväksi pohjavesipinnan
yläpuolella. Minimi perustamissyvyys on 0,5 m. Alustavana geoteknisenä kantavuutena keskeisesti kuormitetussa tilanteessa käyttörajatilassa voidaan käyttää arvoa
p=200 kPa.
Maapohja on routivaa, joten routimattoman perustamissyvyyden yläpuoliset rakenteet
tulee routasuojata. Kylmien rakennusten ja rakenteiden keskimääräinen routimaton
perustamissyvyys on 2,3 m. Lämpimien rakennusten routimaton perustamissyvyys
vaihtelee alapohjatyypistä ja lämmöneristyksestä riippuen seuraavasti:
Maavastainen alapohja, alapohjarakenteen lämmönvastus RA ≤ 10 m2K/W, perusmuurin lämmöneristys ulkopinnassa. Routimaton perustamissyvyys seinälinjalla 1,5
m ja nurkissa 1,8 m.
Ryömintätila, tuuletus ulkoa, tuuletusaukkojen yhteispinta-ala max. 8 promillea alapohjan pinta-alasta, alapohjarakenteen lämmönvastus RA ≤ 6,25 m2K/W. Routimaton
perustamissyvyys seinälinjalla 1,8m ja nurkissa 2,1m.
(RIL 261-2013 Routasuojaus –rakennukset ja infrarakenteet, taulukko 6.1)

2.2.2

Katu ja piha-alueet:
Katu ja piha-alueet voidaan perustaa ilman pohjanvahvistustoimenpiteitä routa- ja
kantavuusmitoitus huomioiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Alustavasti pohjamaan
kantavuusluokkana voidaan päällysrakenteiden mitoituksessa käyttää Moreenialueella luokkaa E (InfraRYL2010, Liite T1 Pohjamaan kantavuusluokitus).

2.2.3

Putket ja johdot:
Putket ja johdot voidaan perustaa ilman erillisiä pohjavahvistustoimenpiteitä asennusalustan varaan.

2.2.4

Kuivatus:
Suunnittelualueen maaperä on routivaa ja huonosti vettä johtavaa, joten kaikki rakennuspohjat tulee kuivattaa salaojittamalla. Piha-alueet kuivatetaan salaojilla, mikäli
sivuojilla ei voida varmistaa rakenteiden riittävää kuivatusta.
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Maarakentaminen ja kaivumassat:
Yli 2 m syvistä kaivannoista on tehtävä erillinen kaivantosuunnitelma (valtioneuvoston
asetus rakennustyön turvallisuudesta VNa205/2009). Matalammissa kaivannoissa
voidaan soveltaa infraRYL2010 taulukko 16200:T2 ohjearvoja. Lähtökohtaisesti lyhytaikaisissa, alle 2,5m syvissä kaivannoissa voidaan käyttää luiskakaltevuutena 3:1.
Kaivumassat eivät sovellu käytettäväksi katujen, pihojen tai rakennusten routimattomissa täytöissä. Kaivumassoja voi käyttää kuivana luiskatäyttöihon tai maastonmuotoiluun.
Maarakennustöissä on huomioitava, että pohjamaa häiriintyy märkänä helposti maarakennuskoneiden aiheuttamasta tärinästä.

2.3

Alue 2 / 5a

2.3.1

Rakennukset:
Kevytrakenteiset 1 tai 2 kerroksiset puurunkoiset rakennukset voidaan perustaa
maanvaraisesti anturaperustukselle tai reunavahvistetulle laatalle. Anturaperusteisissa taloissa suositellaan käytettäväksi kantavaa lattiaa ja ryömintätilallista alapohjaratkaisua lattian ja kantavienrakenteiden painumaerojen välttämiseksi. Perustamistaso
suositellaan pidettäväksi kuivakuori tai hiekkakerroksessa ja pohjaveden pinnan yläpuolella. Minimi perustamissyvyys on 0,5 m. Alustavana geoteknisenä kantavuutena
keskeisesti kuormitetussa tilanteessa käyttörajatilassa voidaan käyttää arvoa p=60
kPa.
Raskaammat rakennukset ja rakenteet täytyy perustaa tiiviiseen pohjamuodostumaan ulotettujen tukipaalujen varaisesti.
Maapohja on routivaa, joten routimattoman perustamissyvyyden yläpuoliset rakenteet
tulee routasuojata. Kylmien rakennusten ja rakenteiden keskimääräinen routimaton
perustamissyvyys on 2,3 m. Lämpimien rakennusten routimaton perustamissyvyys
vaihtelee alapohjatyypistä ja lämmöneristyksestä riippuen seuraavasti:
Maavastainen alapohja, alapohjarakenteen lämmönvastus RA ≤ 10 m2K/W, perusmuurin lämmöneristys ulkopinnassa. Routimaton perustamissyvyys seinälinjalla 1,5
m ja nurkissa 1,8 m.
Ryömintätila, tuuletus ulkoa, tuuletusaukkojen yhteispinta-ala max. 8 promillea alapohjan pinta-alasta, alapohjarakenteen lämmönvastus RA ≤ 6,25 m2K/W. Routimaton
perustamissyvyys seinälinjalla 1,8m ja nurkissa 2,1m.
(RIL 261-2013 Routasuojaus –rakennukset ja infrarakenteet, taulukko 6.1)

