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MAAPERÄTUTKIMUS KALAJOELLA: LANKIPERÄ, KALAJOKI 

 

 

 

Yleistä Kalajoen kaupungin (Hannu Vähäkuopus) toimeksiannosta on KS 

Geokonsult suorittanut pohjatutkimuksen Lankiperä, Kalajoella. 

Alueella suoritettiin painokairauksia 11:sa ennalta valitussa 

pisteessä tulevia tontteja sekä uutta tietä varten (PT 9-11). Alueelta 

nostettiin ylös 3 kpl maanäytettä jotka määriteltiin visuaalisesti 

tutkimuksen yhteydessä. Kalajoen kaupungin mittausryhmä oli 

merkinnyt ja vaainnut kairauspisteet maastoon (kts. tutkimuskartta 

2546.1, viralliset korkeudet). Pistettä PT 6 jouduttiin siirtämään 

jonkin verran läheisen ojan toiselle puolelle (kts. tutkimuskartta 

2546.1). 

 

 

Maaperä Tutkimusalue koostui pelto- sekä vanhasta piha-alueesta.  

 Kairausten, maanäytteiden analysoinnin ja muiden havaintojen 

perusteella todettiin että humuksen alla oli kerros hiekkaa/ hienoa 

hiekkaa (paksuus n. 0,4-1,2 m) ja sen alla kerros silttiä ja savea 

(paksuus n. 0,6-1,0 m) aina tiiviiseen hienoon hiekkaan ja osittain 

erittäin kovaan hiekkamoreeniin asti. Si/Sa-kerros ylsi 

syvimmillään 2,2 m:n syvyyteen maanpinnasta (PT 9). 

 

 Pisteissä PT 6 ja 7 kohdalla oli vanhaa täyttöä sekä jonkun verran 

rakennus- ja muuta jätettä alueella.  Täytön alla oli tiiviistä hienoa 

hiekkaa ja hiekkamoreenia. Pisteissä PT 7 ja 8 ei havaittu Si/Sa-

kerrosta. 

 

 Kairaukset päätettiin tiiviiseen kovaan hienoon hiekkaan/ 

hiekkamoreeniin tarpeellisella syvyydellä tai kairattiin kiveen tai 

kallioon (PT 1, 2, 4, 5 ja 7). Kairaussyvyydet käyvät parhaiten ilmi 

kairausdiagrammeista (kts. 2546.2 mittakaava 1:100) joista myös 

maalajimerkinnät ilmenevät. 

 

 Hm = humus 

 hHk = hieno hiekka 

 Hk = hiekka 

 Si = siltti 

 Sa = savi 

 HkMr = hiekkamoreeni 

  

 



          

 

 

 

Suositeltava  

perustamistapa 

 

  Vanha täyttö sekä muu jäte on poistettava alueelta PT 6 ja 7. 

  Maaperä sisälsi siltti ja savi-kerroksia (paksuus n. 0,6 – 1,0 m) 

  suurimmassa osassa pisteitä. Kerrokset painuvat kun niitä 

  kuormitetaan. Mikäli rakennukset perustetaan maanvaraisena siltti- 

  ja savinen silttikerroksien yläpuolella tulee rakennukset 

  painumaan. 

 

  Painumat voivat aiheuttaa halkeamia ja muita vahinkoja 

  rakennuksissa. Näin ollen suositellaan että tuleva rakennus 

  perustetaan massanvaihdolla siten että perustus ulottuu tiiviiseen/ 

  kovaan hiekkamoreeniin ja hienoon hiekkaan saakka, raja tulee 

  todeta visuaalisesti rakennusvaiheessa (kts. kairausdiagrammit 

  2546.2, hHk/ HkMr, sallittu paine koskemattomassa maaperässä 

  on 200 kN/m2 = 20 tonnia/m2 hiekkamoreenissa/ hienossa 

  hiekassa.   

 

  Massanvaihto (n. ~ 2,0 m) tapahtuu siten, että  

  hiekkamoreenista/ hienosta hiekkakerroksesta ylöspäin täytetään 

  esim. murskeella (0 – 65 mm) max. 0,3 – 0,4 metrin kerroksilla ja j

  oka kerros tulee tiivistää hyvin (hiekka, sora proctor > 95 % 

  proctorkoe, murske, sora E2/E1<2,2 levykuormituskoe).  

 

    

  Maaperä häiriintyy nopeasti ja tulisi sen takia pitää kuivana ja 

  häiriintymättömässä tilassa perustamisvaiheessa. 

 

Suositeltava  Kaikki perustukset missä routimattomat perustamissyvyydet  

routasuojaus  alitetaan pitää routasuojata.  

  Perustusten routasuojat pitää ohentaa rakenteesta poispäin 

  asteittain niin, että routimiserot saadaan pidemmälle matkalle. 

 

Suositeltava  Rakennukset tulee salaojittaa 110 mm salaojaputkilla joiden 

salaojitus  ympärille täytetään salaojitussoraa tai sepeliä. 

  Salaojien kaltevuus viimeisellä metrillä ennen salaojakaivoa 

  tulee olla tarpeeksi suuri niin, että kaivon nouseminen 

  routiessa ei tuki salaojia. 

  

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

Suositeltava perustaminen 

kunnallistekniikkaa varten 

 

   

  Kunnallistekniikka voidaan muuten rakentaa alueelle normaalin 

  tapaan noudattaen kyseisten asennustöiden ohjeita ja täyttäen 

  niiden vaatimukset (KUPO -92 1992, kunnallisteknisten 

  rakenteiden laatuvaatimuksia). 

 

  Mikäli kaivuut ovat max 1,5 m syviä, täytyy kaivuun pohjan 

  leveys olla vähintään 0,8 m ja sivuseinämän kaltevuus 3:1. 

  Syvimmissä kaivuuhaudoissa (erityisesti yli 2 m) on käytettävä 

  erityistä varovaisuutta ja kaltevuus nostaa tarvittaessa 2:1. 

  

 

Tiealueet  Tiealueet (PT 9-11) voidaan rakentaa seuraavasti: 

 

  Suodatinkerros Hk/Sr  350 mm ktr 

  Jakava kerros murske 0-65 mm 350 mm ktr 

  Pintakerros  murske 0-18 mm 100 mm ktr 

  Asfaltti      120 kg/m² 

 

 

 

 KS GEOKONSULT 

 

 

 

  Ronnie Mattsson  Kenneth Nordström 

  Insinööri, geotekninen suunnittelu Rakennusmestari,omistaja 

  Laatinut   Hyväksynyt  
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