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RAKENNETTAVUUSSELVITYS 
 

 
Tiedot eivät ole riittäviä rakentamista varten. 

 
1. YLEISTÄ 
 

Kokemäen kaupungin toimeksiannosta Rauman Geotiimi Oy on tehnyt 
pohjatutkimuksen ja Insinööritoimisto Severi Anttonen Ky laatinut tämän 
rakennettavuusselvityksen syyskuussa 2018 Kokemäen kaupungin Vil-
liönsuvannon asemakaava-alueen eteläosassa kaavassa esitetyn Suvan-
nonkadun eteläpuolisella alueella. Selvityksen tarkoituksena on ollut tar-
kastella kaava-alueen pohjasuhteita sekä rakennusten, pihojen ja kunnal-
listekniikan perustamistapoja. Asemakaava-alueelle on kaavoitettu erillis-
pientalojen kortteleita. Alue rajautuu etelässä Kokemäenjokeen, jonka var-
teen on kaavoitettu neljä omakotitalotonttia. Siitä aiheutuu tarve tarkastella 
myös ranta-alueen stabiliteettia. 
 
Pohjatutkimukset nyt tehdyssä laajuudessa eivät ole riittäviä rakentamista 
varten, vaan tutkimuksia on täydennettävä kunkin rakennuspaikan ja suun-
nitteluratkaisun mukaisesti. 
 

2.  TEHDYT TUTKIMUKSET 
 
Alkuperäisestä pohjatutkimusohjelmasta poiketen kaava-alueen pohjoisosa 
on tässä vaiheessa jäänyt viljelysten takia tutkimatta. Nyt tutkitulla etelä-
osalla on tehty painokairaukset 25:ssä pisteessä. Kolmessa pisteessä joen 
rannassa on tehty siipikairaukset savikerroksen suljetun leikkauslujuuden 
su määrittämiseksi. Yhteen pisteeseen on asennettu pohjaveden havainto-
putki, joka on ulotettu savi- ja silttikerrosten alapuoliseen moreenikerrok-
seen.  
 
Maanpinnan korkeusasema on nyt vaaittu ainoastaan tutkimuspisteiden 
kohdalla, sillä kaupunki on tehnyt alueella aiemmin riittävän kattavan pinta-
vaaituksen. 
 
Tätä selvitystä varten tehdyt pohjatutkimukset on esitetty karttapiirustuk-
sessa 1 – 2537 ja pohjatutkimusleikkaukset piirustuksissa 2...10 – 2537. 
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3.  POHJASUHTEET 
 
Tarkasteltu osa kaava-alueesta on eteläosaansa lukuun ottamatta maan-
pinnaltaan tasaista savialuetta (peltoa). Tasaisella peltoalueella maanpin-
nan korkeusasema vaihtelee tasovälillä noin +35,0…+35,6. Eteläisin osa 
on Kokemäenjoen rantatörmää, jossa maanpinta laskee tasolta noin +35,5 
tasolle noin +30,5, jolla tasolla joen vedenpinta oli.  
 
Ylimpänä maakerroksena on ohuen kasvukerroksen alapuolella savea. 
Rakennettavaksi kaavoitetulla alueella savikerroksen paksuus on enimmil-
lään noin 7,0 metriä. Ylin noin 1,0 – 2,8 metrin paksuinen kerros on kuiva-
kuorisavea. Ranta-alueella tehtyjen siipikairausten perusteella saven suljet-
tu leikkauslujuus vaihtelee välillä noin su = 11…28 kN/m2. Saven alapuolel-
la on löyhää silttiä enimmillään tutkitun alueen koillisosassa noin 11 metrin 
paksuudelta. Alimpana on keskitiivistä tai yleensä tiivistä ja paikoin kivistä 
moreenia. Kairaukset ovat pysähtyneet kiveen tai kallioon, tai ne ovat kii-
lautuneet tiiviiseen moreeniin noin 6,7 – 17,1 metrin syvyydessä maanpin-
nasta. 
 
