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1

TOIMEKSIANTO
Rakennettavuusselvitys sisältyy Hiukkavaaran keskuksen asemakaavan, sekä liikenteen,
ympäristön, vesi- ja energiahuollon yleissuunnitteluun. Alue rajautuu lännestä Kirkkokankaan ja Saarelan asuntoalueisiin, luoteesta Hiukkavaaran vanhaan kasarmialueeseen,
pohjoisesta ja idästä viher-, virkistys- ja metsätalousalueisiin ja etelästä Kivikkokankaan
alueeseen. Asemakaava-alueen laajuus on noin 300 ha.
Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää Hiukkavaaran keskuksen asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen, sekä antaa yleispiirteiset perustamistapaesitykset erityyppisille rakenteille ja rakennuksille.

2

TEHDYT TUTKIMUKSET

2.1

Aikaisemmin tehdyt pohjatutkimukset
Oulun kaupunki on tehnyt syksyllä 2006 Hiukkavaaran alueen liikenteen-, katujen-,
ympäristön- ja vesihuollon yleissuunnittelun ja Hiukkavaaran kaavarungon laatimisen
yhteydessä pohjatutkimuksia, joista osa sijoittuu keskuksen asemakaava-alueelle.

2.2

Maasto- ja maalaboratoriotutkimukset
Tutkimusalueella ja ympäristössä aikaisemmin tehtyjä tutkimustuloksia hyödynnettiin
tämän selvityksen yhteydessä. Täydentäviä tutkimuksia sijoitettiin mahdollisille rakennettavilla alueille.
Uusia maastotutkimuksia asemakaava-alueelle on tehty painokairauksia, häiriintyneiden
maanäytteiden ottoa ja pohjavesihavaintoja. Maanäytteille on määritetty vesipitoisuudet
ja teht y rakeisuusmäärityksiä maalajien, maalajiominaisuuksia ja maakerrosjaon selvittämiseksi.
Tutkimuspisteet on sidottu koordinaattijärjestelmään ETRS ja korkeusjärjestelmään NN.
Tutkimuspisteiden sijainti on esitetty pohjatutkimuskartalla 16WWE0719/102 ja pohjatutkimusleikkaukset piirustuksissa 16WWE0719/103…117.

3

POHJASUHTEET ALUEELLA

3.1

Pinnanmuodostus
Alueen maaperän geologinen kuvaus on esitetty Hiukkavaaran rakennettavuusselvityksessä, Pöyry Environment Oy, 9M306057, 6.2.2007, täydennetty 31.8.2007.
Alueella kallioperä on yleisesti graniittia. Kallion päällä on maapeitteitä useita metrejä.
Hiukkavaaran alueen maastolle ovat tyypillisiä moreeniharjanteet ja niiden väliset alavat alueet. Moreeniharjanteista Sarvikankaalla, alueen itäosassa, maanpinta on yleisesti
tasovälillä +30…+45 ja eteläreunalla Kiviharjulla +25…+28. Em. moreeniharjanteiden
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pohjoispuolella maanpinta on tasaista, pääosin tasovälillä +21…+26. Maanpinta viettää
yleisesti lounaaseen, kohti Oulujokea.
Moreeniharjanteilla puusto on pääosin havupuuta. Alavammat alueet kasvavat sekametsää.
3.2

