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KERAVAN KAUPUNKI
TEKNINEN TOIMI/TILAKESKUS
KYTÖMAAN ALUEEN TONTIT, RAKENNETTAVUUSSELVITYS
1

YLEISTÄ

Olemme Keravan kaupungin toimeksiantamana laatineet rakennettavuusselvityksen Kytömaan asemakaava-alueella sijaitseville tonteille. Kytömaan asemakaava-alue sijaitsee Yli-Keravan kaupunginosassa Keravalla. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 7 hehtaaria.
Asemakaava-alue rajautuu pohjoisessa metsikköön, lännessä metsään/peltoon, idässä Lahden moottorien ja tutkimusalueen väliseen metsikköön ja etelässä Talonväentiehen. Tutkittavalle alueelle kaavoitetaan uusia pientalo- ja rivitalotontteja.
Pohjatutkimuksiin liittyvät maasto- ja kairaustyöt suoritti alikonsultti Geo-hydro Oy lokakuussa 2017.
Pohjatutkimukset käsitti 50 kpl painokairauksia. Pohjatutkimuspisteet ohjelmoitiin keskelle suunniteltua tonttia. Neljästä tutkimuspisteestä otettiin häiriintyneitä maanäytteitä, joista laboratoriossa määritettiin rakeisuus/maalaji ja luonnontilainen vesipitoisuus.
Pohjatutkimustulosten perusteella on arvioitu tulevien rakennuksien ja piha-alueiden perustamistapoja. Pohjatutkimukset on esitetty piirustuksissa 001, 002 ja 003. Pohjatutkimukset on tulostettu
tasokoordinaatistossa ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Koivulantie
Kuva 1: Asemakaava-alueen sijainti. Oikealla puolella ote Geologisen tutkimuskeskuksen karttapalvelun maaperäkartasta. Sininen alue on savimaata, punainen kalliota ja alueen pohjoisalueelle oleva
vaalean keltainen alue on hiekkamoreenia.
Tontit tutkitulla alueella sijoittuvat pääosin maaperäkartan perusteella savikolle. Alueen pohjois- ja
koillisreunan osa on maaperäkartan perusteella hiekkamoreenia/kalliota.
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POHJASUHTEET