Alueelle asennetussa pohjavesiputkessa on 14.09.2018 havaittu pohjavesi 
tasolla +26,21 eli noin 8,66 metrin syvyydessä maanpinnasta. Kokemäen-
joen vedenpinta oli tasolla +30,50, joten havainto ei edusta vielä pohjave-
den tasoa, joka seuraa jollakin viiveellä joen vedenpinnan tasoa. Putki kui-
tenkin toimii, koska vesi oli noussut noin 8,5 metriä. Nousu on hidasta, 
koska putken siiviläosa on asennettu tiiviiseen moreeniin. Putki tullaan ha-
vaitsemaan uudelleen. 
 
Pohjamaa on koko tarkastelualueella routivaa ja häiriintymisherkkää, var-
sinkin veden ja tärinän vaikutuksesta. Pohjasuhteet on esitetty piirustuksis-
sa 1…10 – 2537. 

4.  RAKENNETTAVUUSLUOKAT, PERUSTAMINEN JA ALAPOHJAT 
 
Seuraava arvio rakennuksien perustamistavoista on alustava. Kaava-alue 
on jaettu rakennettavuusluokkiin 4a, 4b ja 5a riippuen kyseeseen tulevista 
perustamistavoista, paalupituuksista, mahdollisista alapohjaratkaisuista ja 
aluerakenteista. Paalutyypit ja -pituudet tulee tarkastaa rakentamista var-
ten tehtävillä lisätutkimuksilla. Rakennettavuusluokkien yhteydessä ja pii-
rustuksissa esitetyt arviot paalupituuksista ovat suuntaa-antavia. Raken-
nettavuusluokkien rajakohdat perustuvat laajempaan kokonaisarvioon. 
Kaava-alueen eri osien rakennettavuusluokat on esitetty karttapiirustuk-
sessa 1 – 2537. 
 
Erot eri rakennettavuusluokkien välillä ovat tässä tapauksessa hyvin pie-
niä. Kaikissa rakennettavuusluokissa rakennukset perustetaan kantavaan 
maakerrokseen tai kallioon lyötävillä teräsbetonisilla tai teräksisillä tukipaa-
luilla. Paalutuksen suunnittelussa ja paalutustyössä on noudatettava RIL:n 
ja SGY:n Paalutusohjetta PO-2011 (RIL 254-2011) ja Pienpaalutusohjetta 
PPO-2007 (RIL 230-2007).  
 
Alimmat lattiat tehdään kantavina ja alapohjan alustatila tuuletetaan. Ala-
pohjien alle ryömintätilan pohjalle on asennettava veden kapillaarisen nou-
sun katkaiseva salaojituskerros, joka on yhteydessä salaojiin. Salaojitus-
kerroksen rakeisuuden on oltava ohjeen Rakennuspohjan ja tonttialueen 
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kuivatus RIL 126 – 2009 kuvan 3.6. mukainen eli sepeliä #6…16 tai 
#16…32. Kerros erotetaan pohjamaasta suodatinkankaalla.  
 
Kellareita ei suositella savialueella tehtäväksi. Rakenteet vaatisivat tekni-
sesti vaikeita kaivantojen tuentoja ja kellarin seinien tulisi olla ei ainoastaan 
vesieristettyjä, vaan vesipaine-eristettyjä. Vaikka pohjavesi on syvällä, nii-
den lattiat tulisi mitoittaa vähintään maanpinnan tasossa vaikuttavan ve-
denpinnan aiheuttamalle nosteelle sen varalta, että peruskuivatukseen tu-
lee toimintahäiriö ja hulevedet täyttävät salaojituskerroksen.  
 
Kaivannot voidaan 1,7 metrin syvyyteen asti tehdä luiskattuina kaltevuu-
teen 1,5:1 tai loivempaan. Putkijohdot voidaan perustaa 300 mm:n paksui-
sen suodatinkankaalla ympäröidyn murskearinan tai teräspoimulevyarinan 
ja tasauskerroksen välityksellä maan varaan.  
 
Piha-alueiden päällysrakenteet voidaan tehdä maanvaraisina. Routimiselle 
herkille päällystealueille (asfaltti, laatoitus) suositellaan rakennekerrosten 
alimmaksi kerrokseksi 200 mm paksuisen suodatinhiekan käyttämistä. 
Riippuen piha-alueille ja varsinkin putkijohtojen kohdalla tehtävistä lisätäy-
töistä on kevennyksen tarve tarkastettava tapauskohtaisesti. Kevennys 
voidaan tehdä kevytsoralla KS 432, vaahtolasimurskeella tai suulakepuris-
tetulla polystyreenillä (EPS). 
 
