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1 TEHTÄVÄ 
 
Raahen kaupungin toimeksiannosta on Geobotnia Oy tehnyt laatinut rakennettavuus-
selvityksen Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden alueelle Raahessa.  
 
 

2 MAAPERÄTUTKIMUKSET 
 
Pohjatutkimus on tehty painokairauksena 30 pisteessä ja ottamalla häiriintyneitä maa-
näytteitä 6 pisteestä, yhteensä 18 kpl. Yhteensä 12 maanäytteille on tehty rakeisuus- ja 
vesipitoisuusmääritys.  Muille maanäytteille on tehty vesipitoisuusmääritys sekä arvioitu 
silmämääräisesti maalaji. Tutkimustyön aikainen pohjavedenpinta on havaittu 2 pis-
teestä näytteenottorei’istä. 
 
Tutkimuspisteiden sijainti on esitetty liitteenä olevassa pohjatutkimuskartassa, piirustus 
nro 10. 
 
 

3 MAAPERÄKUVAUS 
 

3.1 Yleiskuvaus ja topografia 
 
Tutkimusalue sijoittuu Raahen keskustan pohjoispuolelle. Alue rajoittuu koillisessa 
Kylmäniemenlahteen, idässä Kesäkujaan, etelässä Kveekarinkatuun ja lännessä Pitkä-
karin urheilukenttään. Alueen luoteispuolella on aluesairaala. Alueen kesivaiheilla on 
nykyinen leirintäalue. Muutoin alue on pääasiassa metsää. 
 
Maanpinta on ylimmillään alueen eteläosalla, noin tasolla +3,0...+4,5 sekä länsireunalla 
sairaalan lähellä, noin tasolla +5,0…+5,5. Maasto viettää pohjoiseen ja koilliseen kohti 
meren rantaa. Maanpinta on lähes koko alueella tason +2,0 yläpuolella. 
 

3.2 Geotekninen kuvaus 
 
Rakennettavuusselvitysalue on maaperäolosuhteiltaan hyvin homogeeninen. Maaperä 
on lähes kokonaan routivaa hiekkamoreenia. Rakenteeltaan moreeni on keskitiivistä ja 
sen painokairausvastus on enimmäkseen yli 100 puolikierrosta/0,2 m. Moreenin vesipi-
toisuus on 10…19 paino-%. Kairauksen yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella 
moreenissa on paikoin runsaasti kiviä. 
 
Leirintäalueen länsipuolella olevassa maaston painanteessa on paikallisesti (tutkimus-
pisteen 57 läheisyydessä) keskitiiviin moreenin päällä  löyhää hienorakeista hiekkaa 
0…2 metriä. Hiekan vesipitoisuus on noin 20 paino-%. 
 
Kairaukset päättyivät 1,12…6,01 metrin syvyyteen maanpinnasta. Kairausten päätty-
missyy oli osin tiivis maakerros ja osin kivi, lohkare tai kallio. Tutkimuspisteessä 41 teh-
tiin useita kairausyrityksiä, joista syvin päättyi 1,12 metrin syvyyteen. Tällä alueella kal-
lio on mahdollisesti lähellä maanpintaa. Myöskin alueen länsireunalla suuri osa kaira-
uksista päättyi alle 3 m syvyyteen maanpinnasta kallioon tai kiviseen moreeniin. Muu-
ten pääosalla tutkimusaluetta kallio on yli 3 m syvyydessä maanpinnasta. 
 
Kairaustulokset sekä maaperäolosuhteet käyvät ilmi liitteenä olevista pohjatutkimus-
leikkauksista, piirustusnumerot 11 ja 12. 
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3.3 Pohjavesi 
 
Pohjavesipinta havaittiin kahdesta tutkimuspisteestä näytteenottoreiästä: 

• tutkimuspiste 50, pohjavesipinta +5,00 (0,45 m syvyydessä maanpinnasta) 
• tutkimuspiste 57, pohjavesipinta +0,72 (0,40 m syvyydessä maanpinnasta). 

 
Pohjavesipinnan arvioidaan vaihtelevan noin tasovälillä +0,5…+5,0 (0,4…3,0 m syvyy-
dessä maanpinnasta). Pohjavesipinta viettää kohti Kylmäniemenlahtea. 
 

