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1. YLEISTÄ 

Tämän rakennettavuusselvityksen kohteena on Häriskiven alue, joka sijait-
see Tuusulan kunnassa. Kohdealue sijoittuu Hyrylän keskuksen luoteispuo-
lelle Hämeentien (tie 45) varteen. Etäisyys Hyrylän keskukseen on noin 1,5 
kilometriä. Selvitysalueen pinta-ala on noin 26 ha. Alueen sijaintikartta on 
esitetty kuvassa 1 sekä raportin kansikuvassa. 
 
Alueen etelä- ja keskiosassa on voimassa oleva asemakaava, jossa alue on 
lähivirkistysaluetta, maa- ja metsätalousaluetta, liike- ja toimistorakennus-
ten korttelialuetta, teollisuusrakennusten korttelialuetta sekä maatilojen ta-
louskeskusten alueetta, puistoa sekä asuinpientalojen korttelialuetta. Alueen 
pohjoisosissa ei ole asemakaavaa. Uuden asemakaavan laatiminen on pantu 
vireille, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on päivätty 19.10.2012 
ja tavoitteena on, että kaavaehdotus hyväksyttäisiin loppuvuonna 2013. 
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Häriskiven 
aluetta laadukkaan asumisen alueena samalla eheyttäen ja täydentäen ole-
massa olevaa yhdyskuntarakennetta. Tavoitteena on säilyttää alueen histo-
rialliset ja maisemalliset ominaispiirteet (lähde: OAS). 
 
Tämä rakennettavuusselvitys on laadittu asemakaavoituksen tueksi, paino-
pisteenä selvittää rakennettavuus talonrakennuksen ja kunnallistekniikan 
rakentamisen kannalta. Selvitystä varten on alueella tehty uusia paino- ja 
siipikairauksia ja otettu maanäytteitä sekä asennettu pohjavesiputkia. Ra-
kennettavuusselvitys on tehty Tuusulan kunnan kunnallistekniikka-toimialan 
toimeksiannosta. Kunnan yhteyshenkilönä on toiminut suunnittelupäällikkö 
Petri Juhola. Työstä on Rambollissa vastannut Oscar Lindfors ja Markku Le-
hikoinen.  

 
Kuva 1. Alueen maastokartta 
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2. ALUEKUVAUS 

2.1 Sijainti ja topografia 
 
Selvityksen kohteena oleva alue on nykytilassa laajalti virkistyskäytössä ole-
vaa metsäaluetta (kuva 2). Itäosassa Hämeentien varrella on liikerakennuk-
sia ja muutama asuintalo. Lounaisosassa ja pohjoisosassa on myös muuta-
ma asuintalo. Alueen eteläosan mäkialueella sijainnut vesitorni on hiljattain 
purettu. Alueen eteläpuolella on tiivistä pien- ja rivitaloasutusta. Alueen itä-
puolella (Hämeentien toisella puolella) on hautausmaa ja Halkivahan asuin-
alue, pohjoispuolella on omakotialuetta. Alueen länsipuolella ei ole asutusta, 
vaan se on pääosin maatalouskäytössä olevaa peltoaluetta.  
 
Topografialtaan selvitysalueen maasto on vaihtelevaa. Korkeimmillaan 
maasto on alueen eteläosassa olevalla pienialaisella mäkialueella (vanha ve-
sitornimäki), jossa maanpinta on korkeimmillaan tasolla noin +76 (kuva 3). 
Mäkialueen yläosa on rakennettu täyttömaalla/louheella, eikä se ole luon-
nostaan nousisi aivan näin korkealle. Mäkialueella maasto nousee nopeasti 
joka suuntaan siten, että maanpinta on tasolla noin +60…+65 mäen etelä- 
ja pohjoispuolella. Lännempänä on toinen kumpare-alue, jossa maasto ko-
hoaa tasoon noin +70. Muutoin maasto laskee länteen päin mentäessä, sel-
vitysalueen länsiosassa maanpinta on tasolla noin +50…+53 ja alueen länsi-
puolella olevalla peltoalueella tasolla noin +47…+48. Selvitysalueen itäosas-
sa olevalla rakennetulla liikerakennusalueella maanpinta on tasolla noin 
+67…+69. Alueen topografia on havainnollistettu kuvassa 4.  
 
 

 
 
Kuva 2.  Valokuva Häriskiven alueen länsiosasta. Alue on nykytilassa laajalti virkis-

tyskäytössä olevaa metsäaluetta.  
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Kuva 3. Valokuva selvitysalueen korkeimmasta kohdasta, jossa vesitorni on sijain-

nut. Kuva otettu mäkialueen länsirinteeltä. 
 
 
 

 
 
Kuva 4. Alueen topografia Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineiston perusteella. 

Maasto on korkeimmillaan punaisella sävyllä olevilla alueilla. 
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2.2 Pohjasuhteet 
 

2.2.1 Yleiskuvaus 
 
Selvityksen kohteena olevan alueen pohjasuhteet ovat vaihtelevat. Pohjois- 
ja eteläosan kumparealueilla maaperä koostuu lähinnä moreenista. Pinnassa 
on näkyvissä melko runsaasti lohkareita, varsinkin vanhan vesitornimäen 
länsipuolella. Kallio on kumparealueilla paikoin maanpinnassa tai lähellä sitä. 
Alueen keskiosassa esiintyy hiekkaa, hietaa ja silttiä tai savista silttiä. Alu-
een länsiosassa maaperä muuttuu savisemmaksi, länsipuolella oleva laajah-
ko peltoalue on kauttaaltaan savea. Alueen itäpuolella on hiekka- ja soraval-
tainen pitkittäisharju. Maaperäolosuhteet yleisellä tasolla on havainnollistettu 
kuvassa 5 olevassa maaperäkartassa. 
 

 
 
Kuva 5. Alueen maaperäkartta (lähde: GTK).  
 
 
 

2.2.2 Tehdyt pohjatutkimukset 
 
Tätä selvitystä varten Tuusulan kunta suoritti pohjatutkimuksia loppusyksyl-
lä 2012. Alueella on aiemmin tehty pohjatutkimuksia lähinnä alueen itäosas-
sa olevalla rakennetulla alueella. Uudet pohjatutkimukset kohdistettiin niihin 
kohtiin, joissa ennakkoarvion mukaan esiintyy pehmeämpää maaperää (sa-
vi/siltti), eli alueen keski- ja länsiosiin. Pohjois- ja eteläosan moreenialueille 
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ohjelmoitiin vain muutama tutkimuspiste. Selvitysalue on osittain yksityises-
sä omistuksessa (asutus) eikä tutkimuksia suoritettu näillä alueilla. Raken-
nettavuusselvitystä varten on alueelta riittävä määrä tutkimustietoa yleisku-
van saamiseksi pohjaolosuhteista. Rakentamisvaiheessa on alueella tarpeen 
suorittaa lisäkairauksia.  
 
Painokairauksia tehtiin 20 tutkimuspisteessä. Kaikki uudet kairaukset ulotet-
tiin tiiviiseen maakerrokseen, lohkareeseen tai kallioon. Kalliovarmistuksia ei 
tehty, joten kalliopinnan tasosta ei ole tarkkaa tietoa.  
 
