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1 YLEISTÄ

Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy on tehnyt pohjatutkimuksen ja

perustamistapasuunnitelman Sipoossa Neiti Miilintiellä Sipoonlahden koulun

laajentamista varten. Tutkimus on keskittynyt kesällä 2016 lisärakennusten

L1, L2 ja L3 osalle ja marraskuussa 2016 piha-alueiden osalle.

2 TEHDYT TUTKIMUKSET

Kohteelta on kesällä 2016 tehty 15 porakonekairausta, 9 painokairausta ja 6

puristinheijarikairausta. Kolmesta pisteestä on otettu häiriintyneitä näytteitä.

Näiden lisäksi käytettävissä on ollut vuonna 2006 aiemmassa

rakennusvaiheessa tehdyt 25 painokairausta ja 5 tärykairausta ja 4

porakonekairausta. Häiriintyneitä tutkimuksia oli tuolloin otettu 6 pisteestä.

Marraskuussa 2016 tutkimuksia jatkettiin piha-alueiden osalta tekemällä 14

painokairausta 1 siipikairaus sekä ottamalla 3 pisteestä yhteensä 9 näytettä.

Lisäksi hyödynnettiin aiemmassa rakennusvaiheessa tehtyjä tutkimuksia.

Rakennusalue on vaaittu elokuussa 2016.

Tutkimukset on tehty tasokoordinaatistossa ETRS-GK25 ja

korkeusjärjestelmässä N2000.

3 TONTTI

Rakennuspaikka on pohjoisosaltaan kallioinen ja kalteva. Rakennuspaikalla

sijaitsevat nykyiset noin vuonna 2007 rakennetut Sipoonlahden

koulurakennukset. Kouluun liittyy myös runsaasti piharakenteita. Erillinen

päiväkotirakennus sijaitsee rakennuspaikan itäpuolella noin 40 m

etäisyydellä.

Maanpinnan korkeus on ylimmillään rakennuspaikan pohjoisreunalla +29 ja

matalimmillaan eteläreunalla +19.

Tontilla on runsaasti putki- ja johtolinjoja.



4 POHJASUHTEET

Laajennusosa 1 sijoittuu luoteisosaltaan nykyiselle koulun laatoitetulle

sisäänkäyntitasanteelle, jonka korkeus on noin +23. Maaperä on täyttömaata

noin tasolle +19 saakka. Täyttömaan alapuolella on silttistä hiekkaa. Kerros

on erittäin kivinen. Laajennusosan eteläkulman alla on noin metrin

paksuinen savikerros.  Ennen kallionpintaa on ohut moreenikerros.

Porakoneella varmistettu kallionpinta on ylimmillään tasolla +17 osan

pohjoiskulmassa nykyisen rakennuksen vieressä ja alimmillaan tasolla +12

eteläkulmassa.

Laajennusosa 2 sijoittuu pohjoisosaltaan nykyiselle koulun laatoitetulle

sisäänkäyntitasanteelle, jonka korkeus on noin +23. Maaperä on täyttömaata

0.5…2 m paksuudelta. Täyttömaan alapuolella on kivistä hiekkaa ennen

kallionpintaa. Porakoneella varmistettu kallionpinta on ylimmillään tasolla

+25 osan luoteiskulmassa ja alimmillaan tasolla +15 kaakkoiskulmassa.

Kallio on rakoilevaa ja rikkonaista.

Laajennusosa 3 sijoittuu nykyisen koulurakennuksen pohjoispuolelle.

Maanpinta laskee pohjoisesta etelään jyrkkäpiirteisesti tasolta +28.5 tasolle

+25. Maaperä on humuksen alapuolella kivistä moreenia. Kerros on

paksuudeltaan alle 2 m, osittain ollaan avokalliolla. Porakoneella varmistettu

kallio sijaitsee tasovälillä +28…+24. Rakennuksen eteläreuna sijoittuu

nykyistä koulurakennusta varten tasolle +22.1 louhitulle vyöhykkeelle.

Piha-alueet voidaan jakaa pohjasuhteiltaan karkeasti kolmeen eri

vyöhykkeeseen:

Kallio- ja kitkamaa-alue sijoittuu nykyisen rakennuksen länsi- pohjois- ja

itäpuolelle. Kallion päällä on pääsääntöisesti korkeintaan parin metrin

paksuinen kitkamaakerros, osittain ollaan myös avokalliolla.

Täyttöalue sijoittuu nykyisen rakennuksen eteläpuolelle. Alue on toiminut

liikennealueena ja siihen on tehty 1...2 metrin paksuinen täyttö nykyisen

koulun rakennuksen yhteydessä. Täytön alla on luonnontilaisen maan

pintakerros, joka on silttiä tai savea noin parin metrin paksuudelta.