Rakennettava alue
Hiukkavaaran keskuksen asemakaava-alue on pohjasuhteiden osalta itäosan Sarvikangasta lukuun ottamatta pääosin hiekka-aluetta. Rakennettavuuden ja maaperäolosuhteiden perusteella alue on jaettu viiteen erityyppiseen luokkaan. Rakennettavuusalueet on
esitetty karttapiirroksessa 16WWE0719/101.
I (Mr-alue)
Pohjamaa on kantavaa, routivaa ja kivistä silttistä hiekkamoreenia ja hiekkamoreenia.
Maakerrokset ovat pääosin tiiviissä tilassa.
II (Hk-alue)
Maanpinnassa on löyhä 0,5...1 m paksu hiekkainen kerros, paikallisesti löyhän pintakerroksen paksuus voi olla 1,5...2 m. Pintamaakerros on routivaa silttistä hiekkaa ja routimatonta hiekkaa. Pintamaakerrosten alla lajitteet vaihtelevat silttisestä hiekasta hiekkamoreeniin, syvemmällä kiviseen hiekkamoreeniin. Pohjamaa on pääosin tiiviissä tilassa,
paikoitellen voi esiintyä ohuehkoja löyhiä ja keskitiiviitä hiekkaisia välikerroksia.
III (Hk-siHk-alue)
Maanpinnassa on löyhä 0,5...1,5 m paksu hiekkainen kerros Pintamaakerrosten alla lajitteet vaihtelevat hiekkaisesta siltistä hiekkaan, syvemmällä kiviseen hiekkamoreeniin
Pohjamaassa, hiekassa on löyhiä ja keskitiiviitä silttisiä ja hienoja hiekkaisia välikerroksia, joiden paksuus vaihtelee 1...2 m. Löyhiä välikerroksia on syvimmillään 6 m maanpinnasta.
IVA (Hk-Si-alue)
Maanpinnassa esiintyy 1...2,5 m paksu löyhä silttinen kerrostuma, joka on paikoitellen
rakeisuudeltaan laihaa savea. Löyhän silttisen kerroksen alla pohjamaa on pääosin tiiviissä tilassa, lajitteet vaihtelevat routivasta siltistä ja hiekasta hiekkamoreeniin, syvemmällä kiviseen hiekkamoreeniin.
IVB (Hk-Si-alue)
Pohjamaassa on 1...2,5 m paksu löyhä hienojakoinen välikerros 3...6,5 m syvyydessä
maanpinnasta. Löyhän välikerroksen päällä on routivaa ja routimatonta hiekkaa 2...4 m,
joka on pintaosassa löyhässä t ilassa. Välikerroksen alla pohjamaa on pääosin tiiviissä t ilassa, ja lajitteet vaihtelevat routivasta silttisestä hiekasta hiekkamoreeniin, syvemmällä
kiviseen hiekkamoreeniin.

3.3

Yleiskuivanapito, pohjavesi
Hiukkavaaran keskuksen alueella pintavesien kuivatus tapahtuu pääosin imeytymällä
vajovedeksi pohjamaahan, moreenialueilla pintavesivirtauksena alavammille alueille.
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Pohjavesivirtaus tapahtuu yleisesti lounaaseen päin kohti Oulujokea, sekä alueen läpi
kulkevaan Myllyojaan, joka laskee myös Oulujokeen. Kaava-alueelta pintavedet tullaan
johtamaan Oulujokeen pääosin nykyisten alueella olevien ojien kautta.
Pohjavedenpinta oli alueella elokuu 2009 ja toukokuu 2011 välisenä aikana tasovälillä
+20,2…+26,8, yleisesti 0,1…1,4 m maanpinnasta. Siltt isemmillä alueilla mitattu pohjavedenpinta voi olla paikoitellen huonosti vettä läpäisevän kerroksen päällä esiintyvää
orsivettä. Ylivalumakausina pohjavesipinta voi olla alavilla alueilla paikoitellen aivan
maanpinnan tuntumassa.
Hiukkavaaran keskuksen alueella on pohjavedestä määritetty happi- ja rautapitoisuus
(Ramboll Analytics, 29.8.2011) kolmesta pohjaveden mittausputkesta. Vesinäytteistä
mitattu happipitoisuus (O2) ei ylitä mittausrajaa 0,2 mg/l, eli vesi on hapetonta. Rautapitoisuudet (Fe) ovat vastaavasti kohtuullisen suuria, välillä 34…46 mg/l, josta liukoisessa
muodossa 11…34 mg/l. Asennetut pohjavesiputket olivat halkaisijaltaan niin pieniä, että niitä ei ole voitu tyhjennyspumpata ennen näytteenottoa, joten suuri liukoisen raudan
vaihtelu voi johtua myös siitä.
Mm. Salaojayhdistyksen peltosalaojajulkaisussa on annettu viitteellinen arvo 5 mg/l,
jonka ylittävien pitoisuuksien on todettu aiheuttavan saostumia salaojitusjärjestelmään.
Vedessä olevan raudan sakkautuminen hapellisessa tilassa riippuu kuitenkin useammasta tekijästä, mm. maaperän pH:sta. Lähtökohtana on kuitenkin, että em. mitatuilla rautapitoisuuksilla on odotettavissa sakkautumista mahdollisesti rakennettaviin salaojajärjestelmiin. Hapettumisen aiheuttamasta sakkautumisesta seuraa mahdollisesti aikaa myöten
myös putkea ympäröivän salaojituskerroksen sakkautuminen, jolloin koko järjestelmän
toiminta vaarantuu.
Pohjaveden alentamisessa raudan sakkautumiseen tulisi varautua ainakin huolehtimalla
salaojitusjärjestelmän säännöllinen huuhtelu 1…2 vuoden välein. Tämäkään ei auta, jos
sakkautumaa kertyy putken ulkopuoliseen salaojituskerrokseen. Toisena vaihtoehtona
kannattanee tarkastella ns. upposalaojitusjärjestelmää, jolloin salaojaputket pidettäisiin
koko ajan pohjaveden alapuolella ns. hapettomassa tilassa padottamalla vettä kokoojaja purkukaivossa.
4