Alueella tehtiin lisäksi siipikairaus yhdessä tutkimuspisteessä (alueen länsi-
osa, piste 310) saven leikkauslujuuden selvittämiseksi. Häiriintyneitä maa-
näytteitä otettiin kolmesta tutkimuspisteestä (yksi länsiosassa, piste 310, 
yksi keskiosassa, piste 322 ja yksi  pohjoisosassa, piste 304). Yhteensä otet-
tiin edellä mainituista tutkimuspisteistä 14 maanäytettä eri syvyydestä. Maa-
tekniikka Oy:n laboratoriossa on maanäytteistä määritetty maalaji, rakei-
suus (kolmesta näytteestä/piste) ja vesipitoisuus.  
 
Pohjavesiputkia asennettiin kolmeen tutkimuspisteeseen (pisteet 304, 310, 
ja 322). 
 
Tutkimuspisteet on esitetty pohjatutkimuspiirustuksessa 01. Pohjatutkimus-
leikkaukset on esitetty piirustuksissa 02-06.  
 
 
 

2.2.3 Pohjatutkimuksiin perustuva maaperätulkinta 
 
Maakerrosten paksuus ja kovan pohjan taso vaihtelee alueella huomattavas-
ti. Pohjoisosan moreenikumpareella kairaukset ovat päättyneet kovaan ker-
rokseen tasolla noin +60…+62 noin metrin syvyydessä maanpinnasta. Alu-
een keskiosassa kairaukset ovat päättyneet tiiviiseen kerrokseen tasolla noin 
+50…+60, eli noin 1…10 m syvyydessä maanpinnasta. Alueen keskiosassa 
leikkauslinjan D-D kohdalla kallio nousee ilmeisesti korkeammalle, kun linjan 
pohjois- ja eteläpuolella kallio taas laskee. Etelämpänä vesitornimäellä ei ole 
tehty tutkimuksia, mutta kallio lienee lähellä maanpintaa ainakin mäkialueen 
eteläpuolella. Selvitysalueen länsiosassa (savialue) kairaukset ovat päätty-
neet tasolla noin +37…+45, noin 7…13 m syvyydessä maanpinnasta. 
 
Koko selvitysalueella ylin maakerros on pääosin humusta, länsiosan savialu-
eella kuivakuorisavea. Alueen pohjois- ja eteläosassa maaperä on moreenia. 
Alueen keskiosassa tutkimuspisteessä 304 otettujen maanäytteiden mukaan 
metrin syvyydessä maalaji on rakeisuuden perusteella hiekkaa, kahden ja 
kolmen metrin syvyydessä savista silttiä ja viiden metrin syvyydessä silttistä 
hiekkaa. Vesipitoisuus vaihteli välillä noin 20…40 % (savisen siltin vesipitoi-
suus korkeampi kuin hiekan). Pisteessä 322 mäkialueen pohjoispuolella 
maalaji on 0,5 m syvyydessä hiekkaa, 1,0 m syvyydessä silttistä hiekkaa, 
1,5 m syvyydessä hiekkaista moreenia ja 2,0 m syvyydessä silttistä hiekkaa. 
Vesipitoisuus vaihteli välillä 15…22 %.  
 
Alueen länsiosassa otetussa maanäytteessä (piste 310) 1 metrin syvyydessä 
oli rakeisuuden perusteella laihaa savea, kolmen metrin syvyydessä lihavaa 
savea, viiden metrin syvyydessä laihaa savea ja seitsemän metrin syvyydes-
sä silttistä hiekkaa. Vesipitoisuus vaihteli savessa välillä noin 53…66 %, 
alimmassa näytteessä (hiekkainen siltti) vesipitoisuus oli 29 %. Saven leik-
kauslujuus on siipikairauksen mukaan noin 10…20 kN/m2. Painokairausvas-
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tuksen mukaan pehmeää savea (kairan vapaapainuma) esiintyy vain aivan 
alueen länsiosassa (ks. piirustukset 01 ja 05). Pehmeän saven paksuus vaih-
telee noin 3…6 m. Muualla alueella savea ei juuri esiinny, vaan maaperä on 
lähinnä savista silttiä / silttistä hiekkaa. 
 
Maanäytteiden laboratoriotutkimusten tulokset ja rakeisuuskäyrät on esitetty 
selvityksen liitteessä 1. 
 
 
 

2.3 Pohjavesi 
 
Selvitysalueen itäosa sijaitsee Hyrylän ja Rusutjärven I-luokan pohjavesialu-
eilla, (ks. pv-aluerajaukset kuvassa 1). Rusutjärven vedenottamo (tekopoh-
javesi) sijaitsee selvitysalueen pohjoispuolella noin kilometrin etäisyydellä. 
Pohjaveden virtaussuunta Rusutjärven pohjavesialueella on selvitysalueen 
itäpuolella kohti pohjoista. Selvitysalueella voidaan arvioida pohjaveden vir-
taussuunnan olevan pääosin kohti länttä peltoalueelle päin. Eteläosan mäki-
alue muodostaa pohjavedenjakajan ja sen eteläpuolella pohjaveden virtaus 
suuntautuu etelään.  
 
Tätä selvitystä varten asennettiin pohjavesiputket alueen keskiosaan tutki-
muspisteisiin 304 (pohjoisempi) ja 322 (eteläisempi). Lisäksi asennettiin 
pohjavesiputki alueen länsiosaan (savialueelle) pisteeseen 310. Pohja-
vesiputkien siiviläosa asennettiin savi-/silttikerrosten alapuolelle moreeniker-
rokseen.  
 
Pohjaveden pinnan taso vaihtelee alueella merkittävästi mm. vaihtelevan to-
pografian ja kalliokynnysten takia. Keskiosan putkessa 304 pohjavesi oli ta-
solla 58,1, eli noin 3,4 m maanpinnasta. Eteläosan mäkialueen pohjoispuo-
lelle asennetussa putkessa 322 pohjavesi mitattiin olevan tasolla +65,85, eli 
maanpinnan yläpuolella. Putken kärki on vain 2,5 m syvyydellä ja on ky-
seenalaista kuvaako mitattu tulos todellisuudessa pohjaveden pinnan tasoa. 
Länsiosan putkessa 310 pohjavesi oli tasolla +50,1, eli noin 1,3 m syvyydes-
sä maanpinnasta. Pohjavesi ei siis ole pohjavesiputken kohdalla paineellista, 
mutta koska maasto laskee siitä edelleen länteen mentäessä, on mahdollista 
että selvitysalueen länsireunalla pohjaveden painetaso on hyvin lähellä 
maanpintaa. 
 
Pohjavesiputkien sijainnit on esitetty pohjatutkimuspiirustuksessa 01 ja put-
kien tiedot taulukossa 1. 
 
 
Taulukko 1. Selvitysalueelle syksyllä 2012 asennettujen pohjavesiputkien tiedot. 