3.4 Radonriski 
 
Säteilyturvakeskuksen tekemien mittausten mukaan Raahe kuuluu vähäisen säteilyris-
kin alueeseen. Alueella tehtyjen tutkimusten perusteella radonpitoisuus asunnoissa alit-
taa enimmäisarvon 200 Bq/m3 säännönmukaisesti. Siten rakenteiden suunnittelussa ei 
ole tarpeen huomioida radonin esiintymistä. 
 
 

4 RAKENNETAVUUS 
 

4.1 Perustamisolosuhteet 
 
Tutkimusalue on rakennettavuudeltaan varsin homogeeninen. Maaperä on suurelta 
osin hyvin kantavaa hiekkamoreenia. Ainoastaan tutkimuspisteessä 57 todettiin löyhä 
hiekkakerrostuma. 
 
Moreenin esiintymisalueella voidaan kaikentyyppiset rakennukset voidaan perustaa 
maanvaraisilla anturaperustuksilla. Alapohjat voidaan perustaa maanvaraisesti.  
 
Myöskin löyhän hiekkakerrostuman alueella maanvarainen perustaminen on mahdollis-
ta. Kuormituksista ja rakenteista riippuen on löyhän hiekkakerrostuman alueella kuiten-
kin varauduttava pohjanvahvistustoimenpiteisiin, kuten esimerkiksi  massanvaihto. 
Löyhän hiekkakerrostuman arvioitu laajuus on esitetty liitteenä olevassa pohjatutki-
muskartassa, piirustus numero 10. 
 

4.2 Perustamis- ja pohjanvahvistustapojen periaatteet 
 

4.21 Maanvarainen perustaminen 
 
Maanvaraisessa perustamisessa rakennus perustetaan seinä- ja / tai pilarianturoilla 
pohjamaan varaan. Rakennuksen alueelta on poistettava maanpinnassa oleva hu-
musmaakerros. Perustusten korkeusasemasta riippuen voi olla tarpeellista tehdä pe-
rustusten alle alustäyttö, mikäli perustamistaso on ylempänä kuin maapinta humus-
maakerroksen poiston jälkeen. Perustusten alle suositellaan työteknisistä syistä tehtä-
väksi vähintään 0,15 m paksu alustäyttö kalliomurskeesta 0/32.  
 
Alapohjat perustetaan maanvaraisesti. Alapohjat voidaan vaihtoehtoisesti tehdä myös 
ryömintätilallisina tuuletettuina alapohjina. Maanvaraisen alapohjien alle on tehtävä ka-
pillaarisen vedennousun katkaiseva kerros salaojasorasta. Kerroksen paksuuden on 
oltava suurempi kuin materiaalin kapillaarinen vedennousukorkeus, kuitenkin vähintään 
0,20 m.  
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4.22 Massanvaihto 
 
Massanvaihdossa poistetaan rakennuksen alueelta painuva maakerros, joka korvataan 
kerroksittain tiivistetyllä hiekka- tai soratäytöllä. Massanvaihdon alapinta ulotetaan si-
vusuunnassa 2:1-linjassa (tai loivemmassa) anturan reunasta rakennuksesta poispäin. 
Massanvaihto on teknis-taloudellisesti järkevä pohjanvahvistusmenetelmä, kun painu-
van kerroksen alapinta on kohtalaisen lähellä maanpintaa (tyypillisesti alle 3 m syvyy-
dessä). Esikuormituksen jälkeen rakenteet perustetaan normaalisti maanvaraisesti, ku-
ten kohdassa 4.21 on kuvattu. 
 

4.3 Routasuojaus 
 
Tutkimusalueen  alueen maalajit ovat pääsääntöisesti routivia. Routimaton perustamis-
syvyys on seuraava: 

• lämmin rakennus, ulkoseinälinja; 1,6 metriä 
• lämmin rakennus, nurkka; 2,0 metriä (vähintään 2,0 metrin päähän nurkasta) 
• kylmä rakenne; 2,5 metriä 

 
Kaikki em. tason yläpuolelle perustetut rakenteet, sokkelipalkit, yms. on eristettävä ul-
kopuolisella routaeristeellä, tai tehtävä massanvaihto ko. kohdalla routimattomaan sy-
vyyteen routimattomalla  hiekalla tai soralla. Routaeristeet mitoitetaan perustamissy-
vyyden ja alapohjan lämmönvastuksen mukaan kerran viidessäkymmenessä (50) vuo-
dessa toistuvalle pakkasmäärälle F50 = 55 000 Kh. 
 

