
 

Vastaanottaja 

Hollolan kunta 
Kuntatekniikan päällikkö Ari Rinkinen 
Virastotie 3 
15870 Hollola 
 

Asiakirjatyyppi 

Raportti 
 

Päivämäärä 

8.6.2012 
 

Viite 

82143252-01 

HOLLOLAN KUNTA, 
KUNTOTIE, 
RAKENNETTAVUUSSELVITYS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

HOLLOLAN KUNTA, 
KUNTOTIE, 
RAKENNETTAVUUSSELVITYS 

 

  

 

Ramboll 

Niemenkatu 73 

15140 LAHTI 

T +358 20 755 611 

F +358 20 755 7801 

www.ramboll.fi   

 

Päivämäärä 8.6.2012 
Laatija Merja Janhila 
Tarkastaja Hannu Kilponen 
Hyväksyjä Ismo Läspä 
Kuvaus Hollolan kunta, Kuntotien rakennettavuusselvitys 

  
  
 

 

 

Viite 82143252-01 
 

  



 

KUNTOTIE, 

RAKENNETTAVUUSSELVITYS 

 

 

 

 
 
 

 

SISÄLTÖ 

1. TUTKIMUSKOHDE JA TEHDYT TUTKIMUKSET 1 
2. MAAPERÄOLOSUHTEET 1 
3. RAKENNETTAVUUS 2 
4. TEIDEN JA PUTKIJOHTOJEN PERUSTAMINEN 2 
5. MAANRAKENNUSTYÖT 3 
6. KUIVATUS JA ROUTASUOJAUS 3 
7. RADONIN HUOMIOIMINEN 3 
8. LISÄTUTKIMUSTARVE 3 
 

 

 

PIIRUSTUKSET 

82143252-01.1 Yleiskartta  

82143252-01.2 Tutkimus- ja rakennettavuuskartta 1:1 000 

82143252-01.3 Leikkauspiirustus, leikkaus A-A 1:200/1:200 

82143252-01.4 Leikkauspiirustus, leikkaus B-B 1:200/1:200 

82143252-01.5 Leikkauspiirustus, leikkaus C-C 1:200/1:200 

82143252-01.6-7  Maanäytteiden tutkimustulokset 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

KUNTOTIE, 

RAKENNETTAVUUSSELVITYS 

 

 

 
 
 

 

1. TUTKIMUSKOHDE JA TEHDYT TUTKIMUKSET 

Hollolan kunnan toimeksiannosta olemme tehneet rakennettavuusselvityksen Kartanon alueella 

tilalla 18:72 Kuntotien alueen rakennuskaavoitusta varten. Alueen sijainti näkyy yleiskartalla ja 

tutkimuskarttaan rajatulla alueella. Maaperäolosuhteiden selvittämiseksi alueella tehtiin 14.5 – 

16.5.2012 seuraavat maastotyöt: 

- painokairaus 9 tutkimuspisteessä, paineellisen pohjaveden vuoksi pisteitä 1 ja 7 ei 

kairattu ollenkaan 

- siipikairaus yhdessä tutkimuspisteessä 

- pohjavesipinnan mittaus yhdestä väliaikaisesta pohjavesiputkesta, toista pohjavesiputkea 

ei asennettu paineellisen pohjaveden vuoksi. 

- häiriintyneet maanäytteet kahdesta pisteestä, yhteensä 6 näytettä. Näytteistä 

määritettiin vesipitoisuudet. Kahden näytteen rakeisuus tutkittiin ja muut näytteet 

tutkittiin silmävaraisesti. 

Tutkimuspisteiden sijainnit kartoitettiin ja ne on esitetty tutkimus- ja rakennettavuuskartalla 

82143252-01.2. Kairausten tulokset on esitetty leikkauspiirustuksissa 8214352-01.3–5 ja 

maanäytteiden tutkimustulokset lomakkeilla 82143252-01.6–7. 

 

2. MAAPERÄOLOSUHTEET 

Tutkimusalue sijaitsee Kartanon alueella tilalla nro. 18:72. Alueen pohjoispuolella kulkee 

Kuntotie, kaakosta aluetta rajaa Leipäläntie. Alueen itäpuolella sijaitsee pientaloalue. Alue on 

vanhaa sarkaojitettua peltoa, jossa kasvaa pensaita ja vesakkoa. Alueen itäreunassa on lähes 

pohjois-eteläsuuntainen puro. Tutkimusalueen länsipuolella on mäki, jonka jyrkässä rinteessä on 

ainakin yksi kalliopaljastuma. Tutkimusalue on suhteellisen tasaista, ja maanpinnan korkeus 

vaihtelee +102…+109. Korkeinta on alueen luoteis- ja länsiosassa ja matalinta alueen 

itäreunassa, puron kohdalla. Alueelle on kaavoitettu omakoti- ja pientaloasutusta.   

Leikkauksen A-A tutkimuspisteissä 2 ja 3 pinnassa on ohut kerros humusta. Humuskerroksen alla 

on pisteessä 2 11,6 m paksu, kova savi- ja silttikerros, mutta kairauspisteessä 3 8,6 m paksu, 

sitkeä/pehmeä savi- ja silttikerros. Em. kerrosten alapuolella on 23,2 – 26,5 m paksu pääasiassa 

löyhä silttikerros, jonka yläosassa esiintyy kaksi noin 0,6 – 1,0 m paksuja tiiviitä silttikerroksia. 

Edelleen alempana havaittiin pisteessä 2 noin 1,8 m paksu tiivis sora- ja hiekkakerros. Kairaukset 

päättyivät määräsyvyyteen tai tiiviiseen maakerrokseen syvyyksillä 35,6…36,8 m maanpinnasta. 