Putken 
 tunnus 

Putken yläpää Maanpinta Putken  
alapää 

Vedenpinta 

304 +62,9 +61,5 +50,6 
+58,1 

(18.1.2013) 

310 +52,9 +51,4 +40,6 
+50,1 

(18.1.2013) 

322 +66,9 +65,5 +62,9 
+65,85 

(10.1.2013) 
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2.4 Pintavedet 
 
Selvitysalueella ei ole ojia, sadevedet imeytyvät maaperään tai ohjautuvat 
pintavaluntana pääosin länteen kohti peltoaluetta, eteläosan mäkialueen 
eteläpuolella etelän suuntaan. Selvitysalueen länsipuolen peltoaluetta on oji-
tettu. Peltoalueen valumavedet ohjautuvat pohjoiseen Rusutjärveen. 
 
 
 

2.5 Painumat  
 
Selvitysalueen pohjois-, etelä- ja itäosassa maaperä koostuu pääosin hiekas-
ta, moreenista tai kalliosta, jotka kuormituksessa eivät juurikaan painu. 
Kunnallistekniikan tai katujen/pihojen painumista ei muodostu ongelmia 
näillä alueilla. 
 
Kaava-alueen länsiosissa esiintyy sen sijaan hiekka-/moreenikerrosten pääl-
lä silttiä ja savea jopa 7 m paksuudelta.  
 
Alueen tulevia korkeusasemia ei ole vielä määritetty. Kun maanpintaa koro-
tetaan esimerkiksi metrin paksuisella laaja-alaisella penkereellä, aiheutuu 
siitä noin 20 kN/m2 tasainen kuormitus.  
 
Painumat on laskettu vesipitoisuusmenetelmällä, käyttäen M. Smuran 2001 
laatimaa laskentapohjaa. Laskentaparametrit on saatu laboratoriokokeissa 
pohjatutkimuspisteestä 310 määritetyn vesipitoisuuden ja pohjatutkimusten 
avulla. Painuma- ja stabiliteettilaskelmissa käytetyt maaparametrit on esitet-
ty taulukossa 2. Painumat on laskettu 7 metrin savikerroksen paksuudella. 
Painumalaskelmien tulokset on esitetty taulukossa 3.   
 
Taulukko 2. Painuma- ja stabiliteettilaskelmissa käytetyt maaparametrit 
 
maaker-

ros 
W %  

[kN/m
3] 

c 
[kPa] 

redusoin-
ti-kerroin 

cred 
[kPa] 

fd 

savi 1 61 16,3 38,4 0,93 35,8 0,0 
savi 2 60 16,4 19,2 0,94 18,0 0,0 
savi 3 63 16,2 12,7 0,92 11,7 0,0 
savi 4 50 17,1 16,9 1,00 16,9 0,0 
HkSi 34 18,7 0 1,00 0,0 28,0 

Hiekka  17,0 0 1,00 0,0 32,0 
 
 
Laskelmat ovat vain suuntaa-antavia, koska ödometrikokeita ei Häriskiven 
alueelta ole tehty. Savi on laskelmissa oletettu normaalikonsolidoituneeksi. 
Saven mahdollinen ylikonsolidoitumisaste voidaan selvittää tarkemmin ödo-
metrikokeilla. Mikäli savi on ylikonsolidoitunutta, painumat jäävät alla ilmoi-
tettua pienemmiksi. Painumalaskelmat 1,0…2,5 metrin pengerkorkeudella 
selvitysalueen länsiosassa on esitetty raportin liitteessä 2. Ohjeellinen pai-
numa-arvio on esitetty myös taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Saven vesipitoisuuden perusteella arvioidut painumat. 
 
Painuma-arviot [mm], vesipitoisuusmenetelmä, savikerros 7 m paksuinen 
Täyttöpaksuus 

1,0 m 
Täyttöpaksuus 

1,5 m 
Täyttöpaksuus 

2,0 m 
Täyttöpaksuus 

2,5 m 
270 mm 350 mm 420 mm 480 mm 

 
 
 

2.6 Stabiliteetti 
 
Länsiosan savialueilla stabiliteetti on heikko, joten pengerrysten ja kuormi-
tusten vaikutukset maan vakavuuteen tulee ottaa huomioon rakentamises-
sa.  
 
Alustavissa laskelmissa saadut varmuudet maapohjan sortumista vastaan on 
esitetty taulukossa 4. Laskelmissa on täyttöpenkereen (1…2,5 m) lisäksi 
otettu huomioon liikennekuorma 10 kPa. 1 m täyttöpenger vastaa noin 20 
kPa kuormaa. 
 
Laskelmissa on käytetty vapaita liukupintoja ja laskentamenetelmänä Jan-
bun yksinkertaistettua menetelmää. Laskentatulosteet ovat raportin liittees-
sä 3. Liukupinnat on laskettu lännessä olevan peltoalueen suuntaan. 
 
Alustavien laskelmien mukaan selvitysalueen länsiosissa voi syntyä stabili-
teettiongelmia, joihin täytyy varautua esimerkiksi pengerryksen vaiheistuk-
sella ja/tai pohjanvahvistuksella. Lisäksi lähistöllä olevat mahdolliset ojat 
huonontavat stabiliteettia. Muualla selvitysalueella ei ole stabiliteettiongel-
mia, kun pengerryskorkeus on kohtuullinen. 
 
Tarvittaessa savikkoalueella tulee tehdä täydentäviä stabiliteettilaskelmia. 
 
Taulukko 4. Varmuudet maapohjan sortumista vastaan eri täyttöpaksuuksilla alueen 
länsiosan savi-alueella. 

 

Varmuus sortumista vastaan F 
Täyttöpaksuus 

1,0 m 
Täyttöpaksuus 

1,5 m 
Täyttöpaksuus 

2,0 m 
Täyttöpaksuus 

2,5 m 
1,70 1,45 1,25 1,19 
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3. ALUEEN RAKENNETTAVUUS JA PERUSTAMISTA-
VAT 

3.1 Yleistä alueen rakennettavuudesta 
 
Suoritettujen pohjatutkimusten ja karttatarkastelujen perusteella alueen 
maaperä vaihtelee länsiosan savimaasta etelä- ja pohjoisosien moreenikum-
pareisiin. Keskiosassa maaperä on pääosin hiekkaa tai silttistä hiekkaa. Eri-
laisten pohjasuhteiden takia alueen rakentamisessa tulee käytettäviksi eri-
tyyppiset perustamistavat, mahdollinen pohjanvahvistus tulee kyseeseen 
savikkoalueella. Moreenialueilla voidaan rakennukset ja kadut perustaa 
maanvaraisesti, kun taas savialueella rakennukset perustetaan paaluilla kan-
tavan moreenikerroksen varaan. Maaperäolosuhteiltaan alue kuitenkin sovel-
tuu rakentamiseen yleisesti ottaen hyvin. Korkeuserojen takia alueella jou-
dutaan tekemään kaivu-/täyttötoimenpiteitä. 
 
Alueen kaavoitus on kesken eikä lopullista kaavaluonnosta vielä ole laadittu. 
Alueen käytöstä on erilaisia alustavia suunnitelmia, joissa vanha vesitorni-
mäki kokonaan tai osittain säilytetään virkistysalueena. Muutoin alue olisi lä-
hinnä pientaloaluetta lähipalveluineen.  
 