2.1 Maaperä
Tutkimusalueen nykyinen maanpinta vaihtelee tasovälillä +52,0…+38,0. Maanpinta viettää koillisesta kohti etelää ja idästä länteen päin kohti peltoa. Tarkempi kuvaus alueen
topografiasta on nähtävissä alueen pohjatutkimuskartasta. Tutkimusalueen eteläreunan
ulkopuolelle on jo rakennettu pientaloja.
Kairauksien perusteella on havaittavissa, että rinnealueelle sijoittuvat itäalueen kairaukset ovat lyhyempiä ja näissä havaitut maakerrokset ovat tiiviydeltään tiiviimpiä kuin länsipuolella. Länsialueella kairaukset sijoittuvat löyhälle savikkoalueelle, jossa kairauspituudet ovat huomattavasti suurempia kuin itäpuolella aluetta. Itäalueella kairauksien pituudet vaihtelevat välillä 1,2…7,4 m. Länsialueella pituudet vaihtelevat välillä 9,4…17,6
m. Kairaukset ovat päättyneet kiveen, kallioon tai tiiviiseen maakerrokseen.
Tutkimusalueella esiintyy seuraavanlaiset maakerrokset ylhäältä alaspäin lueteltuna itäpuolen alueella:
1. Liejuinen savi-/humuskerros, jonka paksuus vaihtelee välillä 0,2…1,0 m.
2. Löyhä savi-/silttikerros, jonka paksuus vaihtelee välillä 1,0…2,5 m. Luonnontilainen vesipitoisuus maakerroksessa vaihtelee välillä 31,6…50,0 %. Maakerroksen
tiiviys vaihtelee tiiviistä löyhään.
3. Tiivis sora-/moreenikerros, jonka paksuus vaihtelee välillä 2,0…3,0 m ennen kairauksen päättymistä kiveen, kallioon tai tiiviiseen maakerrokseen.
Tutkimusalueella esiintyy seuraavanlaiset maakerrokset ylhäältä alaspäin lueteltuna länsipuolisella alueella:
1. Maanpinnassa ohut liejuinen savi-/humuskerros
2. Kuivakuori savikerros, jonka paksuus vaihtelee välillä 2,0…5,0 m ja luonnontilainen vesipitoisuus välillä 28,2…69,3 %.
3. Löyhä savikerros, jonka paksuus vaihtelee välillä 8,0…10,6 m ja luonnontilainen
vesipitoisuus maakerroksessa vaihtelee välillä 51,1…75,7 %.
4. Ohut löyhä siltti-/hiekkakerros ennen tiiviimpää sora/moreenia.
5. Tiivis sora-/moreenikerros, jonka paksuus vaihtelee välillä 1,0…2,5 m ennen kairauksen on päättynyt kiveen, kallioon tai tiiviiseen maakerrokseen.
Edellä mainitut aluerajaukset on esitetty pohjatutkimuskartassa.
2.2 Pohjavesi
Kohteessa ei ole tehty erillistä pohjavedenpinnan mittausta tämän tutkimuksen yhteydessä eikä alueella tiettävästi ole asennettuja pohjavesiputkia. Pohjaveden pinnan voidaan oletettavasti olevan lähellä kuivakuorikerroksen alapinnan tasoa. Rinteisessä maastossa pohjaveden virtaussuunta noudattelee alueen topografiaa.
2.3 Pilaantuneet maat
Uudet tontin sijoittuvat luonnontilaiselle metsäalueelle, jossa ei lähtökohtaisesti ole viitteitä pilaantuneista maista. Maankaivun yhteydessä tulee kuitenkin aistinvaraisesti tarkkailla kaivettavan maan laatua ja jos havaitaan hajuja tai värimuutoksia, tulee ottaa yhteys ympäristöviranomaiseen joka määrittää tarvittavat toimenpiteet.
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PERUSTAMISTAVAT JA POHJARAKENTEET
Pohjatutkimuksien perusteella voidaan tonteilla määrittää rakennettavuusluokitus mm.
Espoon kaupungin soveltaman rakennettavuusluokituksen mukaisesti. Itäpuolen tontit
ovat normaalisti rakennettavia. Alueen länsipuolen tontit, joka sijoittuu pehmeikölle,
ovat rakennettavuusluokituksen perusteella vaikeasti rakennettava pehmeikkö. Pehmeikkö alueille sijoittuvien rakennuksien ja pihojen perustamiskustannukset ovat yleensä
suurempia kuin normaalisti rakennettavilla tonteilla.
Kellarillisten rakennusten suunnittelussa tulee huomioida niiden erityisvaatimukset mm.
kosteustekniikan suhteen. Pehmeikköalueelle emme suosittele kellaristen rakennuksien
toteuttamista.

