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1 Tutkimukset 
 

Toimeksiannosta olemme tehneet pohjatutkimuksen ja tämän perustamistapalausun-
non Espoon Mankkaalla sijaitsevan korttelin 26119 tontilla 1.  

Pohjatutkimuksen maastotyöt tehtiin Mitta Oy:n toimesta joulukuussa 2020. Tutkimus 
käsitti 10 painokairausta, maanäytteitä sekä pohjavesiputken asennuksen.  

Tutkimuksen pohjana hyödynnettiin alueella aiemmin tehtyjen tontin pintavaaituksen, 
kartoituksen ja pohjatutkimusten (Geotek Oy, 2018) tuloksia. 

Mittaukset tehtiin koordinaatistossa ETRS GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.  

Tutkimusten tulokset on esitetty oheisissa piirustuksissa RR53802-P01…P08. 

2 Pohjasuhteet 
 

Tutkittu tontti sijaitsee Espoon Mankkaalla Seiliniityn itäpuolella. Tontilla sijaitsee pu-
rettavaksi tarkoitetut kolma 2-kerroksista rivitaloa sekä asfaltoitu paikoitusalue tontin 
länsiosassa. Tutkimushetkellä tontin alue on pinnanmuodoltaan verrattain tasainen. 
Maanpinta oli ylimmillään tontin itäosassa noin tasolla +3.2 ja alimmillaan eteläosassa 
noin tasolla +2.2. 

Maanpinnassa ylimpänä on ohut kasvukerros. Kasvukerroksen alapuolella on 0.6…6.4 
metrin paksuinen pehmeä savikerros. Paksuimmillaan savikerros on tontin pohjois-
osassa. Maanäytteen perusteella savikerroksen vesipitoisuus on suurimmillaan yli 100 
% maa-aineksen kuivapainosta. Kairausten perusteella saven pintaosassa on noin 
0.5…1.0 metrin paksuinen kuivakuorikerros, osin kuivakuorikerros mahdollisesti puut-
tuu kokonaan. Tontin eteläosassa tehdyn siipikairauksen perusteella saven suljettu 
leikkauslujuus on pienimmillään noin 5 kPa.  

Kairausten perusteella savikerroksen alla on n. 0.3…7.0 metrin paksuinen tiiveydeltään 
vaihteleva sorainen hiekkakerros.  

Kallionpinnan varmistuksia tontin alueella ei ole tehty.  

Kairaukset pysähtyivät noin 2.2…11.5 metrin syvyydellä maanpinnasta, eli noin tasovä-
lillä -8.4…+1.0 tiiviiseen moreeniin, siinä oleviin kiviin tai kallioon. Syvimmilleen kai-
raukset ulottuivat tontin eteläosassa ja matalimmilleen itäosassa.  

 Tontin alueella oleva luonnollinen maa-aines on routivaa.  

Tontin pohjoispuolella sijaitsevassa pohjavesiputkessa pohjavedenpinta on havaittu 
tasolla +2.80 mittausajankohtana 02/14.  
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3 Perustaminen 
 
 Tontille on suunniteltu rakennettavaksi 2-kerroksisisia asuinrakennuksia.  

 Rakennusten geotekninen luokka on GL2, toteutusluokka 2 ja paalutustyöluokka PTL2.  

Alueella olevan pehmeän savikerroksen johdosta asuinrakennusten kantavat raken-
teet esitetään perustettavaksi tukipaaluiksi lyötäviä teräsbetonipaaluja käyttäen. Paa-
lutus suunnitellaan paalutusohjeen PO-2016 paalutustyöluokan 2 mukaisesti. Paalut 
varustetaan kalliokärjin. Paalujen arvioitu tunkeutumistaso on esitetty pohjatutkimus-
leikkauksissa RR53802-P02…P08.  

Teräsbetonipaalujen RTB-300-16 geoteknisenä puristuskestävyyden mitoitusarvona 
leikkauslujuudella 6 kPa voidaan käyttää paaluille arvoa Rc;d = 1001 kN. Negatiivinen 
vaippahankaus otetaan huomioon siinä laajuudessa, kun lisäkuormitusta aiheuttavia 
täyttöjä kohteeseen tulee. Negatiivisen vaippahankauksen mitoitusarvo Fneg,d teräsbe-
tonipaalulle RTB-300-16 on 69 kN/paalu. Vaippahankausta ei kuitenkaan tarvitse ottaa 
huomioon, mikäli sen suuruus on pienempi kuin paalun lyhytaikainen kuormitusosuus.  