RAKENNETTAVUUS

4.1

Alueen rakennettavuus ja rakennettavuuteen vaikuttavat tekijät
Tehtyjen pohjatutkimusten perusteella Hiukkavaaran keskuksen alueella ei ole merkittäviä rajoituksia rakennettavuuden suhteen. Alue on pääosin rakentamiseen hyvin soveltuvaa hiekka-kitkamaa-aluetta. Alueen keskellä on löyhempiä hiekkoja ja hiekkojen alla
on hienojakoisia ja löyhiä välikerroksia, joiden painuminen kuormituksesta vaikuttaa
valittuun perustamisratkaisuun. Hiekka on yleisesti rakeisuudeltaan hienoa ja siltt istä,
routivaa ja lievästi routivaa hiekkaa, joka on yläosastaan löyhempää, mutta syvemmällä
keskitiivistä ja tiivistä. Alueen keskiosalla ja itäreunalla on tutkimuksissa löytynyt paikallisesti laihaa savea hiekkakerroksen päältä.
Rakennukset ja rakenteet voidaan perustaa yleisesti maanvaraisesti anturaperustuksin,
alueen keskiosalla vain kevyet rakennukset. Painumatarkastelu tulee tehdä korkeille,
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raskaille ja painumaherkille rakenteille ja rakennuksille, ja päätös perustamistavan valinnasta vasta sen jälkeen.
Pohjavesiolosuhteiden puolesta maanalaisten tilojen rakentaminen ei ole välttämättä taloudellista, sillä maanalaiset tilat edellyttävät pohjaveden alentamista tai vesitiiviitä rakenteita. Hiekka-alueella pohjamaa on kohtuullisen hyvin vettä läpäisevää, joten pohjaveden alentamisessa pumpattavat vesimäärät muodostuvat suuriksi ja alentamisen vaikutus ulottuu laajalle.
4.2

Rakennettavuusalueet
I (Mr-alue)
Alue soveltuu hyvin rakentamiseen. Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti anturaperustuksilla tiiviin moreenin varaan.
II (Hk-alue)
Alue soveltuu hyvin rakentamiseen. Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti anturaperustuksilla tiiviin hiekan ja moreenin varaan. Pinnassa olevat löyhemmät maakerrokset tulee tiivistää tai korvata hyvin tiivistettävällä kitkamaatäytöllä.
III (Hk-siHk-alue)
Alue soveltuu hyvin ja kohtuullisesti rakentamiseen. Kevyet rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti anturaperustuksilla tiiviin ja keskitiiviin hiekan ja moreenin varaan.
Pinnassa olevat löyhät maakerrokset tulee tiivistää tai korvata hyvin tiivistettävällä kitkamaatäytöllä.
Raskaiden ja painumille arkojen rakennusten perustaminen vaatii pohjamaan esikuormituksen tai perustamisen paaluille.
IVA, IVB (Hk-Si-alue)
Alue soveltuu kohtuullisesti ja välttävästi rakentamiseen. Rakennukset voidaan perustaa
maanvaraisesti massanvaihtoa apuna käyttäen. Löyhä silttinen kerrostuma tulee poistaa
rakennusten alta ja korvata hyvin tiivistettävällä kitkamaatäytöllä. Vaihtoehtoisesti pohjamaa voidaan esikuormittaa esikuormituspenkereellä tai rakennus perustetaan paaluille.
Alueella, jossa löyhä hienojakoinen kerros on syvimmillään, on perustamistapa ensisijaisesti paalutus. Samoin raskaat ja painumille arat rakennukset perustetaan paaluille.
Hiukkavaaran keskuksen alueella kunnallistekniikan rakentaminen on yleensä mahdollista ilman erityisiä pohjanvahvistustoimenpiteitä.
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5