Laboratoriossa testatun savinäytteen vesipitoisuus oli 61 %. Alimpana

maassa on moreenikerros.

Savi- ja silttialue sijoittuu Neiti Miilintien itäpuolelle. Maan pintakerros on

kuivakuorisavea tai -silttiä parin metrin paksuudelta, jonka alla on noin

metrin paksuinen pehmeän saven kerros. Pehmeän saven siipikairauksen

mukainen leikkauslujuus on 12 kN/m2 ja laboratoriossa testatun näytteen

vesipitoisuus oli 76 %. Alimpana maassa on moreenikerros.

Pohjamaata on pidettävä routivana.

Pohjavesi on mitattu nykyisen rakennuksen kohdalla tutkimuspisteessä 24

1.2.2006 tasolla +17.02 eli 4,1 m maanpinnan alapuolella. Rakennusalueen

eteläpuolella Taasjärventien ja Graniittitien risteyksessä pohjavesi on mitattu

4.5.2015, jolloin se oli tasolla +11.57 eli 0,49 m maanpinnan alapuolella.

Tontilla tulee ympäristön topografian perusteella kulkemaan valumavesiä.

5 PERUSTAMINEN

L1 lattiataso noin +23 esitetään perustetavaksi tiiviin perusmaan päälle

tehtävän 400 mm murskearinan varaisesti. Laajennusosan eteläkulman alta

on vaihdettava savimaat pois. Näin toteutettuna pohjamaan kantavuus on

käyttörajatilan kuormilla laskettuna 300 kN/m2. Kantavuusarvo on alustava.

Lattiat voidaan tehdä maanvaraisina.

Tasolle +19 sijoitettujen mahdollisten kellaritilojen perustukset saattavat

vaatia vähäisesti louhintaa. Perusmaan päälle tiivistetyn 400 mm

murskearinan varaan perustettaessa kantavuus on käyttörajatilan kuormilla

laskettuna 350 kN/m2. Kellaritiloja ei kannata tehdä alle 3 m etäisyydelle

nykyisestä rakennuksesta, mikäli sijoittamiselle on muita vaihtoehtoja.

L2 lattiataso noin +23 esitetään perustetavaksi tiiviin perusmaan päälle

tehtävän 400 mm murskearinan varaisesti. Pohjamaan kantavuus on

käyttörajatilan kuormilla laskettuna 350 kN/m2. Kantavuusarvo on alustava.

Lattiat voidaan tehdä maanvaraisina.



Mahdollisten kellaritilojen perustukset tulevat vaatimaan louhintaa. Kallion

päälle tiivistetyn 400 mm murskearinan varaan perustettaessa kantavuus on

käyttörajatilan kuormilla laskettuna 500 kN/m2. Kellaritiloja ei kannata tehdä

alle 3 m etäisyydelle nykyisestä rakennuksesta, mikäli sijoittamiselle on

muita vaihtoehtoja.

L3 lattiataso noin +23.5 esitetään perustetavaksi louhitun kallion päälle

tiivistetyn 400 mm murskearinan varaisesti. Näin perustettaessa pohjamaan

kantavuus on käyttörajatilan kuormilla laskettuna 500 kN/m2. Kantavuusarvo

on alustava. Lattiat voidaan tehdä maanvaraisina.

Putkijohtolinjat perustetaan perusmaalle murskearinan välityksellä.

6 ROUTASUOJAUS JA SALAOJITUS

Täyttömaan alapuoleisen pohjamaan routivuus on otettava huomioon

rakennesuunnittelussa. Mitoittava pakkasmäärä F50=35 000 Kh.

Pohjamaahan ulotetut perustukset, sokkelipalkit ym. routavaurioille alttiit

rakenteet on routasuojattava routimattoman perustussyvyyden yläpuolelle

jääviltä osiltaan. Kylmien rakenteiden roudaton perustamissyvyys on 2,3 m,

putkijohdot voidaan perustaa ilman routasuojausta syvyydestä 2,0 m alkaen.

Rakennuspohja on salaojitettava. Maata vasten valettavan lattian alle tai

ryömintätilan pohjalle tiivistetään vähintään 300 mm paksuinen vettä hyvin

läpäisevä salaojituskerros, joka on välittömässä yhteydessä

salaojaputkistoon. Salaojituskerroksen alapuoleinen luonnollisen maapohjan

tai täytön yläpinta kallistetaan salaojiin päin vähintään 1 % kaltevuudella.

7 RADON

Maanvaraisen lattian alle asennetaan radonputkisto.
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