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1. YLEISTÄ

Tutkimuskohde

Kangasalan kaupungin toimeksiannosta Ramboll Finland Oy on Lamminrahkan pohjoisosaan poh-
jaolosuhdeselvityksen tulevan päiväkodin korttelille. Selvityksen tavoitteena on antaa yleispiirtei-
nen kuva alueen pohjaolosuhteista ja mahdollisista esirakentamistoimenpiteistä piha- ja raken-
nusalueille. Selvitys käsittelee noin 1,3 hehtaarin korttelialuetta 1567 Lamminrahkassa. Nykyisel-
lään alue on vielä rakentamatonta, mutta kaava-alueen valmistuttua kortteli rajautuu pohjoises-
sa Kuurankatuun, itäpuolella JKPP väylään ja länsi-/eteläpuolella viheralueeseen, joka on nykyi-
sellään ojitettu turve-/suoalue. Tarkastelualue on esitetty tutkimus- ja rakennettavuuskartassa
1510069481/R1. Raportissa ei oteta kantaa pohjamaan pilaantuneisuuteen.

Korttelin 1567 alueelle rakentuu päiväkoti, siihen liittyvät piha-alueet ja kunnallistekniikka.

Lähtötiedot ja tehdyt tutkimukset

Ramboll Finland Oy teki syksyllä 2022 seuraavat pohjatutkimukset korttelialueen läheisyydessä:

· 4 kpl painokairauksia
· 2 sarjaa häiriintyneitä maaperänäytteitä
· Näytteistä on laboratoriossa määritelty vesipitoisuus sekä maalaji silmämääräisesti

sekä

· 5 kpl painokairauksia Korttelialueen läheltä Kuurankadun ja JKPP alueelta
· 1 sarja häiriintyneitä maaperänäytteitä
· Näytteistä on laboratoriossa määritelty vesipitoisuus sekä maalaji silmämääräisesti

Kangasalan kaupunki on tehnyt alueella pohjatutkimuksia vuonna 2013, jotka saatiin käyttöön.

Pintasuhteet

Tarkasteltu korttelialue viettää loivasti Kuurankadulta lännen/etelän suuntaan. Korttelialueella
nykyisen maanpinnan korkeustasot vaihtelevat pääosin +124,5…+127 välillä. Korkeimmillaan
alue on itäreunalla, jossa tulevan Kuurankadun linjauksen itäpuolella alkaa jyrkästi nouseva rin-
ne. Matala osuus alueesta on korttelialueen länsireunalla. Korkeudenvaihtelut ovat loivia.

Pohjasuhteet

Pohjamaa on alueella tyypillisesti moreenia. Korttelin 1567 länsiosassa moreenikerroksen päälle
on kerrostunut pehmeää savea, jonka kerrospaksuus paksuuntuu lähestyttäessä nykyistä turve-
/suoaluetta. Pehmeän kerroksen paksuus korttelialueella on melko ohut, noin 1…3 m. Tehtyjen
laboratoriotutkimusten perusteella saven vesipitoisuus on melko pieni (n. 25…45 %). Paikoitellen
savikerroksen päälle on kerrostunut hiekka-/moreenikerroksia. Paikallisesti pehmeämpiä alueita
voi esiintyä korttelialueen ojien kohdalla.

Alueen kairaukset ovat päättyneet noin 1...5,5 m syvyydessä tiiviiseen maakerrokseen, kiveen
tai kallioon.

Pohjatutkimukset on esitetty pohjatutkimusleikkauksissa 1510069481/R2 ja -/R3.

Pohjamaa on routivaa tai hyvin routivaa.

Pinta- ja pohjavesi

Pohjavedenpintaa ei ole tutkittu alueella. Pintavesiä kerääntyy alueen ojien kautta länsipuolella
sijaitsevalle suoalueelle.
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2. RAKENNETTAVUUS

Rakennettavuusluokitus

Alueen rakennettavuus on esitetty rakennettavuuskartassa.

Rakennettavuus on arvioitu maanpinnan kaltevuuden, maalajin sekä pehmeän tai löyhän maa-
kerroksen paksuuden perusteella. Käytetty luokittelu on Erittäin hyvä (I), Hyvä (II), Keskinker-
tainen (III), Melko huono (IV), Huono (V) ja Heikko (VI). Alueella rakennettavuus jakautuu kah-
teen luokkaan:

· Hyvä II – ohuet pehmeikköalueet, jotka ovat melko loivia ja tasaisia
· Keskinkertainen III – pehmeikköalueet, joiden paksuus on 2,5…4,5 m ja kaltevuus

alle 30 %

Raportissa käytetty rakennettavuusluokitus on sovellettu TAATA-hankkeessa (Tampereen seudun
taajamageologinen kartoitushanke) esitetystä luokituksesta.

Rakennettavuussuositukset riippuvat huomattavasti lopullisesta pinnantasauksesta. Tässä selvi-
tyksessä on oletettu, että lopullinen pinnantasaus ei merkittävästi muutu nykytilanteesta.

Rakenteiden ja rakennusten painumaraja-arvot

Rakennusten kokonaispainuman raja-arvo on tyypillisesti 30…40 mm ja kulmakiertymän raja-
arvo 1/1000–1/500.

Putkijohdot ovat maahan asennettavia vietto- tai paineviemäreitä, vesijohtoja ja muita vastaavia.
Varsinkaan viettoputket eivät salli painumia juuri lainkaan. Joissain tapauksissa voidaan pieniä
painumaeroja hallita rakentamalla viettokaltevuudet riittävän suuriksi. Paineputkien toiminnalli-
suus ei häiriinny yhtä helposti, kuin viettoputkien, mutta myös näillä painuminen voi rikkoa joh-
don varsinkin, mikäli putki liittyy painumattomaan rakenteeseen (kuten esimerkiksi paaluilla pe-
rustettuun taloon).