Rakennusten alapohjat tehdään kantavina ja tuuletustilallisina.  

Perustusrakenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että alueen luonnollinen 
maapohja on routivaa.  

4 Kuivatus 
 

Rakennus tulee varustaa salaojin. Salaojitus tulee toteuttaa niin, että perustuskaivannot 
voidaan kuivattaa tehokkaasti. Salaojien sivuille ja päälle tulee laittaa vähintään 200 mm 
kerros sepeliä #6…16, joka erotetaan perusmaasta suodatinkankaalla. Lattioiden alle tai 
ryömintätilan pohjalle tulee tehdä vähintään 300 mm paksuinen salaojiin yhteydessä 
oleva kuivatuskerros sepelistä #6…32.  

5 Putkijohdot 
 

Kantavien alapohjien alla putkijohdot ripustetaan kantavista rakenteista.  

Pihan alueelle sijoittuvat putkijohdot voidaan perustaa stabiloidun pohjamaan varaan 
maanvaraisesti 300 mm paksun murskearinan ja 150 mm tasauskerroksen varaan. 
Vaihtoehtoisesti putkilinjat tehdään paalutetun betoniarinan varaan tai kevennettyinä.  

Liittymäkohdissa kantaviin rakenteisiin käytetään painumaeron tasaavaa siirtymära-
kennetta. Murskearina ympäröidään suodatinkankaalla.  
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6 Radon 
 

Radonin esiintymistä tontilla ei ole tämän tutkimuksen yhteydessä tutkittu. Pohjasuh-
teiden perusteella radonin haitallinen esiintyminen tontilla on epätodennäköistä, 
mutta sitä ei voida täysin poissulkea. Radonin esiintymismahdollisuus tulee huomioida 
suunnitteluratkaisuissa tilojen edellyttämässä laajuudessa.  

7 Kaivannot 
 

Tontin alueella alle 1,5 metrin syvyiset kaivannot voidaan tehdä luiskattuina 2:1…1:1. 
Syvempien kaivantojen osalta tuentarve tulee tarkastella erikseen. 

Kaivannot pidetään työn aikana kuivina kaivannoista tarvittaessa pumppaamalla.  

Alueen kaivutöissä tulee huomioida, että savi on helposti häiriintyvää ja pohjavesipinta 
on alueella lähellä maanpintaa, joka vaikeuttaa kaivutöiden suorittamista. Suositel-
laan, että alueen maapohja vahvistetaan ennen muiden maatöiden aloittamista.  

8 Piha-alueet 
 

Tontin alueella oleva pehmeä savikerrostuma kokoonpuristuu lisäkuormituksen vaiku-
tuksesta. Tuleva painuma riippuu tulevan täytön paksuudesta. Mahdollisen painuman 
suuruus tulee arvioida, kun tiedetään piha-alueiden korkeusasemat. 

Mahdollisten painumien suuruutta voidaan vähentää käyttämällä esimerkiksi täytöissä 
kevennysmateriaaleja kuten vaahtolasimursketta tai pilaristabiloimalla hyvin pehmeä 
pohjamaa.  

Päällystettäville piha- ja pysäköintialueille ehdotetaan seuraavia rakennekerroksia: 

- päällyste    50 mm 
- kantava kerros, murske #0…32 mm  150 mm 
- jakava kerros, sora, murske #0…100 mm 650 mm 
- suodatinkangas N3 
- (stabiloitu pohjamaa) 
 
Pelastusteiden kohdalla tulee mitoitus tarkistaa. Kantavuutta voidaan parantaa esim. 
lujiteverkolla.  
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9 Hulevedet 
 

Hulevesien imeyttäminen maaperään ei nyt kyseessä olevalla tontilla ole mahdollista 
maapohjan huonon vedenläpäisevyyden vuoksi. Tontin alueella tulee varautua viivyt-
tämään vettä läpäisemättömiltä pinnoilta kertyviä hulevesiä 1 m3/100 m2 vettä lä-
päisemätöntä pintaa kohden. Hulevesien viivytys voidaan toteuttaa esim. viivytyspai-
nanteita, -altaita tai -säiliöitä käyttämällä.  
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