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1

TEHTÄV
VÄ
Liikelaitoss Oulun Tila
akeskuksen
n toimeksiannosta Geo
obotnia Oyy on tehnyt pohjatutki-muksia Va
arjakan saa
aressa Oulu
un kaupung
gin Oulunsa
alon suuraluueella. Poh
hjatutkimuk-set on teh
hty Varjakan
n saaren tu
ulevan loma
a-asuntoalueen maapeeräolosuhte
eiden selvit-tämiseksi ja rakenne
ettavuusselvvityksen laa
atimiseksi. Kenttätyöt on tehty viikolla
v
15 /
2012 ja 40
0 / 2013.

2

TUTKIM
MUKSET
Pohjatutkimus on teh
hty painokaiirauksena 9 pisteessä. Kaikista kaairauspisteistä on otet-tu häiriintyyneitä maan
näytteitä yh teensä 26 kpl
k syvyysväliltä 0,3..55,8 metriä, pääosin
p
alle
e
Yhtä vaille kaikkien maanäytteide
2 metrin syvyydeltä.
s
m
en rakeisuuus on määrritetty ja yh-den näytte
een maalaji on arvioitu
u silmämäärräisesti. Kaikkien näytte
teiden vesip
pitoisuus on
n
määritettyy.
Pohjavede
enpinta on havaittu vu
uonna 2012
2 kaikista silloin kairatuuista tutkim
muspisteistä
ä
(4 kpl) kaiirausreiästä
ä. Lisäksi vu
uonna 2013
3 on asenne
ettu 3 pohjaavesiputkea
a, joista kai-kista on ha
avaittu pohjjavedenpintta.
Tutkimusp
pisteiden sijainti on ssidottu ETR
RS-GK26-ko
oordinaattijäärjestelmää
än ja N60-korkeusjärjestelmään
n. Tutkimusspisteiden sijainti
s
ja mittaustuloksset on esite
etty liitteenä
ä
olevassa pohjatutkim
p
muskartassa
a, piir. n:o 3A
A.

3

TUTKIM
MUSTULO
OKSET

3.1 Kohdekuvvaus
Varjakanssaari sijaitse
ee Oulunsa
alon Varjaka
an edustalla
a Kempeleeenlahden lä
änsiosassa..
Saarella to
oimi vuosin
na 1900–19 28 Varjakan saha. Saari on muoddostunut maannousun
n
myötä, ja sen korkeiimmat osatt nousivat vedenpinna
v
n yläpuolellle 1400-luv
vun alussa..
‒länsisuunn
nassa noin 2 200 metriä ja suurinn leveys noiin 700 met-Saaren pituus on itä‒
riä. Saare
en korkein kohta koho
oaa hieman
n yli viiden metrin korrkeuteen ve
edenpinnan
n
yläpuolelle
e. Länsipuo
olinen Pyydyyskari on maannousun
m
n myötä kassvanut kiinn
ni Varjakan-saareen. Saaria
S
yhdistävä kann as on pääo
osin ruovikk
korantainen.. Saarella on
o Varjakan
n
sahan käyytössä ollut satama Pyyydyskarin etelärannall
e
la. Sahalta satamaan on johtanutt
noin kahd
den kilome
etrin pituine
en kapeara
aiteinen rau
utatie. Varjaakan sahan toiminta-aikana sa
aarella oli ty
yöntekijöide
en muodosttama suuri yhdyskuntaa. Saarella oli tuolloin
n
muun mua
assa kaksi kauppaa,
k
om
ma palokun
nta, ruokala sekä elokuuvateatteri.
Suunnitelttu loma-asu
untoalue sij oittuu Varja
akansaaren lounaisrannnan tuntum
maan. Tällä
ä
ranta-alue
eella on aiemmin ollut laituri, joka on osin pu
urettu. Rannnassa on paljon jään-teitä laiturirakenteista ja rimatä
äyttöjä. Lom
ma-asuntoa
alue rajoittuuu koillisessa likimain
n
vanhaan rautatielinja
aan. Kaakk o–luodesuu
unnassa lom
ma-asuntoaalueen pituus on noin
n
600 m sijo
oittuen likim
main saaren
n korkeimman alueen kohdalle. S
Suunnittelua
alueen koh-dalla on sijainnut lauttatarha. Ra nnan läheis
syydessä on
n harjoitettuu miilunpoltttoa. Alueen
n
luoteisosa
assa on ollu
ut mm. saha
a ja voima-a
asema. Maa
astossa on paikoin run
nsaasti van-hoja perusstuksia sek
kä muuta sa
ahatoimintaan liittyvää jätettä. Aluueen luoteis
spuoleisella
a
vesialueellla on ollut tukkisuma.
t
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Maanpinnan korkeus
s vaihtelee a
alueella noiin tasovälillä +1,0…+66,2. Keskime
erivesipinta
a
on N60-jä
ärjestelmäss
sä -0,259. A
Alin havaittu
u merivesipinta (N60) oon -1,569 (NW) ja ylin
n
+1,57 (HW
W).