Leikkauksessa B-B pisteissä 4, 5 ja 6, pinnassa on ohut humuskerros. Humuskerroksen alla on 

8,6 – 10,2 paksu kova savi- ja silttikerros, jonka alapuolella on 4,5 – 19,4 m paksu löyhä silttiä, 

savista silttiä ja silttistä hiekkaa sisältävä kerros. Alinna on 2,2 – 3,5 m paksu löyhä – tiivis 

hiekka- ja sorakerros. Kairaukset päättyivät tiiviiseen maakerrokseen, kiveen tai kallioon 

syvyyksillä 16,2…33,5.  

Leikkauksen C-C pisteissä 8,9, 10 ja 11 pinnassa on vaihtelevasti humusta. Humuskerroksen alla 

on kairauspisteissä 8 ja 9 9,6 – 10,0 m paksu kova savi- ja silttikerros, mutta kairauspisteissä 10 

ja 11 2,8 – 7,4 m paksu sitkeä/pehmeä savi- ja silttikerros. Em. kerrosten alapuolella on 10,4 – 

25,0 m paksu, pääasiassa löyhä kerros, joka sisältää silttiä ja kairauspisteessä 9 myös hiekkaa ja 
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soraista hiekkaa. Alinna on 0,4 – 3,8 m paksu löyhä – tiivis sorainen hiekkakerros. Kairaukset 

päättyivät tiiviiseen maakerrokseen kiviin tai kallioon syvyysvälillä 21,2…35,0 m maan pinnasta. 

Kairauspisteistä 5 ja 9 otetut maanäytteet olivat laihaa savea (rakeisuuskäyrät) ja savea 

(silmävarainen arvio). Näytteiden vesipitoisuudet vaihtelivat välillä 26,3 – 37,3 %. Näytteet olivat 

routivia. 

Siipikairauksella (tutkimuspiste 9) mitattiin häiriintymättömän maaperän leikkauslujuudeksi 59,4 

– 186,5 kN/m2 ja häirityn maaperän leikkauslujuudeksi 13 – 46 kN/m2. 

Pohjavesipinta mitattiin kairauspisteeseen 6 asennetusta työnaikaisesta havaintoputkesta (rauta) 

tasolla +107.45 (16.5.2012). Pohjavesipinta nousi putkessa 3,7 m maanpinnan yläpuolelle eli 

vesi on voimakkaasti paineellista. Putki poistettiin reiästä ja reikä tukittiin bentoniittitangoilla. 

Myös kairauspisteessä 4 todettiin kairatessa paineellinen pohjavesi. Reikä tukittiin kairausten 

jälkeen bentoniittitangoilla. Kairauksia 1 ja 7 ei tehty eikä toista pohjavesiputkea asennettu 

paineellisen pohjaveden vuoksi. 

 

3. RAKENNETTAVUUS 

Tutkimusalue on jaettu rakennettavuudeltaan kahteen alueeseen, jotka on esitetty tutkimus- ja 

rakennettavuuskartalla piir.nro 82143252-01.2. Alueiden väliset rajat ovat suuntaa antavia ja 

tiedot edustavat alueiden keskimääräisiä olosuhteita.   

Alue 1  

Alueilla on päällimmäisenä 8,6 – 11,6 m paksu kova savi- ja silttikerros, jonka alapuolella on 4,5 

– 23,2 m paksu löyhä kerros, joka sisältää pääasiassa silttiä, mutta joukossa on myös savista 

silttiä, silttistä hiekkaa, hiekkaa ja soraista hiekkaa. 

Alueelle voidaan rakentaa kevyitä rakennuksia maanvaraisille anturaperustuksille. Geotekninen 

kantavuus on kovan savi- ja silttikerroksen varaan tehdyn vähintään 0,5 m paksun 

anturanalustäytön (mursketta) päällä 80 kN/m2. Rakennusten lattiat voidaan perustaa 

maanvaraisesti.  

Alueen länsireunassa rinteen juuressa tulee välttää suurien leikkausten tekoa paineellisen 

pohjaveden vuoksi. 

Alueen täytöt tulisi rajoittaa enintään 2 m nykyisistä maanpinnan tasoista. Paksut täytöt (yli 2 m) 

tulee esikuormittaa ylipenkereellä. 

Alue 2 

Alueella on ylimpänä kerroksena 2,8 – 8,6 m paksu sitkeä/pehmeä savi- ja silttikerros, jonka 

alapuolella on 19,2 – 26,5 m paksu pääasiassa löyhä silttikerros. 

Alue sijoittuu puron läheisyyteen. Aluetta ei suositella rakennusten sijaintialueeksi vaan se tulisi 

jättää mieluummin viheralueeksi. Rakennusten sijoittaminen alueelle edellyttäisi 

paaluperustusten tekoa, jotka eivät sovellu alueelle paineellisen pohjaveden vuoksi. 

 

4. TEIDEN JA PUTKIJOHTOJEN PERUSTAMINEN 

Tiet voidaan perustaa maanvaraisesti alueella 1. Alueella 2 ei suositella teiden rakentamista. 

Alueella 1 putkijohdot voidaan perustaa 0,15 m paksun tasaussorakerroksen, alla suodatinkangas 

N3, päälle. Kaivannot voidaan kaivaa 2,5 m syvyyteen saakka 2:1 luiskattuina kaivantoina. 

Paineellinen pohjavesi ei nouse vielä kaivantoon mikäli savi-siltti-pohjaa ei puhkaista paremmin 

vettä johtavaan hiekkakerrokseen. Alueella 2 ei suositella putkijohtojen rakentamista. 

 