Ennen rakentamiseen ryhtymistä tulee pohjasuhteet varmistaa yksityiskoh-
taisilla pohjatutkimuksilla rakennusten ja katujen sekä kunnallistekniikkalin-
jojen kohdilla. Yksityiskohtaisen pohjatutkimuksen suositeltava tutkimuspis-
teiden välinen etäisyys on rakennuksilla keskimäärin noin 10 m ja kaduilla 
noin 20 m. 
 
Selvitysalueella ei tutkimusten mukaan esiinny paineellista pohjavettä. Poh-
javesipinta on kuitenkin lähellä maanpintaa alueen länsiosassa. Kellareiden 
rakentaminen tällä alueella edellyttää pohjavesipinnan pysyvää alentamista 
tai vesitiiviitä rakenteita. Mahdollisten kellareiden rakentaminen tulee selvit-
tää aina tapauskohtaisesti. 
 
Perustaminen tulee selvittää tapauskohtaisesti huomioiden rakennuksen 
ominaisuudet ja maaperän laatu. Perustamistavan valinnassa huomioidaan 
perustusten kantavuus (kantokyky maapohjan murtumisen suhteen) sekä 
kokonaispainuma, kulmakiertymä ja kallistumat.  
 
Maaperä on routivaa tai paikoin erittäin routivaa, mikä tulee huomioida kai-
kessa rakentamisessa. Siirtymäkiilojen käyttö tulee selvittää erikseen ja hai-
talliset epätasaiset routanousut tulee estää. 
 
 
 

3.2 Maaleikkaus ja pengerrys 
 
Alueella tehtävien maaleikkausten laajuus riippuu pitkälti siitä, missä laajuu-
dessa vanha vesitornimäki tullaan säilyttämään. Jos rakennuksia sijoitetaan 
mäkialueelle, vaatii se maanmuokkausta ja mahdollisesti paikoin louhintaa 
(kallionpinnasta ei ole tietoa). Alueen moreenikumparealueiden rinnealueet 
suositellaan jätettäväksi esim. virkistys- tai puistoalueiksi. Massanvaihtotoi-
menpiteille ei ole alueella tarvetta, koska alueella ei esiinny heikko- tai peh-
meälaatuista maaperää (kuten turvetta tai liejua). Mikäli länsiosan savialu-
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eilla tehdään maanleikkausta, tulee alueellinen vakavuus varmistaa erillisillä 
laskelmilla ja työturvallisuus tulee huomioida kaikissa tilanteissa. 
 
Pengerrystä tulee tehtäväksi alueen länsiosan alavammalla savialueella, ar-
violta 1…2 m, jotta korkealla oleva pohjaveden pinta ei aiheuta ongelmia 
alueen käytössä (mm salaojat, kunnallistekniikka). Yleistäyttömateriaalina 
voidaan käyttää muualta alueelta poistettua moreenia tai mursketta. Moree-
nin tulee olla karkearakeista siten, että sen tiivistäminen kerroksittain on 
mahdollista. Runsaasti hienoainesta sisältävä silttimoreeni ei sovellu liiken-
nealueiden täyttöihin, mutta soveltuu viheralueiden täyttöihin, joita ei tarvit-
se tiivistää. 
 
Rakennusten alapuoliset täytöt tehdään karkeasta, routimattomasta materi-
aalista, mieluiten murskeesta tai sepelistä. 
 
 

3.3 Rakennusten perustamistavat maaperäalueittain 
 
Seuraavassa on esitetty selvitysalueen rakennusten perustamistavat alueit-
tain. Alueet on esitetty ohjeellisesti kartalla kuvassa 6. 
 

 
Kuva 6. Selvitysalueen rakennusten perustamistavat alueittain. Alueiden rajaukset 

ovat vain ohjeellisia. 
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3.3.1 Savialue 
 
Lisäkuormituksen johdosta savikerrokset painuvat. Painuman suuruus riip-
puu saven ominaisuuksista, lisäkuormituksen suuruudesta ja saven paksuu-
desta. Painuminen voi kestää vuosikymmeniä. Rakennukset tulee selvitys-
alueen länsiosassa sijaitsevalla savialueella perustettavaksi paaluilla kanta-
van pohjamaan tai kallion varaan. Paalujen pituudeksi tulee pääosin noin 
7…13 m, eli ne ulotetaan kiinteään pohjaan tasolle noin +37…+45. Soveltu-
va  paalutyyppi  on  300  x  300  tai  250  x  250  teräsbetoninen  lyöntipaalu  tai  
pienidimensioinen teräsputkipaalu esim. Ø 90–170 (paalutusluokka II tai 
1B). Putkipaaluissa tulee huomioida korroosion kantavuutta vähentävä vai-
kutus ja myös paalun nurjahdus tulee tarkistaa. Putkipaalut suositellaan be-
tonoitavaksi sisäpuolelta. Teräspaalut tunkeutuvat hyvin maahan ja niiden 
voidaan arvioida saavuttavan kallion pinnan tai kiinteän moreenin. Maaperän 
kivisyys syvemmissä kerroksissa saattaa estää paalujen tunkeutumisen kal-
lioon asti, jolloin ne päätetään tiiviiseen moreenikerrokseen. Mitä raskaampi 
ja korkeampi rakennus on, sitä järeämpää perustamistapaa joudutaan käyt-
tämään. Rakennukset sietävät yleensä tasaista painumaa, mutta painuma-
erot (kulmakiertymät) ovat haitallisia. Kävellessä ihminen havaitsee jo noin 
0,7 %:n kallistuman. On suositeltavaa, että suunnittelussa lähdetään pai-
numattomista rakennuksista. Paalutettavien rakennusten alapohjat tehdään 
kantavina ja putket ripustetaan kantavista rakenteista. 
 
Mikäli pohjasuhteet ja kuormitustilanteet ovat tasaiset, voidaan varsinkin 
pienten ja kevyiden rakennusten perustamisessa harkita saven varaan pe-
rustamista käyttäen yhtenäistä laattaperustusta (tb-laatta). Tämä voi tulla 
kysymykseen savialueen itäosissa, missä savikerros on ohut. Tällöin on luo-
tettavin laskelmin osoitettava, ettei painuma tule suuremmaksi kuin 100 mm 
eikä haitallista kallistumaa tai kulmakiertymää tapahdu. 
 
 

3.3.2 Savi-/silttialue 
 
Savi-/silttialueella tapahtuu lisäkuormituksen johdosta painumaa. Painumat 
ovat pienempiä kuin varsinaisella pehmeän savikon alueella ja painuminen 
tapahtuu nopeammin. Epätasainen painuminen aiheuttaa kallistumaa. Ra-
kennukset tulisi savi-/silttialueella pääosin perustaa paaluilla kantavan poh-
jamaan tai kallion varaan. Paalujen pituudeksi tulee pääosin noin 6…10 m, 
eli ne ulotetaan tasolle noin +45…+50. 
 