3.2 Geotekninen kuvau
us
3.21 Geologia
Varjakan saari on ge
eologiselta syntytavalttaan moree
enimuodostuuma. Maan
npinnan ko-hoamisen seurauksena saaren kkorkeimmatt osat ovat nousseet m
merivesipinn
nan yläpuo-lelle 1400-luvulla. Aa
allokko on h
huuhtonut moreenimäe
m
en pintakerrroksia muodostaen la-jittuneen hiekkakerro
oksen ylimm
mäksi maa
akerrokseksi osalle saaaren aluettta, lähinnä
ä
rannan tu
untumaan. Hiekkakerro
H
oksen ja moreenikerro
m
oksen välisssä on paik
koin syvään
n
meriveteen jääkaude
en jälkeen ssedimentoitu
unutta hieno
orakeista m
maa-ainesta (laihaa sa-vea).

3.22 Maakerrokkset
Maakerrokkset ovat ylhäältä lukie
en:
• Tä
äytemaa, jonka paksuu
us on 0…2
2 metriä. Tä
äytemaan jja pohjama
aan raja on
n
epäselvä, kos
ska täyttö o
on todennäk
köisesti tehty alueelta leikatuilla massoilla
m
ja
a
on sen vuoks
si rakeisuud
deltaan poh
hjamaata va
astaavaa. T
Täytemaa on
o maalajil-taa
an hiekkaa ja moreeni a. Täytema
aan pintaosassa todetttiin mm. puuta, tiiltä ja
a
turrvetta. Paik
koin pinnasssa havaittiiin 0,05…0,15 metrin humus-/ku
unttakerros..
Tä
äytemaakerrros on pakksuimmillaan rannan läheisyydesssä, missä täyttöjä on
n
teh
hty mm. laitturien taustta-alueilla. Täytemaata
T
a voi esiintyyä ohuena maakerrok-sena koko tutkimusaluee
ella.
• 0…
…2 m paksu
u kerros tassarakeista ro
outimatonta
a keskitiivisttä hiekkaa, jonka vesi-pitoisuus on noin
n
20 paiino-%. Hiek
kkakerros esiintyy lähinnnä rannan
n tuntumas-sa.
…1,8 m pak
ksu kerros rroutivaa pehmeää laihaa savea, jjonka vesip
pitoisuus on
n
• 0…
noin 57 paino-%. Myös ssavikerros esiintyy
e
lähin
nnä rannan tuntumassa.
eskitiivis‒tiiv
vis hiekkam
moreeni 0…5 m syvyyd
destä alkaeen. Moreeniin vesipitoi-• Ke
suus on 3…15 paino-%.. Hiekkamo
oreeni on pa
aikoin sora ista tai silttistä, ja sen
n
pin
nnassa on paikoin
p
ohu
ut, lajittunut hiekkakerro
os. Moreenni on lähimp
pänä maan-pin
ntaa saaren
n ylimmillä o
osilla. Rann
nan läheisyy
ydessä mo reenin päällä on myö-hemmin synty
yneitä maakkerroksia.
Kairaukse
et päättyivätt tasovälille -7,90 … +1
1,15 (5,06…
…9,00 metriin syvyyteen maanpin-nasta). Ka
airausten pä
äättymissyyy oli määräs
syvyys tai tiivis maakerrros.
Täytemaid
den ja hienorakeisten maiden arv
vioidut esiin
ntymisalueeet on esitettty pohjatut-kimuskarta
assa, piir. nro 3A. Tu
utkimustulokset on esitetty pohjaatutkimusleiikkauksissa
a
piir. n:o 4A
A.

