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Massby, pohjatutkimusten yhteenveto 

Sipoon Massbyn alueella on tehty pohjatutkimuksia Ramboll Finland Oy:n 
toimesta marraskuussa 2019. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää 
pehmeikkökerrosten paksuutta alueilla, joissa maatutkaluotausten perusteella 
oli havaittu mahdollisia savikerroksia. Pohjatutkimukset käsittivät yhteensä 6 
kpl painokairauksia. Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty 
pohjatutkimuskartalla piirustuksessa 1510047913-100. 

Kairauspisteessä 1 maanpinta on tasolla +33,33. Pisteessä ei ole havaittu 
maakerroksia ja kairaus on päättynyt 0,04 m syvyydessä tasolla +33,29. 

Kairauspisteessä 2 maanpinta on tasolla +29,84. Maanpinnassa on noin 0,6 m 
paksu pintahumus tai silttikerros, jonka alapuolella on noin 1 m paksuudelta 
moreenia. Kairaus on päättynyt tiiviiseen maakerrokseen 1,6 m syvyydessä 
maanpinnasta tasolla +28,18. 

Kairauspisteessä 3 maapinta on tasolla +27,74. Maanpinnassa on noin 0,3 m 
paksu pintahumus tai silttikerros, jonka alapuolella on noin 0,8 m paksuudelta 
moreenia. Kairaus on päättynyt kiveen tai kallioon 1,1 m syvyydessä 
maanpinnasta tasolla +26,67. 

Kairauspisteessä 4 maanpinta on tasolla +24,33. Maanpinnassa on noin 1,0 m 
paksu hiekkakerros, jonka alapuolella on noin 0,5 m paksuudelta moreenia. 
Kairaus on päättynyt kiveen tai kallioon 1,5 m syvyydessä maanpinnasta tasolla 
+22,84. 

Kairauspisteessä 5 maanpinta on tasolla +24,01. Maanpinnassa on noin 0,8 m 
paksu silttikerros, jonka alapuolella on noin 1,5 m paksuudelta moreenia. 
Kairaus on päättynyt kiveen tai kallioon 2,3 m syvyydessä maanpinnasta tasolla 
+21,74. 

Kairauspisteessä 6 maanpinta on tasolla +31,28. Maanpinnassa on noin 0,4 m 
paksu pintahumus tai silttikerros, jonka alapuolella on noin 0,4 m paksuudelta 
hiekkaa. Kairaus on päättynyt kiveen tai kallioon 0,8 m syvyydessä 
maanpinnasta tasolla +30,44. 
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Koordinaatti-/ korkeusjärjestelmä 
ETRS-GK25/ N2000 

K.osa/ kylä Kortteli/ tila Tontti/ Rn:o Viranomaisen merkintöjä 

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva nro 

Pohjatutkimuspiirustus 

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava 

Massby 
POHJATUTKIMUSKARTTA 1:2000 

Sipoo 

Työnro
Suunn.ala 

Tiedosto 

PL 25, Itsehallintokuja 3 

Ramboll Finland Oy 

GEO 1510047913

02601 Espoo 

puh. 020 755 611 

Piirustusnro Muutos 

100 

Suunn. Pvm 

HVe 

Hyv. (nimi, tutkinto, allekirj.) Piirt. 

Outi Kettunen 20.12.2019 
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