3.1 Rakennukset ja pihat
Seuraavaksi on esitetty alustavat perustamistavat pohjatutkimuksien perusteella. Rakennettavuusluokituksen aluerajaukset on esitetty pohjatutkimuskartoissa.
3.1.1 Itäalue (rinnealue ja Pehtorinkadun ympärillä olevat tontit):
Itäpuolen alueelle sijoittuvilla tonteilla voidaan rakennuksien perustaminen tehdä maanvaraisesti kantavan pohjamaan varaan. Rakennusalueelta tulee poistaa pintamaakerroksen humuspitoinen/eloperäinen maa-aines sekä löyhät savikerrokset. Talot voidaan perustaa tiivistetyn routimattoman massanvaihdon päälle. Massanvaihto tulee ulottaa löyhien savi- ja silttikerroksien alapintaan saakka. Massanvaihto erotetaan pohjamaasta N3
luokan suodatinkankaalla. Massanvaihto tehdään routimattomasti tiivistämiskelpoisesta
kiviainesmateriaalista.
Tonteilla, joissa kairauspituus on lyhyt (alle 2,0 m) on todennäköistä, että kallio on hyvin
lähellä kairauksen päättymistasoa. Rakennukset voidaan näillä tonteilla perustaa kalliolle
rakennettavan kiviainesarinan varaan tai suoraan kallion päälle. Tonteilla voi joutua louhimaan, joten suosittelemme tekemään ko. tonteilla varmistavia pohjatutkimuksia perustamistavan ja kalliopinnan varmistamiseksi.
Piha-alueet ja putkijohdot.
Piha-alueilta tulee poistaa pinnassa oleva humuspitoinen eloperäinen maa-aines ja löyhä
liejuinen savikerros. Piha-alueet ja putkijohdot voidaan perustaa tiiviin pohjamaan päälle
rakennetulle kiviaineksiselle asennusalustalle. Tiivistetyt kiviainestäytöt on suositeltavaa
erottaa pohjamaasta N3 luokan suodatinkankaalla.
3.1.2 Länsialue (syvempi savikko):
Länsialueen tontit sijoittuvat pehmeikköalueelle, jossa pohjamaa on savea. Ilman yksityiskohtaisempia pohjatutkimuksia, tulee talot perustaa tukipaalujen varaan. Tukipaalut
ulotetaan tiiviiseen moreenikerrokseen tai kallionpintaan asti. Paalutus tulee suunniteltava ja toteutettava paalutusohjeen RIL 254-2016 PO-2016 mukaisesti. Pintakerroksen
löyhät eloperäiset ja humuspitoiset maamateriaalit tulee poistaa koko rakennusalueelta.
Kevyiden rakennelmien/rakenteiden maanvarainen perustaminen voi olla mahdollista.
Maaperän esikuormittaminen (= saven painumien osittainen poistaminen) voi olla mahdollinen esirakentamisvaihtoehto kevyt rakenteisille rakennuksille. Tällöin savikerroksen
päälle rakennetaan maata esikuormittava maapenger, joka noin 6…12 kk kuluessa aiheuttaa savikerroksen kokoonpuristumisen. Esirakennusmenetelmän hyödyntäminen
vaatii tarkentavien pohjatutkimuksien teettämistä, sekä painumien arviointiin soveltuvien maanäytteiden ottamista ja koestamista. Suositeltavaa on toteuttaa rakennuksen
perustukset reunavahvisteisena laattarakenteena.
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Piha-alueet ja putkijohdot:
Riippuen tontin pintatasauksesta, tulee piharakenteet suunnitella tonttikohtaisten pohjatutkimuksien valmistuttua. Piha-alueille on odotettavissa lieviä painumia, jos pihan tasaus nousee huomattavasti nykyisestä maanpinnasta.
Pihojen painumia/painumaeroja voidaan vähentää rakennettavilla siirtymäkiilarakenteilla
ja mahdollisilla kevennysrakenteilla (vaahtolasi/kevytsora).
Putket suositellaan perustettavan suodatinkankaaseen käärityn tiivistetyn kiviainesarinan varaan. Savikerrokseen sijoittuvien putkijohtoihin suosittelemme rakennettavan savisulkurakenteet tonttiliittymien kohdalle. Savisulku tulee tehdä vähintään 1,0…2,0 m
pituisena koko putkikaivannon poikkileikkaukselle.
3.2 Routasuojaus ja kuivatus
Pohjamaa on routivaa ja rakenteet tulee ulottaa routimattomaan syvyyteen tai käyttää
routaeristettä. Kylmien rakennusten keskimääräinen routimaton perustussyvyys routivalla
savimaalla on noin 1,8 m ilman lumen suojaavaa vaikutusta. Lämpimien rakennusten routimaton perustussyvyys vaihtelee alapohjatyypistä ja alapohjan lämmöneristyksestä riippuen seuraavasti (RIL 261-2013, Routasuojaus):
Perustamistapa

Perustuksen osa

Pakkasmäärä F50, Kh
35 000

Maanvastainen alapohja, alapohjarakenteen lämmönvastus RA ≤ 10,0
m2K/W, perusmuurin lämmöneristys
ulkopinnassa

Seinälinja

1,2/1,4

Nurkka

1,5/1,8

Ryömintätila, tuuletus ulkoa, tuuletusaukkojen yhteispinta-ala max. 8
promillea alapohjan pinta-alasta,
alapohjarakenteen lämmönvastus RA
≤ 6,25 m2K/W

