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Tutkimukset
Toimeksiannosta olemme tehneet alustavan perustamistapaselvityksen ja painumatarkastelun Keravan Pohjois-Kytömaalle suunnittelulle uudelle asuinalueelle. Tämä selvitys perustuu
Mitta Oy:n marraskuussa 2020 alueella suorittamiin pohjatutkimuksiin, jotka käsittivät 88
painokairausta, 15 siipikairausta sekä 5 maanäytesarjaa. Maanäytteistä määritettiin maalaji
pesuseulonnalla sekä vesipitoisuus. Selvityksen pohjana käytettiin myös kaupungilta saatuja
alueella aiemmin tehtyjen kairausten tuloksia.
Mittaukset tehtiin koordinaatistossa ETRS GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.
Pohjatutkimusten tulokset on esitetty oheisessa piirustuksissa RR53775-P01…-P11.
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Pohjasuhteet
Nyt kyseessä oleva alue sijaitsee Pohjois-Keravalla, Ylikeravan kaupunginosan pohjoisosassa,
Lahden moottoritien ja pääradan välisellä alueella. Alue rajautuu pohjoisosastaan Tuusulan
rajaan, idästä suojaviheralueeseen, eteläosastaan jo rakennettuun uuteen Kytömaan asuinalueeseen ja länsireunastaan Myllypuroon. Nykytilassaan suunnittelualue on pääosin sekametsää. Alueen länsiosassa Myllypuron molemmin puolin on ojitettua vanhaa peltoaluetta.
Rakennettavaksi suunnitellulla alueella maanpinta on ylimmillään alueen kaakkoisosassa
noin tasolla +52 (suunniteltu K4047) ja alimmillaan alueen lounaisreunassa noin tasolla +41
(suunniteltu Kuitinmäentie).
Maanpinnassa ylimpänä alueella on ohut kasvukerros. Pintakerroksen alapuolella on tutkimusalueen itä- ja länsiosissa vaihtelevan paksuinen savinen kerros. Alueen itäosassa savi/silttipitoista kerrostumaa havaittiin vain rajatulla alueella aivan alueen itäisimmässä reunassa ja enimmillään noin 0,5…1,0 metrin paksuudelta. Tutkimusalueen länsiosassa savea
havaittiin laajemmalla alueella ja savikerroksen paksuus on suurimmillaan alueen eteläisimmässä reunassa suunnitellun Kuitinmäentien kohdalla noin 6…8 metriä. Rakennettavaksi
suunnitellulta alueelta savikerroksen paksuus kasvaa edelleen kohti länttä ja etelää. Siipikairausten perusteella savikerroksen pintaosissa on noin 2 metrin paksuinen hyvin kehittynyt
kuivakuori (suljettu leikkauslujuus yli 60 kPa), jonka alapuolella saven suljettu leikkauslujuus
on pienimillään noin 10 kPa (alueen luoteisosa). Maanäytteiden perusteella savikerroksen
vesipitoisuus on suurimmillaan noin 61 % maa-aineksen kuivapainosta. Savikerroksen arvioitu paksuus on esitetty pohjatutkimuskartalla käyrillä.
Savisilla alueilla savikerroksen alapuolella ja muualla heti kasvukerroksen alapuolella on kallionpintaa peittävä kitkamaakerrostuma. Alueen itäosassa kitkamaakerrostuma on noin 1…5
metrin paksuinen ja tiiviydeltään pääosin tiivis. Tutkimusalueen länsiosissa kitkamaakerrostuma on kairausten perusteella paksumpi, noin 4…7 metrin paksuinen ja osin sen pintaosissa
on noin 1…3 metrin paksuudelta tiiviydeltään löyhempää hiekkaista kerrostumaa.
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Kairaukset pysähtyivät noin 1…14,4 metrin syvyydellä nykyisestä maanpinnasta tiiviiseen
moreeniin, siinä oleviin kiviin tai kallioon. Syvimmät kairaukset sijoittuivat tutkimusalueen
koillisosaan ja lyhimmät alueen eteläreunalle.
Pohjavesiputkista tehtyjä pohjavedenmittaushavaintoja suunnittelijalla ei ole ollut käytössä.
Alueella aiemmin tehtyjen kairausten yhteydessä vesipinta on tavattu lähellä nykyistä maanpintaa (noin 0,2…0,5 m syvyydellä).
3

Perustaminen

3.1

Asuinrakennukset
Suunnitellulle uudelle kaava-alueelle on suunniteltu rakennettavaksi 2-kerroksisisa pien- ja
rivitaloja.
Suunnitellun uuden kaava-alueen itäosissa rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti tiiviin kitkamaakerroksen päälle tehtävän murskekerroksen varaan. Suunnitellun kaava-alueen
länsiosissa paksumman savikon alueella rakennukset esitetään perustettavaksi paalujen varaan. Alustavasti arvioitu perustamistapa-alueiden rajaus on esitetty pohjatutkimuskartalla.
Ennen rakentamista on syytä tarkistaa perustamistavat ja -tasot rakennuskohtaisesti.
Perustusrakenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että alueen maapohja on routivaa. Kallio on rakennuspohjana routimaton.

3.1.1

Maanvarainen perustaminen
Tutkimusalueen itäosassa pohjatutkimuskartalla esitetyllä maanvaraisen perustamisen alueella rakennusten kantavat rakenteet voidaan perustaa maanvaraisesti tiiviin kitkamaakerroksen (tai kallion) päälle tehtävän 300 mm paksuisen murskekerroksen varaan. Ylin sallittu
maanvaraisen perustamisen taso tulee tarkistaa rakennuskohtaisesti.
Anturoiden alustäyttö tiivistetään kerroksittain ja ulotetaan sivusuunnassa vähintään paksuutensa verran perustusten ulkopuolelle. Perustusten alustäytön tiiviysvaatimus on E1 > 50
MPa; E2/E1 < 2,2.