Koska savi-/silttialueen painumat jäänevät suhteellisen vähäisiksi, voi olla 
mahdollista perustaa pienempiä tai toisarvoisia rakennuksia maanvaraisesti 
laatta- tai anturaperustuksilla. Maanvarainen perustaminen voi tulla kysy-
mykseen selvitysalueen keskiosassa kauempana savialueesta. Puurakentei-
set rakennukset ja rakenteet voitaisiin todennäköisesti perustaa maanvarai-
sesti savi-/silttialueella, mutta se edellyttää lisäselvityksiä ja laskelmia. 
 
 

3.3.3 Siltti-/hiekka-alue 
 
Silttistä tai hiekkaista silttiä esiintyy selvitysalueen keski- ja itäosissa. Näillä 
alueilla pienempiä ja kevyempiä rakennuksia voidaan perustaa antura- ja 
laattaperustuksilla maan varaan. Hienojakoisissa maakerroksissa perusta-
minen voidaan varmistaa tekemällä anturan alle 300–500 mm paksuinen 
painetta jakava kerros murskeesta (raekoko esim. 0/32 - 0/65 mm). Rinne-
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tonteilla tulee huomioida rakennuksen mahdollinen kallistuma johtuen epä-
tasaisista kuormitusolosuhteista ja pohjasuhteiden muuttumisesta. 
 
Suuremmat rakennukset suositellaan perustettavaksi paaluilla kovaan poh-
jaan. 
 
 

3.3.4 Moreeni- ja hiekka-alueet 
 
Moreenialueella, ei tarvitse suorittaa pohjanvahvistusta, sillä pohjamaa on 
hyvin kantavaa moreenia tai hiekkaa. Rakennukset voidaan perustaa maan-
varaisesti anturaperustuksilla häiriintymättömän maan varaan. Anturat 
voidaan valaa suoraan luonnonmaan varaan. Tarvittaessa anturan alle teh-
dään noin 200–400 mm paksuinen tiivistetty kerros murskeesta (esim. 0/32 
- 0/65 mm). Murskekerrosta käytetään myös paikoissa, missä kaivutasolla 
esiintyy haitallisesti kiviä. Anturat perustetaan roudattomaan perustussyvyy-
teen tai roudan haitallinen vaikutus estetään esim. routalevyillä. Raskaiden 
rakennusten ja painumille herkkien rakennusten kohdalla anturan alapuoli-
nen tiivistetty täyttö tulee ulottaa tiiviiseen moreenikerrokseen saakka. 
 
Vanhan vesitornimäen alueella kallio on todennäköisesti lähellä maanpintaa, 
ainakin mäen eteläosassa. Myös mäkialueen pohjoispuolella kallio nousee 
todennäköisesti lähelle maanpintaa (pohjatutkimusleikkauslinjan E-E poh-
joispuolella). Näillä alueilla rakentaminen saattaa vaatia louhintaa. Raken-
nukset ja putkijohdot voidaan perustaa maan-/kalliovaraisesti.  
 
 
 

3.4 Piha- ja liikennealueiden perustaminen 
 

3.4.1 Savialue 
 
Pohjanvahvistustoimenpiteitä piha- ja liikennealueiden osalta tulee tehtäviksi 
selvitysalueen länsiosan savialueella. Toimenpiteiden laajuus tulee tarkentaa 
yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä, kun alueen painumaherk-
kyys on tutkittu perusteellisemmin. Soveltuva pohjanvahvistusmenetelmä 
länsiosan savialueella olisi massa- ja/tai pilaristabilointi. Massastabilointi 
tulee kyseeseen alueilla, joilla pehmeiden maakerrosten alapinta on enintään 
5 m syvyydellä maanpinnasta. Stabiloinnin sideaineena voidaan käyttää 
massastabiloinnissa pelkkää sementtiä ja syvästabiloinnissa (pilaristabiloin-
nissa) muita sideaineita (esim. sementin, kalkin ja kipsin sekoitusta). Stabi-
lointi kasvattaa maapohjan lujuutta merkittävästi. Se vähentää myös raken-
teiden painumia, muttei poista niitä kokonaan. Stabilointi on nopea pohjan-
vahvistusmenetelmä verrattuna esikuormituspenkereeseen ja yleensä edulli-
nen verrattuna massanvaihtoon. Stabiloitava alue olisi pinta-altaan maksi-
missaan noin 3 ha, jos rakentaminen kohdistuu koko länsiosan savi-alueelle. 
Syvästabiloinnissa käytettävät pilarikoot, pilareiden etäisyydet (k/k-välit) 
sekä stabilointikaaviot tulee suunnitella erikseen. Stabiloitavat alueet vali-
taan ensisijaisesti kohteen/rakenteen laatutason perusteella. (mm. päällys-
tettävät/laatoitettavat alueet).   
 
Pohjanvahvistusmenetelmänä olisi myös mahdollista käyttää massanvaih-
toa. Massanvaihdossa savikerros poistetaan ja poistettu savi korvataan lou-
heella tai murskeella. Massanvaihdon jälkeen murske on tiivistettävä vaadit-
tuun tiiviysasteeseen. Koska pehmeät savikerrokset kuitenkin ovat melko 
paksuja (> 5 m) varsinkin aivan alueen länsiosassa, menetelmä ei olisi kus-



 
 
 
 
 
 
 
 

Rakennettavuusselvitys 
Häriskivi    13 

 

 

tannustehokas. Sitä voidaan käyttää kuitenkin paikallisesti niissä kohdissa 
missä savikerros on ohuempi.  
 
Pohjanvahvistusta voidaan tehdä suorittamalla maaperän esikuormitusta. 
Esikuormitettavalta alueelta poistetaan humusmaat ja paikalle levitetään 
kitkamaapenger (murske, sora), jonka annetaan vaikuttaa mahdollisimman 
pitkään. Esikuormituksen vaikutusta voidaan tehostaa rakentamalla penger 
ylikorkeana. Esikuormitus pienentää kokonaispainumia. Esikuormitus on te-
hokkaimmillaan ohuiden savikerrosten kohdilla. Tarvittava esikuormitusaika 
on yleensä 0,5-3 vuotta, riippuen saven paksuudesta ja kuormittavan pen-
kereen paksuudesta. 
 
Painumia voidaan pienentää tai ne voidaan estää kokonaan käyttämällä pen-
kereissä kevyttäytteitä (esim. vaahtolasi, kevytsota) ja korvaamalla ras-
kaampaa perusmaata kevyttäytteellä (kompensaatio). 
 
 
 

3.4.2 Muut alueet 
 
Muualla selvitysalueella piha- ja liikennealueet voidaan perustaa pohjamaan 
varaan eikä erillistä pohjanvahvistusta tarvita. Pohjaveden pinta on myös 
syvemmällä kuin kaava-alueen eteläosassa, joten siitä ei aiheudu vaikeuksia 
kunnallistekniikan rakentamisessa. Mikäli jossain kohdin esiintyy katujen 
kohdilla paikallisia haitallisen paksuja savikerroksia, voidaan kantavuutta pa-
rantaa ja painumia pienentää esimerkiksi massanvaihdolla. Ilmeisesti tällai-
siin toimenpiteisiin ei kuitenkaan ole alueella tarpeen ryhtyä. 
 