4.4 Salaojitus 
 
Alueen rakennukset suositellaan salaojitettavaksi lähellä maanpintaa olevan pohja-
vesipinnan sekä maaperän heikon vedenläpäisevyyden takia. Salaojat tehdään muovi-
sesta salaojaputkesta ∅ 110/95, lujuusluokka SN8. Salaojat sijoitetaan pääsääntöisesti 
ulkoseinälinjoille. Salaojien ympärille ja alapohjan alle on tehtävä yhtenäinen kapillaari-
sen  vedennousun katkaiseva salaojituskerros, jonka paksuus on vähintään 0,20 met-
riä.  
 

4.5 Kalliolämmön hyödynnettävyys 
 
Maaperätutkimusten yhteydessä ei ole selvitetty kalliopinnan syvyyttä. Kallio voi pai-
koin olla lähellä maanpintaa. 
 
Tutkimusalue sijoittuu kiteisen kallion esiintymisalueelle. Kalliolämmön hyödyntämis-
mahdollisuus arvioidaan hyväksi. Kallion syvyys tulisi kuitenkin selvittää alueellisesti tai 
tonttikohtaisesti kalliolämmön hyödynnettävyyden ja asennuskustannusten tarkempaa 
arviointia varten. 
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5 LIIKENNEALUEIDEN SUUNNITTELU 
 
Liikennealueiden osalta alue on pääsääntöisesti rakennettavuudeltaan hyvä. Merkittä-
viä painumia ei ole odotettavissa. 
 
Maakerrosten mitoitusominaisuudet ovat alustavasti: 
 
Maakerros Kelpoisuusluokka E-moduuli 

(MPa) 
Routaturpoama 

Löyhä hienorakeinen hiekka H2 50 0…3 % 
Routiva hiekkamoreeni H3…H4 35 (kuiva) 

20 (märkä) 
6…12 % 

 
Tierakenteet suositellaan kuivatettavaksi salaojilla. 
 
 

6 PUTKIJOHDOT JA KAIVANNOT  
 
Putkijohdot perustetaan tavanomaisin menetelmin maanvaraisesti. Putkijohtojen alle 
tehdään 150 mm paksuinen asennusalusta sorasta, hiekasta, murskeesta tai kuona-
tuotteista. Alustäytön maksimiraekoko määräytyy täytön materiaalin, putkityypin ja put-
kihalkaisijan perusteella. 
 
Rakennus- ja putkijohtokaivannot voidaan pääsääntöisesti tehdä luiskattuina. Pohjave-
den virtaus kaivantoihin on todennäköisesti varsin vähäistä moreenialueilla. Hiekan 
esiintymisalueella vedentulo voi olla kohtalaista ja aiheuttaa kaivantojen luiskien sortu-
mista.  
 
Putkijohtokaivantojen alustavat luiskakaltevuudet ovat: 

− 2:1, kun kaivannon syvyys on ≤ 1,8 m 
− 1,5:1, kun kaivannon syvyys on 1,8…2,5 m tai kun kaivu ulottuu alle 1,0 m poh-

javesipinnan alapuolelle  
− 1:1,5, kun kaivannon syvyys on yli 2,5 m tai kaivu ulottuu yli 1,0 n pohjavesipin-

nan alapuolelle. 
 
 

7 JATKOTOIMENPITEET 
 
Tämä rakennettavuusselvitys on laadittu alueen rakennettavuuden arvioimiseksi sekä 
rakennusten perustamistapojen alustavaa arviointia varten. Kunkin rakennuksen osalta 
on ennen rakentamista arvioitava lisäpohjatutkimusten tarve perustamisen yksityiskoh-
taista suunnittelua varten.. Lisätutkimuksia suositellaan tehtäväksi ainakin löyhän hiek-
kakerroksen alueella tai läheisyydessä.   
 
Tämä rakennettavuusselvitys on tarkistettava, mikäli tarkastelualueen laajuudessa tai 
rakennusten tyypeissä tapahtuu muutoksia. 
 
 
Geobotnia Oy 

     
Janne Herva, DI        Olli Nuutilainen, DI   
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