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Oulun kaupungin toimeksiannosta Ramboll Finland Oy on laatinut
tämän Ritaportin alustavan rakennettavuusselvityksen, joka on tehty
asemakaavan laatimisvaiheessa.
Suunnittelualue sijaitsee Raitotien pohjoispuolella. Idässä alue rajoittuu valtatiehen nro 4 ja lännessä Herukan kaupunginosaan.
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TEHDYT TUTKIMUKSET

Pohjatutkimukset ovat käsittäneet painokairauksia ja häiriintyneiden
maanäytteiden ottoa rakeisuusmäärityksineen. Lisäksi on asennettu
pohjavedenpinnan tarkkailuputkia. Uusimmat tutkimukset on tehty
toukokuussa 2008. Tutkimuspisteiden sijainti on esitetty liitteenä olevalla alustavalla rakennettavuuskartalla.
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PINNANMUODOSTUS JA MAAPERÄOLOSUHTEET

Alueen pinnanmuodostus on verrattain loivapiirteistä. Alueen pohjoisja koillisosassa maanpinnan korkeus vaihtelee välillä +9…+10. Muualla maanpinnan korkeus vaihtelee välillä +10…+12.
Lähes koko Ritaportin alueella pintamaakerrosten alapuolella on pohjamaana keskitiivis … tiivis hiekka, silttinen hiekka tai moreeni, joka
rakeisuuden perusteella vaihtelee lievästi routivasta routivaan.
Pintamaakerrosten paksuus on yleisesti alle 2.5 m. Pintamaakerrokset ovat löyhässä…keskitiiviissä tilassa olevaa hiekkaa ja silttistä
hiekkaa. Alueen pohjoisosassa ja itälaidalla löyhän hiekkakerroksen
yläpuolella on vielä ohut turvekerros.
Raitotien läheisyydessä ja alueen kaakkoisnurkassa on pehmeikköalueita , joissa löyhien pintamaakerrosten paksuus on yleisesti yli 2
m, enimmillään noin 4 m. Pintamaakerrokset ovat routivaa hiekkaa,
silttistä hiekkaa ja savista silttiä. Myös turvetta esiintyy paikoin. Pin-

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.

Päivämäärä

6.6.2008

tamaakerrosten alla pohjamaa on keskitiivistä…tiivistä, routivaa, silttistä moreenia.
Luonnollinen pohjavesipinta on todettu noin 0.1 … 1.0 m syvyydellä
maanpinnasta.
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RAKENNETTAVUUS

Alue soveltuu yleisesti hyvin rakentamiseen. Alueella esiintyvät savija silttipehmeiköt ovat enimmillään noin 4 m syviä. Pintamaakerrokset ovat löyhässä…keskitiiviissä tilassa. Alueella esiintyvien suhteellisen matalien turvekerrosten alla maaperä on hiekkaa ja moreenia.
Löyhät pintamaakerrokset ja turve on poistettava rakenteiden alta ja
korvattava hyvin tiivistettävällä kitkamaatäytöllä. Rakennukset ja
kunnallistekniikka voidaan yleensä perustaa maanvaraisesti joko suoraan pohjamaan tai kitkamaatäytön varaisesti. Esirakennustoimenpiteinä voidaan huomioida myös esikuormitus.
Pehmeikköalueille rakennusten maanvarainen matalaperustus on
mahdollista esirakennus- ja pohjanvahvistustoimenpiteiden avulla.
Esirakennus- ja pohjanvahvistustoimenpiteinä kysymykseen tulevat
perustuksilta pohjamaalle aiheutuvista kuormista riippuen massanvaihto, esikuormitus ja paalutus. Kunnallistekniikan rakentamisessa
on varauduttava kaivantojen mahdolliseen tukemistarpeeseen ja pohjanvahvistustoimenpiteisiin.
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KUIVATUSRAKENTEET

Pääsääntöisesti rakennusten perustukset on aina salaojitettava.
Katurakenteet kuivatetaan salaojituksella päällysrakenteen alapinnan
tason alapuolelle. Katurakenteiden salaojitus, pintavesien sadevesiviemäröinti ja viemärikaivantojen rakentaminen yleensäkin alentaa pohjavedenpinnan tasoa alueella ja parantaa rakentamisolosuhteita.
Luonnollisen pohjavesipinnan ollessa suhteellisen ylhäällä, ei kellareiden rakentamista kyseisten tilojen kuivanapitämisen ongelmallisuuden takia pidetä suositeltavana.
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MAA- JA POHJARAKENNUSTYÖT

Matalat rakennuskaivannot tehdään yleensä luiskattuina. Matalissa
kaivannoissa työnaikainen kaivannon kuivatus voidaan yleensä hoitaa
pumppauskuopista pumppaamalla.
Pohjamaan ollessa hiekkaa on varauduttava pohjaveden alentamiseen
siiviläputkista pumppaamalla, mikäli kaivannon pohjan taso ulottuu
yli 0,5 m alimman pohjavesipinnan tason alapuolelle. Pohjaveden
työnaikainen alentaminen pienentää samalla kaivannon pohjan hydraulisen murtumisen vaaraa.
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JATKOTOIMENPITEET

Alueen kunnallistekniikan suunnitteluvaiheessa pohjatutkimuksia on
tarpeen täydentää pohjarakennusolosuhteiden rajakohtien tarkentamista varten. Tämä rakennettavuusselvitys on syytä päivittää lisätutkimustulosten perusteella.
Kunkin rakennuksen osalta on tehtävä tonttikohtainen pohjatutkimus
lopullisen perustamistavan määrittämistä varten.

Oulussa 6.6.2008
Ramboll Finland Oy

Markku Salo
Diplomi-insinööri

Mikko Sivonen
Diplomi-insinööri

LIITE: Alustava rakennettavuuskartta 0749/GEO-1

Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.

1:4000

