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Tinapuisto 
Rakennettavuusselvitys 
 
 
 
1. YLEISTÄ 
 
Tinapuiston alue sijaitsee Kirkkonummen Masalan alueella. Alue rajoittuu itäpuolella Masalan-
tiehen ja länsipuolelta metsäalueeseen. Etelä- ja pohjoispuolella alue rajoittuu jo rakennettuun 
asuinalueeseen. 
 
Alueen koko on noin 18 ha. Alue on nykyisin pääosin rakentamaton ja se on ollut maanviljelyskäy-
tössä. 
 
 
2. POHJASUHDEKUVAUS 
 
2.1 Topografia ja luonnonolot  
 
Suunnittelualue on suhteellisen tasainen, maanpinnan korkeusasema vaihtelee tasolla noin 
+13.5...+20.9 m. Maanpinta on alimmillaan alueen eteläreunassa, josta pintavedet purkautuvat ja 
nousee alueen reunoja kohti. Alueen pohjoisosassa sijaitsee urheiluhalli ja siihen liittyvä pysäköin-
tialue. Muu suunnittelualue on rakentamatonta.  
 
2.2 Pohjasuhteet 
 
Alueella ja sen ympäristössä on tehty painokairauksia, joita on täydennetty Geotek Oy:n toimesta 
marraskuussa 2011. Selvitysalueella on tällöin tehty seuraavat pohjatutkimukset: 
 

 häiriintyneet maanäytteet 5 kpl 
 painokairaus 22 kpl 
 pohjavesiputki 1 kpl 
 siipikairaus 3 kpl 

 
Keskellä aluetta tehdyt kairaukset ovat päättyneet tasoon noin +2…+4 m. Kairaukset ovat päätty-
neet kallioon, lohkareeseen tai kiveen. Keskellä aluetta savikerroksen paksuus on suurimmillaan 
noin 10 metriä. Kuivakuorikerroksen alla siipikairauksella saatu savikerroksen redusoimaton leik-
kauslujuus on noin 10 kPa. Savikerroksen alapuolella on hiekka- ja moreenikerros. 
 
Suunnittelualueen keskellä oleva paksu savikerros ohenee kohti alueen reunaa siten, että reunoilla 
pintamaan alla on hiekkaa tai moreenia. Savikerroksen ohentuminen näkyy erityisesti alueen länsi-
laidalla, missä kairaukset päättyvät tasoon noin +18 m ja pintamaan alapuolinen moreenikerros on 
paksuudeltaan noin 1…2 metriä. 
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Suunnittelualueen pohjavedenpinta on selvitetty pohjoisella osa-alueella. Alueen keskiosaan tutki-
muspisteeseen 14 on asennettu pohjavesiputki. Putkesta on mitattu vedenpinta marraskuussa, jolloin 
pohjavedentaso oli tasolla +13.58 m. 
 
Maaperä on routivaa. 
 
 
3. ALUEEN RAKENNETTAVUUS  
 
3.1 Yleistä  
 
Alue soveltuu hyvin rakentamiseen. Alueella esiintyvät savikerrokset ovat enimmillään noin 10 m 
paksuisia. Löyhät humuspitoiset pintamaakerrokset on poistettava ennen rakentamista ja korvattava 
täytemaalla.  
 
Pehmeiköllä sijaitsevat rakennukset voidaan perustaa paaluille. Pehmeiköllä kunnallistekniikka ja 
kadut tulee rakentaa paaluille / paalulaatalle tai kalkkipilaristabiloinnille. Kunnallistekniikan ja talo-
jen rakentamisessa on varauduttava kaivantojen mahdolliseen tukemiseen tai luiskaamiseen. Syvät 
kaivannot tulee aina tukea esimerkiksi ponttiseinin. 
 
Maanvarainen matalaperustus on mahdollista vain kantavan maapohjan alueella. Kaivannon työnai-
kainen kuivatus voidaan hoitaa pumppauskuopista pumppaamalla. 
 
Suunnittelualue voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri rakennettavuusluokkaan jotka muodostavat eri 
osa-alueet. Näillä eri osa-alueilla on erilaiset perustamistavat, jotka pitää tarkentaa tonttikohtaisilla 
pohjatutkimuksilla. Jako eri osa-alueisiin on esitetty liitteenä olevassa rakennettavuuskartassa. 
 
Rakennusten perustuksille tulee tehdä riittävä routimaton massanvaihto tai suojata ne routaeristeel-
lä. Kylmien rakennusten perustukset on vietävä 1,9 m syvyyteen tai lämpöeristettävä. 
 
3.2 Rakennettavuus-luokitus  ja perustamistapa 
 
Alueen rakennettavuusalueet on jaettu kolmeen luokkaan (numerointi sama kuin rakennettavuuskar-
tassa). Rakennettavuusluokat ja perustamistavat on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1 Rakennettavuusluokat 
 
Rakennettavuusluokka 
 

 
Määritys 

 
Alustava perustamistapa 

1. Normaalisti rakennettava alue  
 

Kantavan maapohjan syvyys  
< 2 metriä 
  
Maalaji Hiekka tai savi  
< 2 metriä 
 

Talot : maavarainen antura  
 
Kadut, pihat : päällyrakenne maanvarainen 
 
Putkikaivannot : maanvarainen tai sora-arina 
 

3a. Vaikeasti rakennettava peh-
meikkö 
 

Kantavan maapohjan syvyys  
> 2 metriä 
 
Maalaji Savi tai siltti  
> 2 metriä 
 

Talot : lyhyet paalut 3…5 metriä 
 
Kadut, pihat : maanvarainen, mahdollinen massanvaihto 
 
Putkikaivannot : geotekstiili vahvistus, sepeliarina 
 

4.  Vaikeasti rakennettava syvä 
pehmeikkö 
 

Kantavan maapohjan syvyys  
5…12 metriä 
 
Maalaji Savi tai siltti 
4…10 metriä 
 

Talot : paaluperustus, paalupituus 5…12 metriä 
 
Kadut, pihat : pilaristabilointi, pituus 3…8 metriä 
 
Putkikaivannot : pilaristabilointi, pituus 3…8 metriä 
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4. JATKOTOIMENPITEET JA LIITTEET 
 

Suunnittelualueen pohjatutkimuksia voi myöhemmin täydentää tonttikohtaisia perus-
tusselvityksiä varten. Suunnittelualue on jaettu eri osa-alueisiin perustamistavan mu-
kaan. Tehtyjen tutkimusten määrä ei kaikilta osin ole riittävä, jotta niiden perusteella 
voitaisiin määritellä rakennuskohtainen perustamistapa riittävän tarkasti. 

Liitteet: 

Geo 10202-1  Rakennettavuus kartta 
Geo 10202-2  Pohjatutkimuskartta 
Geo 10202-3  Leikkaukset A-A ja B-B 
Geo 10202-4  Leikkaukset L1 ja L2  
Geo 10202-5  Leikkaukset L3 ja L4 
Geo 10202-6  Leikkaukset L5 ja L6 

 
 

Espoossa 5.1.2012 
 
SITO Oy 
 
Olli Arkima 
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