POHJARAKENTAMISEN YLEISOHJEET

5.1

Massanvaihto
Massanvaihto ulotetaan kaivutasossa rakennuksen anturan ulkopuolelle vähintään anturan reunasta kaltevuudella 1:1 mitattavan alueen reunaan. Katualueilla massanvaihtoalueen rajaukset tehdään InfraRYL 2010 ja Tiehallinnon ohjeiden mukaan. Kaivannon
reunat luiskataan kaltevuudella 1:1,5…1:2. Täytöt tehdään routimattomasta hiekasta,
murskeesta tai louheesta kerroksittain tiivistäen.

5.2

Rakennuspaikan esikuormitus
Rakennuspaikan esikuormitus tehdään kitkamaalla, esim. hiekkapenkereellä, jonka taso
nostetaan 1…2 m suunnitellun lattiatason yläpuolelle. Penkereen yläreunan tulee yltää
sivusuunnassa 2…3 m rakennuksen seinälinjojen ulkopuolelle. Esikuormitusajan jälkeen penkereen ylijäämämassoja voidaan käyttää piha-alueen täyttöihin. Katualueilla
esikuormitus tehdään InfraRYL 2010 ja Tiehallinnon ohjeiden mukaan.
Vaadittu esikuormitusaika riippuu painuvan silttikerroksen paksuudesta. Rakennusalueen esikuormittamisesta ja esikuormitusajasta päättää ao. hankkeen pohjarakennussuunnittelija hankekohtaiset täydentävien pohjatutkimusten yhteydessä.

5.3

Paalutustyöt
Paaluina voidaan käyttää teräsbetonisia lyöntipaaluja. Teräsbetoniset lyöntipaalut lyödään tiiviiseen hiekka- ja moreenikerrokseen tukipaaluiksi. Paalutuksen mitoituksessa
tulee huomioida laaja-alaisista täytöistä ja mahdollisesta pohjaveden alenemisesta syntyvä maapohjan painuma, ja siitä johtuva paalujen kuormaa vähentävä ns. negatiivinen
vaippahankaus. Pientalojen ja muiden kevyiden rakenteiden perustamisessa paaluina
voidaan käyttää pieniläpimittaisia, työmaalla jatkettavia teräsputkipaaluja.
Paalutustyössä noudatetaan paalutusohjetta ”RIL 254-2011 Paalutusohje 2011 PO2011”. Paalujen lopullinen tavoitetaso on varmistettava heijarikairauksilla hankekohtaisesti.

5.4

Routasuojaus
Routasuojaus mitoitetaan VTT:n yhdyskuntatekniikan laboratorion julkaisun "Talonrakennuksen routasuojausohjeet 2007" mukaan. Mitoittavana pakkasmääränä käytetään
kerran 50 vuodessa toistuvaa pakkasmäärää, joka on alueella F50=55 000 Kh.
Piha- ja liikennealueet tulee mitoittaa routanousulle, sallittu routanousu ja laatuluokat
”RIL 234-2007 Pihojen pohja- ja päällysrakenteet Suunnittelu- ja rakentamisohjeet”
mukaan.
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5.5

Salaojitus
Salaojitus, katso Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus RIL 126-2009.
Rakennukset ja rakenteet suositetaan salaojitettavan, mikäli pohjavedenpinnan etäisyys
lattiatasosta on alle 2 m. Kaikki maanalaiset tilat salaojitetaan. Pohja- ja orsivesien kapillaarinen nousu rakenteisiin on estettävä riittävän karkeilla täytöillä.
Mikäli perustukset jäävät pohjavedenpinnan alapuolelle, on kosteuden kapillaarinen
nousu ja imeyt yminen rakenteisiin estettävä kosteuskatkaisulla tms.
Salaojitustason tulee sijaita vähintään 1 m lattiatason ja matalaan perustettaessa vähintään 0,2 m perustustason alapuolella. Salaojien ympärille asennetaan salaojitusmateriaalia vähintään 0,2 m.