Tiiviin kitkamaakerroksen päälle tehdyn murskepatjan varaan perustettaessa voidaan mitoituskantokestävyyden arvona käyttää alustavasti arvoa Rd/A’ = 400 kN/m2. Kalliolle 300 mm
mursketäytön välityksellä perustettaessa voidaan käyttää mitoituskantokestävyyden arvoa
Rd/A’ = 700 kN/m2.

Maanvaraisen perustamisen alueella rakennusten alimmat alapohjat voidaan tehdä maanvaraisina.
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Paaluperustus
Tutkimusalueen länsiosassa pohjatutkimuskartalla esitetyllä paaluperustusalueella rakennusten kantavat rakenteet esitetään perustettavaksi tukipaaluiksi lyötävien paalujen varaan.
Paaluina voidaan käyttää esim. teräsbetonipaaluja RTB-250-16 tai RR-teräsputkipaaluja. Paalutus tulee suunnitella paalutusohjeen PO-2016 paalutustyöluokan 2 mukaisesti. Paalut varustetaan laatikkokärjin.
Teräsbetonipaalujen RTB-250-16 geoteknisenä puristuskestävyyden mitoitusarvona voidaan
käyttää arvoa Rc;d = 698 kN. Negatiivinen vaippahankaus otetaan huomioon paalun kantavuudessa siinä laajuudessa, kun lisäkuormitusta aiheuttavia täyttöjä tulee kohteeseen.
Paaluperusteisen rakennusten alapohjat tehdään kantavina.

3.2

Kadut ja kunnallistekniikka

Pohjatutkimusleikkauksissa on esitetty InfraRYL:n mukaiset katuluokkaan ja pohjamaahan
perustuvat kantavuusvaatimusten mukaiset päällysrakennetyypit tutkimusalueelle suunnitelluille kaduille. Päällysrakennetyypeissä on oletettu, että tulevat kadut kuuluvat katuluokkaan 4 (asuntokatu tai pientaloalueen kokoojakatu). Pohjatutkimusleikkauksissa on esitetty
myös alustava perustamistapa putkijohdoille.
Tutkimusalueen itäosissa kadut ja kunnallistekniikka voidaan perustaa maanvaraisesti. Ajoneuvoliikenteen katujen päällysrakennetyypiksi esitetään pääosin 4-E ja jalkakäytäville vastaavasti 6-E. Putkijohdot voidaan em. alueella perustaa pääosin 150mm asennusalustan varaan. Asennusalusta erotetaan pohjamaasta suodatinkankaalla N3.
Tutkimusalueen länsiosissa savikerrostuma kokoonpuristuu lisäkuormituksen vaikutuksesta.
Paksun kuivakuorikerroksen johdosta myös tutkimusalueen länsiosissa katujen päällysrakennetyypiksi esitetään pääasiassa 4-E (ajoneuvoliikenne) ja 6-E (jalkakäytävät). Paksuimman
savikon alueella kunnallistekniikasta ainakin viemärit esitetään perustettavaksi paalulaatalle
haitallisten painumien ehkäisemiseksi. Vaihtoehtoisesti voi tulla kyseeseen painumien rajoittaminen käyttämällä kevennystäyttöjä tai syvästabilointia. Myös itse katujen haitallisten painumien ehkäisy tulee huomioida pohjanvahvistusten suunnittelussa. Sopivan pohjanvahvistusmenetelmän valintaan vaikuttaa tulevien täyttöjen suuruus. Kohteesta on tehty erillinen
painuma-arviokartta (RR53775-G01), jossa maapohjan kokonaispainumaa ilman pohjanvahvistuksia on arvioitu alustavasti. Ohuen savikon (h<2m) alueella voi tulla kyseeseen putkijohtojen perustaminen maanvaraisesti 300mm paksuisen murskearinan varaan.
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Kuivatus
Rakennusten ympärille tulee rakentaa salaojitus. Salaojien sivuille ja päälle tulee laittaa vähintään 200 mm salaojasepeliä #6…16 mm, joka erotetaan perusmaasta suodatinkankaalla
N3. Alapohjan alle tai ryömintätilan pohjalle tulee tehdä vähintään 300 mm paksuinen salaojiin yhteydessä oleva salaojakerros. Salaojakerroksen materiaalina käytetään sepeliä #6…32
mm. Maapohja muotoillan siten, että vesi valuu rakennuksen alta salaojia kohti.
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Tonttien pihat ja putkijohdot
Tutkimusalueen itäosan maanvaraisen perustamisen alueella tonttien putkijohdot voidaan
perustaa maanvaraisesti 150 mm paksuisen tasauskerroksen välityksellä pohjamaan tai kallion varaan.
Tutkimusalueen länsiosissa oleva savikerrostuma kokoonpuristuu lisäkuormituksen vaikutuksista. Piha-alueiden tulevien painumien suuruus riippuu tulevista täyttöpaksuuksista.
Tonttien piha-alueiden ja putkijohtojen haitallisen suuruisia painumia voidaan ehkäistä käyttämällä esim. kevennystäyttöjä. Laatuluokan 1 piha-alueille sallitaan 100 mm pitkän aikavälin kokonaispainuma. Alustavia painuma-arvioita on esitetty erillisellä painuma-arviokartalla
(0,5m ja 1,0m täyttöpaksuuksille).
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Radon
Pohjasuhteiden perusteella radonin haitallinen esiintyminen alueella on mahdollista. Ilman
tarkempaa selvitystä radonin esiintyminen tulee ottaa huomioon rakennusten suunnitteluratkaisuissa.
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