Rakennettavuusluokan 4a alueilla rakennukset perustetaan kantavaan 
maakerrokseen tai kallioon lyötävillä teräsbetonisilla tai teräksisillä tukipaa-
luilla. Paalupituus on noin 5 – 15 metriä. Alimmat lattiat tehdään kantavina 
ja alapohjan alustatila tuuletetaan. 
 
Rakennettavuusluokan 4a rakennuspaikat ovat alueella yleensä tasaisia, 
joten varsinkin perusvesien kohdalla saatetaan joutua pumppaukseen. 
 
Rakennettavuusluokan 4b alueilla rakennukset perustetaan kantavaan 
maakerrokseen tai kallioon lyötävillä teräsbetonisilla tai teräksisillä tukipaa-
luilla. Paalupituus on noin 5 – 15 metriä. Alimmat lattiat tehdään kantavina 
ja alapohjan alustatila tuuletetaan. 
 
Rakennettavuusluokka 4b (Kortteli 90) sijaitsee Kokemäenjoen ranta-
alueella, jossa tulee huolehtia tulvasuojelusta ja joentörmän alueellisesta 
stabiliteetista.  
 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ohjeiden mukaan (lausunto 05.06.2018, 
dnro VARELY/1574/2018) rantatörmän kerran 100 vuodessa sattuva tulva-
veden korkeus on +32,50(N2000). Lisäkorkeutena jokikohteissa käytetään 
yhtä metriä, joten alin rakentamiskorkeus on +33,50(N2000). Korkeus si-
jaitsee rakennusten perustuksissa olevan kapillaarisen nousun katkaisevan 
rakenteen alapuolella. Eli alin lattiakorkeus määräytyy tästä kapillaarikat-
kon yläpuolisten rakenteiden verran ylöspäin. 
 
Ranta-alueen stabiliteettia on tarkasteltu tonttien kohdalla käyttämällä 
Mohr-Coulombin klassiseen maamekaniikkaan perustuvia ympyrän muo-
toisia liukupintoja ja vaarallisimmaksi osoittautuneessa liukupinnassa myös 
murtoviivaliukupintoja. Menetelminä on käytetty sekä Bishopin (ympyrä) et-
tä Janbun (murtoviiva) laskentamenetelmiä.  
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Leikkauspiirustusten 2…5 – 2537 perusteella laskentaohjelmaan (Fine 
spol. GEO5 – Slope Analysis v.19) on mallinnettu kyseiset geotekniset 
leikkaukset laskentaleikkauksiksi. Maaparametrit on arvioitu varovaisesti 
kairausten perusteella. Mitoittava laskentamalli (D-D) ja käytetyt maapara-
metrit on esitetty liitteessä 4. 
 
Käytetty laskentaohjelma hakee lähtien annetusta siemenpinnasta auto-
maattisesti vaarallisimman sortumaliukupinnan. Rantatörmän luonnontilai-
nen stabiliteetti on kaikissa leikkauksissa yli F=2,6 > F=1,8 (Pohjaraken-
nusohjeen RIL 121-2004 mukainen vaatimus).  
 
Tontille tehtävä lisätäyttö on mallinnettu asettamalla maanpintaan vaikutta-
va tasainen pintakuorma. Kun se on p = 20 kPa, on kokonaisvarmuusker-
roin murtumalla tapahtuvaa sortumaa vastaan F=1,83 > 1,8 (liite 3). Las-
kentamalliin asetettu pintakuorma p = 20 kPa  vastaa yhden metrin pak-
suista täyttökerrosta. Näin voidaan todeta, että korttelin 90 tonteille ei saa 
läjittää työn aikanakaan yli yhden metrin paksuista maakerrosta. 
 
Rakennettavuusluokan 5a alueilla rakennukset perustetaan kantavaan 
maakerrokseen tai kallioon lyötävillä teräsbetonisilla tai teräksisillä tukipaa-
luilla. Paalupituus on yli 15 metriä. Alimmat lattiat tehdään kantavina ja 
alapohjan alustatila tuuletetaan. 
 