2.3.2

Katu ja piha-alueet:
Katu ja piha-alueet voidaan perustaa ilman pohjanvahvistustoimenpiteitä routa- ja
kantavuusmitoitus huomioiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Alustavasti pohjamaan
kantavuusluokkana voidaan päällysrakenteiden mitoituksessa käyttää hiekka-alueella
luokkaa E ja siltin ja savisen siltin alueella luokkaa F (InfraRYL2010, Liite T1 Pohjamaan kantavuusluokitus).
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Putket ja johdot:
Putket ja johdot voidaan perustaa ilman erillisiä pohjavahvistustoimenpiteitä arinarakenteelle. Arinarakenteena voidaan käyttää suodatinkangas N3 + 300mm paksu
murskearina, jonka päälle asennetaan 150mm asennusalusta. Rakenteen kokonaispaksuus on 450mm.

2.3.4

Kuivatus:
Suunnittelualueen maaperä on routivaa ja huonosti vettä johtavaa, joten kaikki rakennuspohjat tulee kuivattaa salaojittamalla. Piha-alueet kuivatetaan salaojilla, mikäli
sivuojilla ei voida varmistaa rakenteiden riittävää kuivatusta.

2.3.5

Maarakentaminen ja kaivumassat:
Yli 2 m syvistä kaivannoista on tehtävä erillinen kaivantosuunnitelma (valtioneuvoston
asetus rakennustyön turvallisuudesta VNa205/2009). Matalammissa kaivannoissa
voidaan soveltaa infraRYL2010 taulukko 16200:T2 ohjearvoja. Lähtökohtaisesti lyhytaikaisissa, alle 2,5m syvissä kaivannoissa voidaan käyttää luiskakaltevuutena 1:1.
Pohjavesipinnan alapuolelle ulottuvissa syvissä kaivannoissa pohjaveden alentaminen toteutetaan alipainemenetelmällä imuputkikalustolla. Viemärikaivantojen rakentamisessa kaivantoa suositellaan olevaksi auki maksimissaan 20 m kerrallaan ja eikä
kaivantoa jätetä auki yön ajaksi.
Kaivumassat eivät sovellu käytettäväksi katujen, pihojen tai rakennusten routimattomissa täytöissä. Kaivumassoja voi käyttää kuivana luiskatäyttöihon tai maastonmuotoiluun.
Maarakennustöissä on huomioitava, että pohjamaa häiriintyy märkänä helposti maarakennuskoneiden aiheuttamasta tärinästä.