5.6

Piha- ja liikennealueet
Moreeni- ja hiekka-alueella (I, II ja III) maapohjan kantavuusluokka vastaa alustavasti
routivan hienon hiekan ja hiekkamoreenin kantavuutta. Alusrakenteen kantavuusluokka
on tällöin luokka E, mikäli pohjavesi yli 1 m syvyydessä, ja luokka F, mikäli pohjavesi
on alle 1 m syvyydessä.
Silttialueella (IV) pohjamaan kantavuusluokka on F. Alueilla, missä siltin päällä on
hiekkaa vähintään 1 m, ja pohjavesi yli 1 m syvyydessä, kantavuusluokka on E.
Soistuneilla alueilla turve poistetaan ja alueella tehdään yleensä täyttöjä yli nykyisen
maanpinnan tason, joten kantavuusluokan määrää pengermateriaali ja oleva pohjaveden
taso.

5.7

Putkijohdot
Putkijohdot perustetaan roudattomaan syvyyteen, tai ne eristetään. Putkijohtolinjojen
asennuksessa tulee huomioida rakennuspaikan painuminen, mikäli asennustyö tehdään
ennen mahdollisia esirakennustoimenpiteitä. Kaivupohja tasataan ja poistetaan tarvittaessa kivet. Mikäli kaivu ulottuu löyhään siltt ikerrokseen, tehdään putkijohtolinjan alle
vähintään 0,3 m paksu arinaperustus murskeesta. Arinaperustuksen alle levitetään suodatinkangas.

5.8

Kuivatus
Lämpimien rakennusten lattiataso tulisi sijaita vähintään 0,3 m ympäröivän maanpinnan
yläpuolella. Kattovedet ohjataan kattovesijärjestelmällä pintavesiviemäreihin.
Piha- ja liikennealueella maanpinta kallistetaan rakennuksista poispäin viettäväksi rakennuksen vieressä 3 m matkalla vähintään kaltevuudella 1:20 ja kauempana kaltevuudella 1:50.
Rakennusalueen alueellinen kuivatus ja pihan tasaus suunnitellaan erikseen.
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6

JATKOTOIMET
Lopullisen perustamistavan, sallitun pohjapaineen, rakenteen painumat, vaaditun esikuormitusajan, ym. määritetään kussakin hankkeessa hankekohtaisesti tehtävien täydentävien tutkimustulosten perusteella ja valinnan tekee aina ao. hankkeen pohjarakennussuunnittelija.
Katu- ja piha-alueilla perustaminen ja päällysrakenteet, sekä putkikaivannoissa kaivuluiskat ja tarvittava tukeminen varmistetaan lisätutkimuksilla ja mitoituslaskelmilla rakennussuunnittelun yhteydessä. Mahdollisilla siltapaikoilla tehdään aina erillinen pohjatutkimus ja perustamistapaselvitys.
Jos pohjaveden tasoa alennetaan salaojituksella, tulee pohjaveden liukoisen raudan pitoisuus ja sakkautuminen varmistaa tutkimuksilla, ks. kohta 3.3.
Viimeistään rakennussuunnitteluvaiheessa on tehtävä täydentävät pohjatutkimukset
hankekohtaisesti. Kussakin rakennushankkeessa tulee olla mukana pohjarakennussuunnittelija. Geotekninen suunnittelija antaa tarvittaessa lisäohjeita maankäytön suunnitteluun liittyviin geoteknisiin erityiskysymyksiin.