Rakennettavuusluokan 5a alue on hyvin tasasta, joten varsinkin perusve-
sien kohdalla saatetaan joutua pumppaukseen. 

 
5. KUIVATUS 

 
Vajovesien poisjohtamiseksi on rakennusten ympärykset ja lattioiden alus-
tat salaojitettava RIL 126:n ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Salaojasepe-
lin rakeisuuden on oltava sama kuin kohdassa 4 on esitetty.  
 
Kunnan kannalta on huomioitava, että kaava-alueen tasaisuuden vuoksi 
kaavoitettavat rakennusalueet tarvitsevat alueelliset pumppaamot hule- ja 
jätevesien johtamiseksi. 
 
Pohjamaa on veden vaikutuksesta helposti häiriintyvää, joten työnaikaises-
sa kuivatuksessa on varauduttava pumppaukseen. Pumppausta ei saa 
tehdä anturoiden kohdalta, vaan niiden ulkopuolelle tehtävistä erillisistä 
suodatinrakenteella varustetuista pumppauskuopista tai –kaivoista.  

 
6.  ROUTASUOJAUS 

 
Pohjamaa on routivaa, joten rakennusten ja muiden pysyvien rakenteiden 
perustukset ja muut maanvastaiset rakenteet on routasuojattava, mikäli ne 
eivät ulotu pohjarakennusohjeiden RIL 121-2004 kohdan 5.5.1.4 mukaisiin 
routimattomiin perustamissyvyyksiin.  
 

7.  ALUETYÖT 
 
Painumat eivät millään osalla kaava-aluetta muodostu merkittäviksi, mikäli 
tehtävät lisätäytöt ovat alle 0,5 metriä. Tätä suurempien täyttöjen tapauk-
sessa pihan päällysrakenteiden ja putkien mahdollinen kevennystarve tu-
lee tarkastella kohdekohtaisesti riippuen lisätäytön paksuudesta, painuvan 
savikerroksen paksuudesta ja painumaominaisuuksista, jotka tulee selvit-
tää kohdekohtaisilla rakentamista varten tehtävillä pohjatutkimuksilla. 



 6
 
Korttelialueilla henkilöautojen ajo- ja paikoitusalueiden sekä jalankulkualu-
eiden päällysrakenne-ehdotukset (kantavuuden perusteella) ovat seuraa-
vat: 
 
Henkilöautojen ajoalueet 
- kulutuskerros, Ab 11/120,   50 mm 
- kantava kerros, murske # 0…32 150 mm 
- tukikerros, murske # 0…100 350 mm 
- suodatinhiekka  200 mm 
- suodatinkangas N3 (tarvittaessa)   

         yht. 750 mm 
 
Jalankulkualueet 
- betonikiveys tai laatoitus 
- asennushiekka    30 mm 
- kantava kerros, murske #0..32 100 mm 
- tukikerros, murske #0…100 300 mm 
- suodatinhiekka  200 mm 
- suodatinkangas N3 (tarvittaessa) 

              yht. 630 mm (kiveyksen alapinnasta) 
 
Katualueiden päällysrakennekerrokset määritellään katusuunnitelmissa. 

8.  RADON 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (944/92) mukaan uusissa asun-
noissa radonpitoisuus saisi olla enintään 200 becquereliä kuutiometrissä 
(Bq/m3). Säteilyturvakeskuksen tekemien mittausten perusteella Kokemä-
en alueella 3,0% mitatuista pientaloasunnosta ylittää 200 becquerelin raja-
arvon ja 3,0% ylittää 300 becquerelin raja-arvon. Raja-arvon 400 Bq/m3 yli-
tyksiä ei ole. Mittauksia on tehty 30:ssä asunnossa, ja niiden keskiarvo on 
89 Bq /m3 /STUK/. 
 
Hyvää rakentamistapaa noudattamalla eli huolehtimalla alapohjan tiiviydes-
tä ja alustatilan riittävästä tuuletuksesta ei radonin leviäminen huoneilmaan 
tule muodostumaan tuuletetun alapohjan tapauksessa ongelmaksi. 
 
 
Helsingissä 25. päivänä syyskuuta 2018 
 
INSINÖÖRITOIMISTO 
Severi Anttonen Ky 

 
Severi Anttonen, rak.ins. 
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