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VANHA SAUNALAHDENTIE 18
ESPOO

PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

1. Tutkimukset Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:n toimeksiannosta olemme tehneet
otsikossa mainitun kohteen pohjatutkimuksen Espoon Saunalahdes-
sa, korttelin 42249 tontilla 2. Tutkimus tehtiin lokakuussa 2006 ja
käsitti tontin kartoituksen, 23 painokairausta ja kaksi maanäytesar-
jaa. Tontti on kartoitettu uudelleen vuoden 2013 syksyllä (ETRS-
GK25, N2000) Mittauspalvelu Tapio Saarenpään toimesta.

Tutkimuksen tulokset on esitetty oheisissa piirustuksissa G372-011-
01 … 05.

2. Pohjasuhteet Maanpinta vaihtelee tontilla välillä +1.2…+9.1.

Tontin länsikulmassa on viemäripumppaamo. Tontin lounaisosan
poikki kulkee pumppaamolle viettoviemäri ja paineviemäri.

Pumppaamolle johtavan tien pohjoispuolella lähinnä maanpintaa on
kivinen täytemaakerros, joka sisältää myös betoninkappaleita. Osa
kairauksista pysähtyi kiviin tai betoninkappaleisiin. Tien eteläpuo-
lella maanpinnassa on kasvukerros.

Täytemaan tai kasvukerroksen alla tontilla on savea ja silttiä sisäl-
tävä kerros. Kerroksen vesipitoisuus on suurimmillaan 76 % maa-
aineksen kuivapainosta. Tontin keski- ja eteläosalla savi on kuiva-
kerroksen alapuolella erittäin pehmeää. Tontin pohjoisosasta kerros
puuttuu paikoin kokonaan.

Saven ja siltin alla on kivinen hiekkakerros. Kerros on yleensä ra-
kenteeltaan löyhä, mutta sisältää tiiviitä ja runsaskivisiä välikerrok-
sia.

Alimpana on kalliota peittävä moreenikerros.

Täytön läpäisseet kairaukset pysähtyivät moreenissa oleviin kiviin
tai kallioon 0.8…7.0 metrin syvyydellä maanpinnasta.

Meren läheisyydestä johtuen tontin pohjavedenpinta seuraa merive-
den korkeusvaihteluita.
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3. Perustaminen Tontille on suunniteltu rakennettavaksi 9 asuinrakennusta, joissa on
kaksi kerrosta ja kellari sekä mm. VSS:n ja teknisiä tiloja käsittävä
rakennus.

Pääosiltaan rakennusten kantavat rakenteet ehdotetaan perustetta-
vaksi teräksisiä lyöntipaaluja käyttäen. Paaluna voidaan käyttää
esim. RR115/8 PILE, jolle voidaan sallia pystykuorma 252 kN (kor-
roosiovara 4 mm). Paalutus suunnitellaan LPO-2010 ja Ruukin paa-
lutusohjeen paalutusluokan II mukaisesti. Paalujen arvioitu tunkeu-
tumissyvyys on esitetty tutkimusleikkauksissa.

Alle kolmen metrin pituiset paalut kiinnitetään anturaan jäykästi.
Samoin lyhyinä paaluina suositellaan käytettäväksi kalliokärjellisiä
paaluja. Kivinen täyttö tulee varautua kaivamaan pois paalujen
kohdilta.

Tontin pohjoisreunassa kantavat rakenteet ehdotetaan perustetta-
vaksi maanvaraisin anturoin moreenin tai sen päällä olevan kivisen
hiekkakerroksen varaan. Ylimmät sallitut perustamistasot on esitet-
ty tutkimusleikkauksissa.

Perustamistasoon tai sen yläpuolelle nouseva kallio louhitaan pois
siten, että perustusten alle voidaan rakentaa noin 0.3 metrin paksui-
nen murskekerros.

Perustukset ehdotetaan mitoitettavaksi käyttäen sallittuna pohjapai-
neena arvoa 250 kPa.

Perustusrakenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että maa-
pohja on routiva.

Rakennusten alapohjat tehdään kantaviksi.

4. Kuivatus Rakennukset tulee varustaa salaojin.

Kaivannot pidetään työn aikana kuivina niiden reunoille rakenne-
tuista, suodatinrakenteella varustetuista kaivoista pumppaamalla.

5. Putkijohdot Kantavien alapohjien alla putkijohdot ripustetaan kantavista raken-
teista. Muualla niiden perustamistapa suunnitellaan piha-alueiden
pohjanvahvistuksen suunnittelun yhteydessä, kun niiden sijainti ja
niiden kohdalle tulevien täyttöjen paksuus ovat tiedossa. Siirtymä-
kohdissa käytetään jyrkän painumaeron estävää siirtymärakennetta.
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Salaojat voidaan tehdä maanvaraisiksi. Ne tulee kuitenkin sijoittaa
siten, että ne eivät kulje paalutettujen rakenteiden yli tai läpi.

6. Radon Pohjasuhteiden perusteella radonin haitallinen esiintyminen tontilla
on mahdollista. Ilman tarkempaa selvitystä radonin esiintyminen on
otettava huomioon suunnittelussa.

7. Piha-alueet Piha-alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että savikerros
tulee puristumaan kokoon täyttöjen aiheuttaman lisäkuormituksen
johdosta. Paksuimman savikerroksen kohdalla painuman suuruus-
luokka on 0.5 metrin täytöllä 170 mm ja 1.0 metrin täytöllä
280 mm. Painumia voidaan pienentää kevytsoralla tai syvästabi-
loinnilla.

Vanhan Saunalahdentien puoleisilla piha-alueilla täytöt rakennusten
vieressä tulevat vielä edellä mainittuja selvästi paksummiksi. Näissä
kohdissa pehmeä savikerros ei kestä murtumatta näin paksua täyt-
töä, vaan edellyttää maapohjan vahvistamista esim. stabiloimalla.
Stabiloinnista tehdään erillinen suunnitelma. Samalla on tarkistetta-
va rakennusalueen kokonaisstabiliteetti laaja-alaista liukusortumaa
varten.

Olemassa olevan viemärin kohdalle ei saa tehdä täyttöjä, jotta maa-
pohjaan ei kohdistu lisäkuormitusta. Suojaetäisyyttä on varattava
3 m.
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