Oulussa 15.12.2011

Heikki Hekkala
dipl.ins., suunnittelupäällikkö
Ympäristötekniikka Pohjoinen
Pöyry Finland Oy
Vesi ja ympäristö
Tutkijantie 2 A
FI-90590 OULU
Tel. +358 10 33 33280
Fax +358 10 33 28250
www.poyry.fi
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Jari Lassila
dipl.ins., osastopäällikkö
Ympäristötekniikka Pohjoinen

ALUEEN RAKENNETTAVUUS JA MAAPERÄOLOSUHTEET

Alue soveltuu hyvin rakentamiseen. Pohjamaa on kantavaa ja routivaa
moreenia, maakerrokset ovat tiiviissä tilassa.

I Mr

Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti ilman
pohjavahvistustoimenpiteitä.

Alue soveltuu hyvin rakentamiseen. Pinnassa on löyhä 0,5...1 m paksu
hiekkainen kerros, paikallisesti löyhän pintakerroksen paksuus voi olla
1,5...2 m. Pintamaakerros on routivaa silttistä hiekkaa...routimatonta
hiekkaa. Pintamaakerrosten alla lajitteet vaihtelevat silttisestä
hiekasta...hiekkamoreeniin. Pohjamaa on pääosin tiiviissä tilassa,
paikoitellen voi esiintyä ohuehkoja löyhiä...keskitiivitä hiekkaisia
välikerroksia.

II Hk

Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti. Pinnassa olevat löyhät
maakerrokset tulee tiivistää tai korvata hyvin tiivistettävällä
kitkamaatäytöllä.

Alue soveltuu hyvin...kohtuullisesti rakentamiseen. Pohjamaassa on
löyhiä...keskitiiviitä silttisiä ja hiekkaisia välikerroksia, joiden paksuus
vaihtelee 1...2 m. Pinnassa on löyhää hiekkaa. Löyhän pintakerroksen
paksuus on 0,5...1,5 m.

III siHk

Kevyet rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti. Pinnassa olevat
löyhät maakerrokset tulee tiivistää tai korvata hyvin tiivistettävällä
kitkamaatäytöllä. Raskaiden ja painumille arkojen rakennusten
perustaminen vaatii pohjamaan esikuormituksen tai perustamisen paaluille.

Alue soveltuu kohtuullisesti rakentamiseen. Pinnassa on 1...2,5 m paksu
löyhä silttinen...laiha savi -kerros. Löyhän kerroksen alla on
silttiä...moreenilajitteita, jotka ovat tiivissä tilassa.

IVA Hk-Si

Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti massanvaihdolle. Löyhä
pintakerrostuma tulee poistaa rakennusten alta ja korvata hyvin
tiivistettävällä kitkamaatäytöllä. Vaihtoehtoisesti pohjamaa voidaan
esikuormittaa painopenkereellä tai perustaa rakennus paaluille.

Alue soveltuu kohtuullisesti...välttävästi rakentamiseen. Pohjamaassa on
1...2,5 m paksu löyhä hienojakoinen välikerros 3...6,5 metrin syvyydessä.
Löyhän kerroksen päällä on hiekkaa...hiekkamoreenia 2...4 m, joka on
pintaosassa löyhässä tilassa.

IVB Hk-Si

Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti massanvaihdolle. Löyhä
kerrostuma tulee poistaa rakennusten alta ja korvata hyvin tiivistettävällä
kitkamaatäytöllä. Vaihtoehtoisesti pohjamaa voidaan esikuormittaa
painopenkereellä tai perustaa rakennus paaluille. Alueella, jossa löyhä
hienojakoinen kerros on syvimmillään, on perustamistapa lähinnä paalutus.
Samoin raskaat ja painumille arat rakennukset perustetaan paaluille.
Alueella pohjavesi on yleisesti 0,1...1,4 m syvyydessä. Pohjaveden
korkeustaso vaihtelee 0,5...1 m vuodenajasta ja sadannasta riippuen.
Alueella kunnallistekniikan rakentaminen on yleensä mahdollista ilman
erityisiä pohjanvahvistustoimenpiteitä.
Kaikilla alueilla on tehtävä tonttikohtaiset pohjatutkimukset
lopullisen perustamistavan ja mahdollisesti tarvittavien
pohjanvahvistustoimenpiteiden laadun ja laajuuden
selvittämistä varten.
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