Rakennekerrosten ja pohjamaan väliin asennetaan suodatinkangas. Raken-
nekerrokset mitoitetaan kantavuuden perusteella ja tarvittaessa huomioi-
daan maaperän routivuus. Rakennekerroksissa tulee käyttää karkeita mate-
riaaleja, joiden kapillaarinen nousukorkeus on pieni. Rakennekerrosten sala-
ojitustarve tarkastellaan tapauskohtaisesti. Päällysteiden tekeminen on edul-
lista tehdä mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa sen jälkeen, kun täyttö-
penger on saanut riittävän kauan painua. 
 
 
 

3.5 Kunnallistekniikka 
 
Putkijohtojen rakentamisessa huomioidaan pitkäaikaiset painumat ja niiden 
vaikutus putkien toimintaan. Putkien ja johtojen kohdalla tehdään tarpeen 
mukaan pohjanvahvistus siten, että putkien toiminta voidaan halutulla taval-
la varmistaa. Gravitaatioputket sietävät yleensä hyvin vähän painumia. Pai-
nejohdot ja kaapelit sietävät paremmin painumaa ja painumaeroja. 
 
Savialueella pohjanvahvistuksen tarpeellisuus riippuu täyttöpaksuudesta (al-
kuperäisen maanpinnan korotuksesta) putkien kohdalla. Putkijohdot kannat-
taa rakentaa vasta yleistäyttöjen jälkeen, jotta savi-/silttikerrokset ehtivät 
painua ennen putkien rakentamista (esikuormitus). Putkijohdot voidaan 
yleensä perustaa murskearinan välityksellä luonnonmaan tai pohjavahviste-
tun maan varaan (stabilointi, paalutettu laatta, massanvaihto). Painumia 
voidaan pienentää tai poistaa kokonaan käyttämällä kevyttäytteitä (vaahto-
lasi, kevytsora). Murskearina erotetaan pohjamaasta suodatinkankaan avul-
la. Teräslevyarinaa voidaan käyttää pehmeällä savikolla, sillä voidaan tasata 
painumaeroja. Hiekka-/moreenialueella ei ole tarvetta pohjanvahvistukselle.  
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Paalutettujen rakennusten seinälinjoilla varmistetaan siirtymärakenteilla, 
ettei putkien tai johtojen rikkoontumista pääse rakennuksen/pihan rajakoh-
dassa tapahtumaan pihan mahdollisten painumien vuoksi. 
 
Putkilinjoille rakennetaan savialueella määrävälein savisulkuja (virtaussulku-
ja), joilla estetään pohjaveden kulkeutuminen linjoja pitkin. Jatkuva uuden 
pohjaveden purkaantuminen putkilinjojen maarakenteisiin voi aiheuttaa 
huomattavia routanousuja ja vaurioita pakkaskausina. Tämä voi tapahtua, 
mikäli alueen pohjavedenpinta on korkeammalla kuin rakennettavat putket. 
Rakennusten alimmat lattiat on suositeltavaa suunnitella niin korkealle, että 
salaojat jäävät pohjavesipinnan yläpuolelle. Länsiosan savialueella pohjave-
den pinta on tasolla noin +50, eli lähellä nykyistä luonnontilaista maanpin-
taa. Työnaikainen pohjaveden alentaminen tehdään tarpeen vaatiessa. Sel-
vitysalueen hiekka-/moreenialueilla pohjavesi on syvemmällä. 
 
Putkikaivantojen yhteyteen on suositeltavaa rakentaa routakiilat kaivannon 
molemmin puolin, joilla tasataan routanousujen eroja putkijohtojen kohtien 
ja muun piha-alueen välillä. 
 
 
 

3.6 Kaivannot 
 
Kaivannot voidaan tehdä luiskattuina kaltevuudessa  1:1 kaivusyvyyteen 2 
m asti tai kuivakuorikerroksen alapintaan. Tätä syvemmät kaivannot suosi-
tellaan rakennettaviksi tuettuna tai loivemmin luiskin erillistarkastelun pe-
rusteella. 
 
Syvälle ulottuva kunnallistekniikka on suositeltavaa rakentaa ennen viereis-
ten rakennusten rakentamista, mikäli putkikaivanto sijoittuu lähelle raken-
nuksia. Yli 2 m syvät kaivannot on tarkasteltava aina erikseen ja niissä on 
kiinnitettävä erityistä huomioita työturvallisuuteen. Kaivantoluiskien vierellä 
ei tule liikkua raskailla työkoneilla eikä kaivantojen vierustoja saa käyttää 
varastokenttinä.  
 
Mikäli kaivannot ulottuvat pohjavedenpinnan alapuolelle ja kaivannon pohja 
leikkautuu saven alapuoliseen maahan tai kaivupohjan alle jää vain ohut sa-
vikerros, pohjamaa voi häiriintyä ja lujuus pienentyä. Kaava-alueen länsi-
osassa tulee varautua pohjaveden työnaikaiseen alentamiseen, sillä kaivua 
tulee ilmeisesti tehtäväksi pohjaveden painetason alapuolelle. Häiriintyminen 
voidaan estää suorittamalla alueen kuivatus ennen kaivuun ryhtymistä. Kui-
vatus tehdään reilusti (>1m) kaivutason alapuolelle ulotetuista pumppaus-
kuopista tai -kaivoista. Pohjavedenpinnan alentaminen tehdään tarvittaessa 
savikerroksen alapuolisesta moreenikerroksesta. Kuivatuksen tarve ja kuiva-
tusmenetelmä riippuu mm. kaivukohdan sijainnista, syvyydestä ja vallitse-
vasta pohjavesipinnan tasosta. 
 
 
 

3.7 Rakennusten ja piha-alueiden kuivatus 
 
Rakennukset varustetaan salaojituksella ja vedet johdetaan yleiseen viemä-
riin tai maastoon kunnan ohjeiden mukaan. Salaojat ripustetaan kantavasta 
rakenteesta, mikäli niille on odotettavissa haitallisia painumia (savialueella). 
Salaojaputkien ympärillä ja lattian alla käytetään salaojasoraa tai sepeliä. 
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Salaojasoran sekoittuminen hienoainekseen estetään suodatinkankailla. Mi-
käli salaojat joudutaan jostakin syystä jättämään ylös, perustusten alapin-
nan yläpuolelle ja riskinä on veden kapillaarinen nousu betonirakenteessa, 
tehdään betonirakenteeseen kapillaarikatko. Rakennusten vierellä valmis 
maanpinta kallistetaan rakennuksesta poispäin kuivatusohjeiden mukaan.  
 
Asfaltoitavilla piha- ja liikennealueilla pinnanmuotoilu tehdään vähintään 1% 
kaltevuuteen, suositeltava viettokaltevuus on 2,0–2,5 %, jolloin valumave-
det pääsevät poistumaan pintavaluntana. Alueelle tulee rakennettavaksi sa-
devesiviemäröinti kaivoineen ja/tai riittävän tehokas avo-ojajärjestelmä. 
Kattovedet on suositeltavaa johtaa suoraan putkeen. 
 