3.3 Pohjavessi
Vuoden 2012 tutkimu
uksissa poh
hjavesipinta
a oli tasolla +0,44…+4 ,85 (0,66…
…1,36 m sy-vyydessä maanpinna
asta). Mittau
ukset on teh
hty huhtikuu
ussa (13.4.22012). Pohjavedenpin-tojen suurri vaihtelu aiheutuu pinttavesistä.
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Vuonna 2013 asen
nnetuissa pohjavesiputkissa po
ohjavedenpiinta oli ta
asovälillä 0,02…+0,06 (3,58…3
3,81 metrin
n syvyydess
sä maanpin
nnasta). Mitttaukset on tehty loka-kuussa (11.10.2013).. Vuoden 20
013 tulokse
et vastaavatt todennäkööisesti yleisttä tilannetta
a
vuoden 20
012 tuloksia
a paremmin .

3.4 Maaperän pilaantun
neisuus
Alueella on
o harjoitettu sahatoim
mintaa 1900-luvun alussa. Alueellaa ei ilmeise
esti ole har-joitettu puutavaran ky
yllästystoim
mintaa. Lämm
mitykseen ja voiman tuuotantoon on
o ilmeises-ti käytettyy puuta. Ra
annan läheiisyydessä on
o ollut miilunpolttoa 1940-luvullla. Alueella
a
olleen konepajan toiminta on jjatkunut 19
950-luvulle ja Pyydyskkarin telaka
an toiminta
a
1970-luvulle.
Tutkimusten yhteydessä ei hava
aittu merkke
ejä maaperä
än pilaantunneisuudesta
a. Pilaantu-neisuustuttkimusten ta
arve on arvvioitava jatk
kossa tarkem
mpien histooriatietojen perusteella.
p
.
Vastaavie
en vanhojen
n saha-alue
eiden maap
perässä voi esiintyä essimerkiksi puunkylläs-tysaineista
a ja sinistym
misestoaine
eista peräisin olevaa pillaantumistaa.