2.4

Alue 3a

2.4.1

Rakennukset:
Kevytrakenteiset 1 tai 2 kerroksiset puurunkoiset rakennukset voidaan perustaa
maanvaraisesti anturaperustukselle tai reunavahvistetulle laatalle. Anturaperusteisissa taloissa suositellaan käytettäväksi kantavaa lattiaa ja ryömintätilallista alapohjaratkaisua lattian ja kantavienrakenteiden painumaerojen välttämiseksi. Perustamistaso
suositellaan pidettäväksi kuivakuori tai hiekkakerroksessa ja pohjaveden pinnan yläpuolella. Minimi perustamissyvyys on 0,5 m. Alustavana geoteknisenä kantavuutena
keskeisesti kuormitetussa tilanteessa käyttörajatilassa voidaan käyttää arvoa p=60
kPa.
Raskaammat rakennukset ja rakenteet täytyy perustaa joko tiiviiseen pohjamuodostumaan ulotettujen tukipaalujen, tai massanvaihdon varaisesti, jolloin alustavana geoteknisenä kantavuutena keskeisesti kuormitetussa käyttörajatilassa voidaan käyttää
arvoa p=200kPa.
Maapohja on routivaa, joten routimattoman perustamissyvyyden yläpuoliset rakenteet
tulee routasuojata. Kylmien rakennusten ja rakenteiden keskimääräinen routimaton
perustamissyvyys on 2,3 m. Lämpimien rakennusten routimaton perustamissyvyys
vaihtelee alapohjatyypistä ja lämmöneristyksestä riippuen seuraavasti:
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Maavastainen alapohja, alapohjarakenteen lämmönvastus RA ≤ 10 m2K/W, perusmuurin lämmöneristys ulkopinnassa. Routimaton perustamissyvyys seinälinjalla 1,5
m ja nurkissa 1,8 m.
Ryömintätila, tuuletus ulkoa, tuuletusaukkojen yhteispinta-ala max. 8 promillea alapohjan pinta-alasta, alapohjarakenteen lämmönvastus RA ≤ 6,25 m2K/W. Routimaton
perustamissyvyys seinälinjalla 1,8m ja nurkissa 2,1m.
(RIL 261-2013 Routasuojaus –rakennukset ja infrarakenteet, taulukko 6.1)
2.4.2

Katu ja piha-alueet:
Katu ja piha-alueet voidaan perustaa ilman pohjanvahvistustoimenpiteitä routa- ja
kantavuusmitoitus huomioiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Alustavasti pohjamaan
kantavuusluokkana voidaan päällysrakenteiden mitoituksessa käyttää siltin ja savisen
siltin alueella luokkaa F (InfraRYL2010, Liite T1 Pohjamaan kantavuusluokitus).

2.4.3

Putket ja johdot:
Putket ja johdot voidaan perustaa ilman erillisiä pohjavahvistustoimenpiteitä arinarakenteelle. Arinarakenteena voidaan käyttää suodatinkangas N3 + 300mm paksu
murskearina, jonka päälle asennetaan 150mm asennusalusta. Rakenteen kokonaispaksuus on 450mm.

2.4.4

Kuivatus:
Suunnittelualueen maaperä on routivaa ja huonosti vettä johtavaa, joten kaikki rakennuspohjat tulee kuivattaa salaojittamalla. Piha-alueet kuivatetaan salaojilla, mikäli
sivuojilla ei voida varmistaa rakenteiden riittävää kuivatusta.

2.4.5

Maarakentaminen ja kaivumassat:
Yli 2 m syvistä kaivannoista on tehtävä erillinen kaivantosuunnitelma (valtioneuvoston
asetus rakennustyön turvallisuudesta VNa205/2009). Matalammissa kaivannoissa
voidaan soveltaa infraRYL2010 taulukko 16200:T2 ohjearvoja. Lähtökohtaisesti lyhytaikaisissa, alle 2,5m syvissä kaivannoissa voidaan käyttää luiskakaltevuutena 3:1.
Pohjavesipinnan alapuolelle ulottuvissa syvissä kaivannoissa pohjaveden alentaminen toteutetaan alipainemenetelmällä imuputkikalustolla. Viemärikaivantojen rakentamisessa kaivantoa suositellaan olevaksi auki maksimissaan 20 m kerrallaan ja eikä
kaivantoa jätetä auki yön ajaksi.
Kaivumassat eivät sovellu käytettäväksi katujen, pihojen tai rakennusten routimattomissa täytöissä. Kaivumassoja voi käyttää kuivana luiskatäyttöihon tai maastonmuotoiluun.
Maarakennustöissä on huomioitava, että pohjamaa häiriintyy märkänä helposti maarakennuskoneiden aiheuttamasta tärinästä.

2.5

Radon
Radontutkimuksia ei ole tehty, mutta tutkimusalue ei ole maaperäolosuhteidensa
vuoksi oletettavasti radonkaasun esiintymiselle herkkää aluetta. Rakennusten karkearakeisista täytöistä voi kuitenkin vapautua ohjearvot ylittävä määrä radonkaasua,
joten rakentamisessa suositellaan radonsuojaus otettavaksi huomioon RT81-10791
ohjekortin mukaisesti.
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Lisätutkimustarve
Rakennuspaikoille täytyy tehdä yksityiskohtaiset pohjatutkimukset perustamisolosuhteiden varmistamiseksi ja pohjarakennussuunnittelun lähtötietojen täydentämiseksi.

Sito Oy

13.8.2013

Teemu Tapaninen

Esko Kääriäinen

nuorempi suunnittelija

vanhempi suunnittelija
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