 
 

4. YHTEENVETO 

Selvitys koskee Häriskiven aluetta Tuusulassa. Alue on nykytilassa laajalti 
metsäistä virkistysaluetta, mutta siinä on myös joitain asuinrakennuksia ja 
itäosassa Hämeentien varrella on liikerakennuksia. Alueen eteläosassa si-
jainnut vesitorni on hiljattain purettu. Osalla aluetta on asemakaava voimas-
sa. Asemakaavan muutostyö on pantu vireille syksyllä 2012. Aluetta kehite-
tään pientaloalueeksi lähipalveluineen.  
 
Topografialtaan selvitysalueen maasto on vaihtelevaa. Korkeimmillaan 
maanpinta on eteläosassa vanhalla vesitornimäellä tasolla noin +76. Alueen 
keskiosassa maanpinta on yleisesti tasolla noin +60…+65. Muutoin maasto 
laskee länteen päin mentäessä, selvitysalueen länsiosassa maanpinta on ta-
solla noin +50…+53 ja alueen länsipuolella olevalla peltoalueella tasolla noin 
+47…+48. 
 
Selvityksen kohteena olevan alueen pohjasuhteet ovat vaihtelevat. Pohjois- 
ja eteläosan kumparealueilla maaperä koostuu lähinnä moreenista. Alueen 
keskiosassa esiintyy hiekkaa, hietaa ja silttiä tai savista silttiä. Alueen länsi-
osassa maaperä koostuu savesta. Maakerrosten paksuus ja kovan pohjan 
taso vaihtelee niin ikään alueella huomattavasti.  Alueen keskiosassa kaira-
ukset ovat päättyneet tiiviiseen kerrokseen tasolla noin +50…+60, eli noin 
1…10 m syvyydessä maanpinnasta. Länsiosan savialueella kairaukset ovat 
päättyneet tasolla noin +37…+45, noin 7…13 m syvyydessä maanpinnasta. 
Savialueella saven paksuus vaihtelee pääosin 3-6 m välillä. Savi on laadul-
taan laihaa tai lihavaa syvyydestä riippuen. 
 
Pohjaveden pinnan taso vaihtelee alueella merkittävästi mm. vaihtelevan to-
pografian ja kalliokynnysten takia. Keskiosan pohjavesiputkessa 304 pohja-
vesi oli tasolla 58,1, eli noin 3,4 m maanpinnasta. Länsiosan putkessa 310 
pohjavesi oli tasolla 50,1, eli noin 1,3 m syvyydessä maanpinnasta. Pohjave-
si ei siis ole pohjavesiputken kohdalla paineellista, mutta koska maasto las-
kee siitä edelleen länteen mentäessä, on mahdollista että selvitysalueen län-
sireunalla pohjaveden painetaso on hyvin lähellä maanpintaa. 
 
Erilaisten pohjasuhteiden takia alueen rakentamisessa tulee käytettäviksi 
erityyppiset perustamistavat ja pohjanvahvistusmenetelmät. Moreenialueilla 
voidaan rakennukset ja kadut perustaa maanvaraisesti, kun taas savialueella 
rakennukset perustetaan paalujen varaan. Pengerrystä tulee tehtäväksi alu-
een länsiosan alavammalla savialueella, arviolta 1…2 m, jotta korkealla oleva 
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pohjaveden pinta ei aiheuta ongelmia alueen käytössä. Pengerrys aiheuttaa 
stabiliteettiongelmia ja rakentaminen vaatii pohjanvahvistusta savialueella. 
Soveltuva pohjanvahvistusmenetelmä olisi massa- ja/tai pilaristabilointi. 
Pohjanvahvistusta voidaan tehdä suorittamalla maaperän esikuormitusta. 
Esikuormitus on tehokkaimmillaan ohuiden savikerrosten kohdilla. Muualla 
selvitysalueella piha- ja liikennealueet voidaan perustaa pohjamaan varaan 
eikä erillistä pohjanvahvistusta tarvita. Moreenialueilla kallio on todennäköi-
sesti lähellä maanpintaa ja rakentaminen saattaa näillä kohdin edellyttää 
louhintaa. 
 
 
 
Ramboll Finland Oy 
 
Espoossa, 28.2.2013 
 
 
 
Oscar Lindfors  Markku Lehikoinen 
FM   RI 
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v. 3.2    10.6.2001 (c) M. Smura TIEPENKEREEN  PAINUMA
25.2.2013 12:19 Laskija: KHAV Otsikkotiedot:

Tuusula Häriskivi, rakennettavuusselvitys, täyttö 1,0 m
Lähtöarvot: (valkeat ruudut)
Maanpinnan kaltevuus M:10 M 0
Penkereen yläpinnan leveys B 40,00 m
Penkereen tilavuuspaino 20 kN/m3
Tasainen pintakuorma kPa vasen oikea
Pengerkorkeus H 1 1 m
Luiskakaltevuus 1:N N 1,5 1,5
Pohjavesipinnan etäisyys hw 1,3 1,3 m
POHJANVAHVISTUS vas. oik. vas. oik.
VASTAPENGER korkeus:   0 0 leveys: 0 0
KEVENNYS paksuus:   0,00 0,00 pääll.rak: 0 0
kevennyksen luiskakaltev: 1,5 1,5 6 -4 ´

     MAAKERROKSET w%-menetelmä 0/1 1 TANGENTTIMODULI-MENETELMÄ (m 0/1 0
d(vas)d(oik) w% Kc   Painuma mm c   [kPa] m1 m2    Painuma mm

[m] [m] [%]          [kN/m3] vas KL oik alar. [kPa] ylär. alar. vas KL oik
Kerros 1 1,7 1,7 61 16,3 6,3 0,85 120 130 120 23,7 0,0 0,0 23,7 11,5 0,0 86,0 0,0 0 0 0
Kerros 2 1,9 1,9 60 16,4 6,4 0,85 47 65 47 35,8 0,0 23,7 35,8 11,7 0,0 88,0 0,0 0 0 0
Kerros 3 1,0 1,0 63 16,2 6,2 0,85 19 29 19 42,0 0,0 35,8 42,0 11,1 0,0 83,0 0,0 0 0 0
Kerros 4 2,4 2,4 50 17,1 7,1 0,85 28 45 28 59,1 0,0 42,0 59,1 14,0 0,0 105,0 0,0 0 0 0
KARKEA  PAINUMA-ARVIO (W%-menetelmä) mm 214 269 214 KOKONAISPAINUMA  (m mm 0 0 0

     LASKENNAN TULOS vas KL oik
     Pengerkuorma Kpa 20,0 20,0 20,0
     Kokonaispainuma mm 214 269 214
     Sivukaltevuuden muutos % 0,3 0,3

100 mm  =tavoitepainuma R=Reset-painike (palauttaa laskenta-automatiikan)
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v. 3.2    10.6.2001 (c) M. Smura TIEPENKEREEN  PAINUMA
25.2.2013 12:27 Laskija: KHAV Otsikkotiedot:

Tuusula Häriskivi, rakennettavuusselvitys, täyttö 1,5 m
Lähtöarvot: (valkeat ruudut)
Maanpinnan kaltevuus M:10 M 0
Penkereen yläpinnan leveys B 40,00 m
Penkereen tilavuuspaino 20 kN/m3
Tasainen pintakuorma kPa vasen oikea
Pengerkorkeus H 1,5 1,5 m
Luiskakaltevuus 1:N N 1,5 1,5
Pohjavesipinnan etäisyys hw 1,3 1,3 m
POHJANVAHVISTUS vas. oik. vas. oik.
VASTAPENGER korkeus:   0 0 leveys: 0 0
KEVENNYS paksuus:   0,00 0,00 pääll.rak: 0 0
kevennyksen luiskakaltev: 1,5 1,5 6 -4 ´

     MAAKERROKSET w%-menetelmä 0/1 1 TANGENTTIMODULI-MENETELMÄ (m 0/1 0
d(vas)d(oik) w% Kc   Painuma mm c   [kPa] m1 m2    Painuma mm

[m] [m] [%]          [kN/m3] vas KL oik alar. [kPa] ylär. alar. vas KL oik
Kerros 1 1,7 1,7 61 16,3 6,3 0,85 153 162 153 23,7 0,0 0,0 23,7 11,5 0,0 86,0 0,0 0 0 0
Kerros 2 1,9 1,9 60 16,4 6,4 0,85 70 88 70 35,8 0,0 23,7 35,8 11,7 0,0 88,0 0,0 0 0 0
Kerros 3 1,0 1,0 63 16,2 6,2 0,85 28 39 28 42,0 0,0 35,8 42,0 11,1 0,0 83,0 0,0 0 0 0
Kerros 4 2,4 2,4 50 17,1 7,1 0,85 42 63 42 59,1 0,0 42,0 59,1 14,0 0,0 105,0 0,0 0 0 0
KARKEA  PAINUMA-ARVIO (W%-menetelmä) mm 294 352 294 KOKONAISPAINUMA  (m mm 0 0 0

     LASKENNAN TULOS vas KL oik
     Pengerkuorma Kpa 30,0 30,0 30,0
     Kokonaispainuma mm 294 352 294
     Sivukaltevuuden muutos % 0,3 0,3

100 mm  =tavoitepainuma R=Reset-painike (palauttaa laskenta-automatiikan)
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v. 3.2    10.6.2001 (c) M. Smura TIEPENKEREEN  PAINUMA
25.2.2013 12:27 Laskija: KHAV Otsikkotiedot:

Tuusula Häriskivi, rakennettavuusselvitys, täyttö 2,0 m
Lähtöarvot: (valkeat ruudut)
Maanpinnan kaltevuus M:10 M 0
Penkereen yläpinnan leveys B 40,00 m
Penkereen tilavuuspaino 20 kN/m3
Tasainen pintakuorma kPa vasen oikea
Pengerkorkeus H 2 2 m
Luiskakaltevuus 1:N N 1,5 1,5
Pohjavesipinnan etäisyys hw 1,3 1,3 m
POHJANVAHVISTUS vas. oik. vas. oik.
VASTAPENGER korkeus:   0 0 leveys: 0 0
KEVENNYS paksuus:   0,00 0,00 pääll.rak: 0 0
kevennyksen luiskakaltev: 1,5 1,5 6 -4 ´

     MAAKERROKSET w%-menetelmä 0/1 1 TANGENTTIMODULI-MENETELMÄ (m 0/1 0
d(vas)d(oik) w% Kc   Painuma mm c   [kPa] m1 m2    Painuma mm

[m] [m] [%]          [kN/m3] vas KL oik alar. [kPa] ylär. alar. vas KL oik
Kerros 1 1,7 1,7 61 16,3 6,3 0,85 179 186 179 23,7 0,0 0,0 23,7 11,5 0,0 86,0 0,0 0 0 0
Kerros 2 1,9 1,9 60 16,4 6,4 0,85 90 108 90 35,8 0,0 23,7 35,8 11,7 0,0 88,0 0,0 0 0 0
Kerros 3 1,0 1,0 63 16,2 6,2 0,85 38 49 38 42,0 0,0 35,8 42,0 11,1 0,0 83,0 0,0 0 0 0
Kerros 4 2,4 2,4 50 17,1 7,1 0,85 57 78 57 59,1 0,0 42,0 59,1 14,0 0,0 105,0 0,0 0 0 0
KARKEA  PAINUMA-ARVIO (W%-menetelmä) mm 363 421 363 KOKONAISPAINUMA  (m mm 0 0 0

     LASKENNAN TULOS vas KL oik
     Pengerkuorma Kpa 40,0 40,0 40,0
     Kokonaispainuma mm 363 421 363
     Sivukaltevuuden muutos % 0,3 0,3

100 mm  =tavoitepainuma R=Reset-painike (palauttaa laskenta-automatiikan)
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v. 3.2    10.6.2001 (c) M. Smura TIEPENKEREEN  PAINUMA
25.2.2013 12:28 Laskija: KHAV Otsikkotiedot:

Tuusula Häriskivi, rakennettavuusselvitys, täyttö 2,5 m
Lähtöarvot: (valkeat ruudut)
Maanpinnan kaltevuus M:10 M 0
Penkereen yläpinnan leveys B 40,00 m
Penkereen tilavuuspaino 20 kN/m3
Tasainen pintakuorma kPa vasen oikea
Pengerkorkeus H 2,5 2,5 m
Luiskakaltevuus 1:N N 1,5 1,5
Pohjavesipinnan etäisyys hw 1,3 1,3 m
POHJANVAHVISTUS vas. oik. vas. oik.
VASTAPENGER korkeus:   0 0 leveys: 0 0
KEVENNYS paksuus:   0,00 0,00 pääll.rak: 0 0
kevennyksen luiskakaltev: 1,5 1,5 6 -4 ´

     MAAKERROKSET w%-menetelmä 0/1 1 TANGENTTIMODULI-MENETELMÄ (m 0/1 0
d(vas)d(oik) w% Kc   Painuma mm c   [kPa] m1 m2    Painuma mm

[m] [m] [%]          [kN/m3] vas KL oik alar. [kPa] ylär. alar. vas KL oik
Kerros 1 1,7 1,7 61 16,3 6,3 0,85 200 206 200 23,7 0,0 0,0 23,7 11,5 0,0 86,0 0,0 0 0 0
Kerros 2 1,9 1,9 60 16,4 6,4 0,85 109 125 109 35,8 0,0 23,7 35,8 11,7 0,0 88,0 0,0 0 0 0
Kerros 3 1,0 1,0 63 16,2 6,2 0,85 46 57 46 42,0 0,0 35,8 42,0 11,1 0,0 83,0 0,0 0 0 0
Kerros 4 2,4 2,4 50 17,1 7,1 0,85 70 93 70 59,1 0,0 42,0 59,1 14,0 0,0 105,0 0,0 0 0 0
KARKEA  PAINUMA-ARVIO (W%-menetelmä) mm 424 480 424 KOKONAISPAINUMA  (m mm 0 0 0

     LASKENNAN TULOS vas KL oik
     Pengerkuorma Kpa 50,0 50,0 50,0
     Kokonaispainuma mm 424 480 424
     Sivukaltevuuden muutos % 0,3 0,3

100 mm  =tavoitepainuma R=Reset-painike (palauttaa laskenta-automatiikan)
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