4

RAKENN
NETTAVU
UUS

4.1 Rakennettavuus alu
ueittain
Tutkimusa
alue on rake
ennettavuud
deltaan pää
äosin hyvä. Rakennetttavuuteen alueella
a
vai-kuttavat lä
ähinnä vanhat täyttöa lueet sekä hienorakeisten maakeerrosten es
siintyminen..
Vähäisesttä tutkimusp
pistemäärässtä johtuen
n erilaisten maakerrostten esiintym
misalueiden
n
rajaukset ovat likimää
äräisiä.
4.11 Täytemaa
a-alueet
Täytemaa
ata esiintyy merkittävisssä määrin lähinnä ran
nnan läheisyyydessä, missä
m
ranta-aluetta on
n täytetty lau
utatarhaa ja
a laiturialue
etta varten. Lisäksi pistteessä 15 vanhan
v
tien
n
kohdalla on
o täytemaa
ata puolen metrin kerrros maanpin
nnassa ja vviitteitä tiilen
npaloista ja
a
noesta n. 1,7 metrin syvyydellä . Täytemaa
an seassa ja
a alla saatttaa esiintyä orgaanisia
a
maakerrokksia (turvettta, liejua ym
ms.) sekä puuta, rimaa ja parkkia.. Orgaanise
en aineksen
n
lahoamine
en aiheuttaa
a maapinna
an painumista, jonka suuruutta eei voida ennalta hyvin
n
arvioida.
Täytemaa
at tulee pääsääntöisestti poistaa uusien raken
nnusten aluueelta. Mass
sanvaihdon
n
jälkeen rakennukset voidaan yle
eensä perus
staa massanvaihdon va
varaan anturaperustuk-silla. Täytemaa-alueilla voi kuite
enkin massanvaihdon jälkeenkin eesiintyä haitallisia pai-numia, jottka johtuvatt hienorake isten maak
kerrosten ko
okoonpuristuumisesta (k
katso kohta
a
4.12).
eisten maide
en esiintym
misalueet
4.12 Hienorake
Saaren alavimmilla
a
osilla esiin
ntyy rantav
vaiheessa syntyneen hiekkakerrroksen alla
a
pehmeää laihaa save
ea. Laihan saven vesipitoisuus on
o varsin koorkea, mink
kä johdosta
a
savi on pa
ainumaherk
kkää. Tutkim
musten peru
usteella sav
vikerroksen yläpinta on
n noin 3…4
4
m syvyyde
essä maanp
pinnasta. S
Saven päällä
ä olevat ma
aakerrokset pienentävä
ät painuma-eroja ja ko
okonaispain
numaa.
sen tutkimu
uksen “Alim
mmat suositteltavat rakkennuskorke
eudet Poh-Merentutkkimuslaitoks
janlahden, Saaristom
meren ja Su
uomenlahde
en rannikoilla” (Kahmaa et al. 199
98) mukaan
n
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alin suositeltava rake
ennuskorke
eus Oulun alueella on
n +2,15 N660-korkeusjä
ärjestelmän
n
mukaan. Oulunsalon
O
Lassilanra
annan kaavasuunnittelu
ussa alimpaana perusta
amistasona
a
on käytettty N60-järje
estelmän ta
asoa +2,35, jolloin alin
n lattiataso on noin +3
3,35. Oulun
n
kaupungisssa käytetää
än nykyään
n N2000-korkeusjärjesttelmää. N600-järjestelm
män korkeu-det muute
etaan Oulun
nsalon alue
eella N2000
0-järjestelmän korkeukksiksi lisääm
mällä niihin
n
0,402 mettriä.
Mikäli ran
nta-alueelle rakennetaa
an, niitä on
n korotettava maatäyttöillä tulvarriskin takia..
Maatäyttöjjen aiheutta
aman savikkerroksen konsolidaati
k
opainumann suuruus on
o enimmil-lään noin 40…60 mm
m.
Hienorake
eisten maid
den esiintym
misalueella on tapaus
skohtaisesti arvioitava kunkin ra-kennuksen konsolida
aatiopainum
ma yksityisk
kohtaisen po
ohjatutkimuuksen perus
steella. Pe-rustamista
apana voi tu
ulla kysymyykseen mm. maanvara
ainen perusstaminen, es
sikuormituss
tai perusta
aminen paa
aluille.
4.13 Hiekka- ja
a moreenialu
ueet
Pohjamaa
a on pääosa
alla tutkimussaluetta hie
ekkaa tai hiekkamoreeenia. Niiden esiintymis-alueella ra
akennettavu
uusolosuhte
eet ovat hy
yvät. Kaiken
n tyyppiset asuinrakennukset voi-daan peru
ustaa maanv
varaisilla an
nturaperustuksilla.

4.2 Routasuo
ojaus
Rakennetttavan aluee
en maalajit ovat pääsä
ääntöisesti routivia. Rooutimaton perustamisp
syvyys on seuraava:
• läm
mmin rakennus, ulkose
einälinja; 1,6
6 metriä
• läm
mmin rakennus, nurkka
a; 2,0 metriä
ä (vähintään 2,0 metrinn päähän nu
urkasta)
• kyllmä rakenne; 2,5 metriiä
Kaikki em
m. tason yläpuolelle pe
erustetut rak
kenteet, sok
kkelipalkit yyms. on eristettävä ul-kopuolisellla routaeris
steellä, tai ttehtävä massanvaihto ko. kohdallla routimatttomaan sy-vyyteen ro
outimattomalla hiekall a tai soralla. Routaerristeet mitooitetaan perrustamissy-vyyden ja alapohjan lämmönvasstuksen mu
ukaan kerran viidessäkkymmeness
sä (50) vuo-kkasmääräll e F50 = 55 000
0 Kh.
dessa toisstuvalle pak