Seinälinja

1,4/1,7

Nurkka

1,7/2,0

Tilastollisesti keskimäärin kerran 50 vuodessa toistuva pakkasmäärä F50 Keravalla on noin
35 000 Kh. Yllä olevasta taulukosta käytetään pienempää perustussyvyyttä hienorakeisissa
maalajeissa (tässä tapauksessa) ja suurempaa perustussyvyyttä karkearakeisissa maalajeissa ja moreeneissa. Perustusten jäädessä roudattoman syvyyden yläpuolelle käytetään
routasuojausta, joka mitoitetaan ohjeen RIL 261-2013 Routasuojaus mukaan tai suoritetaan massanvaihto roudattomaan syvyyteen routimattomalla materiaalilla.
Pehmeikköalueella tulee rakennuksen korkeusasema ja perustusrakenteet suunnitella siten, että salaojat eivät ulotu pohjavedenpintaan asti. Pohjaveden alentaminen voi aiheuttaa piha-alueille ja ympäristölle vuosien saatossa painumia.
Rakennukset salaojitetaan vähintään ulkoseinälinjoilta. Salaojaputken yläpinnan tulee olla
vähintään perustamistason alapuolella. Maapohjassa olevan veden kapillaarinen nousu
katkaistaan salaojituskerroksella esim. sepelillä #6-12/32, jonka kerrospaksuus on vähintään 300 mm.
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3.3 Radon
Radon on otettava huomioon perustus- ja alapohjarakenteiden suunniteltaessa. Säteilyturvakeskuksen radontutkimuksen perusteella radonpitoisuuksien keskiarvo on välillä 200300 Bq/m3. Uudisrakennuksen sisäilman radonpitoisuuden tulee olla alle 200 Bq/m3.
3.4 Kaivannot
Kaivantojen suunnittelussa noudatetaan ohjetta RIL 263-2014 Kaivanto-ohje.
Lyhytaikaiset putkikaivannot
Kun kaivutaso on kuivakuorisavessa tai olevissa täyttökerroksissa, voidaan kaivutyö tehdä
luiskattuna. Kaivutyö tehdään ns. lyhytaikaisena kaivantona siten, että kaivanto on kerralla
auki enintään 20 metrin matkalta. Yöksi tai muutoin pidemmäksi ajaksi kaivantoa ei tule
jättää auki. Luiskan enimmäiskaltevuus voi 2,0 m syvän kaivannon kohdalla olla 1:1. Kaivannon syvyyden ollessa savikolla yli 2,0 metriä suositellaan kaivannon tekemistä tuettuna
työturvallisuussyistä erillisten suunnitelman mukaisesti. Kaivun ulottuessa lähelle savikerroksen alapintaa, tulee arvioida pohjan nousun vaara sekä pohjaveden alentamisen tarve.
Kapeilla ja/tai yli 2,0m syvissä kaivannoissa tulee varautua kaivuluiskien tukemiseen työturvallisuussyistä. Pohjaveden pinnan yläpuoliset putkikaivannot voidaan toteuttaa tuentaelementtejä käyttäen.
Pidempiaikaiset rakennuskaivannot
Pehmeikköalueella pidempiaikaiset ja syvät kaivannot on tehtävä tuettuna. Teräsponttiseinä soveltuu esimerkiksi tukiseinätyypiksi.
3.5 Noudatettavat asiakirjat
-

Suomen rakentamismääräyskokoelma
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset
- Talonrakentamisen maatyöt MaaRYL 2010
RT 81-10791 Radonin torjunta
RIL-132-2000 Talonrakennuksen maarakenteet
RIL 126-2009 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus.
RIL 207-2017 Geotekninen suunnittelu, eurokoodin EN 1997-1 suunnitteluohje
RIL 253-2010 Rakentamisen aiheuttamat tärinät
RIL 261-2013 Routasuojaus –rakennukset ja infrarakenteet
RIL 263-2014 Kaivanto-ohje
RIL 254-2016 Paalutusohje 20166
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