Kaduilla painumisen raja vaihtelevat 50…100 mm riippuen katuluokasta ja päällystemateriaalista.
Mikäli kadun alueelle tulee pohjanvahvistuksia esimerkiksi putkijohtojen takia, on painumaeroja
tasaamaan yleensä tehtävä siirtymärakenne.

Rakennettavuusalueet

II HYVÄ RAKENNETTAVUUS

Rakennukset voidaan pääosin perustaa anturoin murskearinan välityksellä maanvaraisesti. Joil-
lain paikoilla voidaan joutua tekemään anturoiden kohdalle noin 1…2 m massanvaihtoa tai esi-
kuormittamaan rakennusalue.

Kadut, piha-alueet ja putkijohdot voidaan lähtökohtaisesti perustaa maanvaraisesti.

III KESKINKERTAINEN RAKENNETTAVUUS

Rakennukset perustetaan lähtökohtaisesti massanvaihdon varaan tai paalutettuna. Perustettaes-
sa paaluilla, kantavat rakenteet perustetaan lyhyiden tukipaalujen avulla kovaan pohjaan ja ala-
pohjat tehdään kantavina. Pihat suositellaan tekemään välttäen merkittäviä pengerryksiä.

Nykyiseen maan pintaan tai leikkaukseen sijoittuvat kadut ja päällystetyt piha-alueet voidaan
lähtökohtaisesti perustaa maanvaraisesti. Mikäli pengerkorkeus kasvaa nykyisestä on varaudut-
tava esikuormitukseen tai massanvaihtoon.
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Putkijohtojen kohdalla voidaan joutua tekemään massanvaihtoa tai kevennystä varsinkin, jos
alueen tasaus nousee nykyisestä.

3. JATKOTOIMENPITEET

Tämä raportti kuvastaa alustavasti alueen rakennettavuutta. Kaikkien rakenteiden perustaminen
edellyttää erillistä, kohdekohtaista, selvitystä perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä korkeusase-
masta. Kun alueen lopullinen pinnantasaus selviää, on tämän raportin perustamissuositukset ar-
vioitava uudelleen

Tämä rakennettavuusselvitys on tehty melko vähäisten pohjatutkimusten perusteella. Jatkosuun-
nittelun yhteydessä suositellaan tekemään riittävissä määrin lisätutkimuksia.

Alue soveltuu Lamminrahkan pohjoisosan kaava-alueen rakennusaikana maankäsittelyalueeksi,
jolloin samalla voidaan esikuormittaa korttelia 1567 jatkokäyttöä varten. Esirakentamistaso ja
esikuormitusaika riippuvat korttelin lopullisesta tasosta, rakennusten sijoittelusta ja kuormista.



0
20

40

60

80

100
12

0
14

0
16

0
18

0
960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

11
20

11
40

11
60

1180

1200

1220

1240

1260

1280

0

20 40
60

80
100 120

140
160

180

200

220

240
260

280
300

0

20

40

60
80

100
120

140

16
0

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

0

20

40 60

80

100

120

140

160

180 200

220

40

60

80

100

120

140

160

180
200

220

240

260

280

300
320

0
20 40 60 80

0

20

40

60

80

10
0

Reuna-alue 1.50
Ajorata 6.00

Reuna-alue 1.50
Jalkakäytävä 2.50

Reuna-alue 1.50
Ajorata 6.00

Reuna-alue 1.75
Jalkakäytävä 2.50

Reuna-alue 4.50
Yhdistetty JKPP 3.50

Reuna-alue 2.00
Reuna-alue 2.00
Ajorata 6.00
Reuna-alue 2.00

Reuna-alue 2.00
Ajorata 6.00
Reuna-alue 2.00

Reuna-alue 1.75
Yhdistetty JKPP 3.50

Reuna-alue 1.75

Reuna-alue 2.50
Puistokäytävä 3.00
Reuna-alue 2.50

C1

C1

KUURANKATU

PK7

D1

PK
9

PK
10

PK
3

B1
 it

ä

B1 länsi

PK
15

PK14

PK3

Jalkakäytävä 2.50

Puistokäytävä 3.00

Puistokäytävä 3.50

Pyörätie 3.00
Jalkakäytävä 2.50

Yhdistetty JKPP 3.50

Yhdistetty JKPP 3.50

Reuna-alue 1.25
Ajorata 6.00
Reuna-alue 3.88

nuS mn.un i(n uti, itk kato, ell )irj .

ip demi n etnusakenR o

naR neoht enusken k esoioji aim t

o.k ä/sa kyl tk ttor /eli ila

iPi rt. yH v. mPv

ajits usiP iru l

u

.

u

nuS un

iPi tusr

tsirPi u

oyönT rala

rosn

s ltäne si öks

tT ton nRi/ : o

a

tooseTi d

uuM tos

aak vittM a

Viranomaismerkintöjä

Koordinaatti/korkeusjärjestelmä

Ramboll
Kansikatu 5B
33100 Tampere
p. 020 755 611
www.ramboll.fi

Kortteli 1567

Lamminrahka, Kangasala

Pohjatutkimuskartta

GK24 N2000

1:1000

Pohjatutkimus

GEO 1510069481

R1
Joel Vimpeli S. Loukonen 21.11.2022

ESIKOPIO

II Hyvä rakennettavuus
Tasaiset ja loivat alueet joissa aines on moreenia tai hietaa tai
loivat hiekka- tai sora-alueet. Sekä ohuet pehmeikköalueet, jotka
ovat loivia ja tasaisia

IIIa Keskinkertainen rakennettavuus
Pehmeikköalueet, joiden paksuus on 2,5 - 4,5 m ja kaltevuus
alle 30 %.
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