4.3 Salaojituss
Alueen rakennukset suositellaan
n salaojitetttavaksi pohjamaan heiikon vedenläpäisevyy-den takia.

5

JATKOT
TOIMENP
PITEET
a
rake
ennettavuud
den yleispiirteistä arviiointia ja maankäytön
m
n
Tämä asiakirja on alueen
suunnittelua varten. Ennen rake
entamista suositellaan
s
tehtäväksii täydentäviä pohjatut-kimuksia. Ainakin täy
yttöaluilla ssuositellaan tehtäväksi tonttikohtaaisia tutkimu
uksia täyte-maan laajuuden ja la
aadun selvitttämiseksi. Täytemaata
a voi esiintyyä ohuena maakerrok-sena koko
o tutkimusalueella. Täyyttöjen laatu
u on kaikilla
a tonteilla taarkistettava ainakin ra-kennustöid
den yhteydessä koeku
uopista. Sav
ven esiintym
misalueella suositeltav
va tutkimus-pisteväli on
o korkeinta
aan 50 m. Hiekka- ja
a moreeniallueilla minim
mitutkimusp
pisteväli on
n
70…100 m.
m
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eet:

Ma
aarit Nousia
ainen, FM

O
Olli Nuutilain
nen, DI

Sijaintikarrtta, 1 s.
Pohjatutk
kimusmerkin
nnät, 1 s.
Varjakka: Kulttuurihi storiallisestti merkittävä
ä rakennuskkanta (ote Oulunsalon
n
kunnan pdf-julkaisu
p
usta: Varjak
kka 2020 –hanke – Varjakan alue infoa
a
27.5.2009
9), 1 s.
Pohjatutk
kimuskartta,, piir. n:o 3A
A
Pohjatutk
kimusleikkau
ukset C-C, D-D, E-E ja
a F-F, piir. nn:o 4A
Pohjavesiputkien 11--13 putkikortit, 3 s.
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SIJJAINTIK
KARTTA

Tutkimusalue

2
,
Tausstakartan lähde: Maanmittausslaitoksen Kiinteistöpalvelu, tuulostettu 21.10.2013,
http:///www.maanmittauslaittos.fi/aineisttot-palvelut//verkkopalv
velut/kiinteisstotietopalve
elu
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LIITE

VARJAKKA: KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKAS RAKENNUSKANTA
1 Uleå ab:n konttori

32 Ruokala, tuhoutunut

2 Talousrakennus

33 Voima-asema, purettu

3 Asuinrakennus

34 Telakka

4 Esko Vuotin kotitalo, purettu

35 Paja

5 – 9 Asuinrakennus

36 Losotayte, jossa lankkupäällyste

10 Aita, purettu

37 Rautatie Möljä – Pyydyskari,
tuhoutunut

11 Asuinrakennus, siirretty
12 Ruokala ja asuntoja, tuhoutunut
13 Asuinrakennus ja käymälä
14 Paloasema
15 Saha ja voima-asema, purettu

16 Hoikannokan parakki
17 Sauna
18 Talli
19 Leivintupa, palanut

38 Tukkisuma
39 Tukkivarasto
40 Kilpukkakasarmit
41 Pasanki / tukkien lajittelu, purettu
42 Laituri, purettu
43 Miilunpoltto
44 Lautatarhan alue
45 Kilpukkakasarmi

20 Asuinrakennus

46 Petsamon möljä,
jätepuutäyttömaa

21 Asuinrakennus, purettu

47 Tölskän nokka, pieniä puutapuleita

22 Sauna

48 Markkinapaikka kesällä

23 Mylly, purettu

49 Hailuotolaivan kulkureitti

24 Sauna

50 Proomu

25 Urheilukenttä

51 ”Hulina” proomun kulkureitti

26 Kasvimaa, purettu

52 Redi

27 Markkinapaikka

53 Varastorakennus, purettu

28 Sauna

54 Sahalta tulevan puutavaran
vastaanottopöydät, purettu

29 Asuinrakennus
30 Talousrakennus
31 Talousrakennus, tuhoutunut

55 Iso Hevostalli ja puusepnverstas,
purettu
56 Kasvimaa
57 Putka

