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1. TUTKIMUSKOHDE JA TEHDYT TUTKIMUKSET 

Nurmijärven kunnan toimeksiannosta olemme tehneet rakennettavuusselvityksen Nurmijärven 
Klaukkalassa Lintumetsän alueella. Alueelle suunnitellaan parhaillaan omakotitalotonttien raken-
nuskaavaa, jonka luonnos on näkyvissä liitteellä 2 sekä tutkimuskarttapohjaan siirrettynä. Tutki-
muskohteen sijainti näkyy yleiskartalla piir.nro 82130365.1. 

Maaperäolosuhteiden selvittämiseksi alueella tehtiin viikolla 24/2010 seuraavat tutkimukset: 

− kairauspisteiden maastoon merkintä ja kartoitus KKJ/N60 (Nurmijärven kunta) 

− painokairauksia 20 tutkimuspisteessä (101-120) kovaan pohjaan (Nurmijärven kunta) 

− siipikairauksia kahdessa tutkimuspisteessä (109,117) 

− väliaikaisten pohjavesiputkien asennus kairauspisteisiin 103,113 ja 117 

− häiriintyneiden maanäytteiden otto kolmesta kairauspisteestä 103,113 ja 117, yhteensä 
15 kpl 

− häiriintymättömien maanäytteiden otto kairauspisteestä 113, 2 kpl. 

Lisäksi käytössämme oli Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy:n v. 2003 tekemän Rakennettavuus-
selvityksen (työ nro 10584) tulokset. Tutkimuksen kairausdiagrammit (1-11) ja maanäytteiden 
tutkimustulokset on otettu mukaan tähän työhön. 

Kairauspisteiden sijainnit näkyvät tutkimuskartalla piir.nro 82130365.2 ja kairaustulokset leikka-
uspiirustuksilla piir.nrot 82130365.3-5. Häiriintyneiden maanäytteiden tutkimustulokset näkyvät 
lomakkeilla numerot 82130365.6-8 sekä liitteillä 3/82130365.1 ja 2. 

 

2. MAAPERÄOLOSUHTEET 

Tutkimusalue on melko kapea ja pitkä mitoiltaan noin 250 m x 950 m. Alue sijaitsee Klaukkalassa 
asutun alueen keskellä. Alueen etelä- ja pohjoispäädyssä on mäkialueita tasoilla noin +57…+83, 
joista maanpinta viettää alueen keskiosaan melko tasaiselle alueelle tasoon noin +54…+57. Kes-
kiosassa on lisäksi kaksi pientä mäkikumpua tasoilla noin +57…+59. Alue on metsämaata keski-
osaltaan osittain soistunutta. 

Alueen eteläpäädyn korkein kohta on kalliota, jossa on jyrkänteitä. Aluetta ei ole suunniteltu 
tonttimaaksi (alue 1). 

Mäkialueilla (alueet 2, 3 ja 5) maanpinnassa on noin 0,3 m paksu pintahumuskerros ja tämän al-
la yleensä 0,3-1,3 m paksu löyhä/pehmeä tai sitkeä hiekka, siltti tai savikerros. Edelleen alempa-
na on yleensä 0,5-9,2 m paksu kerros löyhää – tiivistä hiekkaa, moreenia ja savea. Arvioitu kal-
liopinta on paikoin noin 1,3-2,5 m syvyydessä maanpinnasta. 

Keskialueen reunoilla (alue 4) pintahumuskerroksen alla on paikoitellen noin 1,0 m paksu peh-
meä savikerros, jonka alla on 3,7-6,0 m sitkeää savea. Edelleen alempana on kovaa savea ja tii-
vistä hiekkaa. 
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Keskialueella on pehmeikköalue (6), jonka maanpinnassa on 0,3-0,4 m paksu humus tai turve-
kerros. Pintakerroksen alla on sitkeää ja pehmeää savea ja silttiä 3,6-10,7 m paksu kerros. Tässä 
kerroksessa on havaittavissa paikoin niin sanottu kuivakuorikerros, jonka paksuus vaihtelee noin 
2,4-4,0 m. Alinna on löyhää – tiivistä silttiä, savea, hiekkaa ja moreenia. 

Kairaussyvyydet vaihtelivat 1,3-13,8 m maan pinnasta ja lähes kaikki kairaukset päättyivät ki-
veen sekä kiveen tai kallioon, joka arvioidaan tutkimusten perusteella kalliopinnaksi. 

Siipikairauksilla (109, 117) mitattiin häiriintymättömän maaperän leikkauslujuudeksi 13,4-
52,3 kN/m ja häirityn maaperän leikkauslujuudeksi 0,5-4,6 kN/m. 

Kairauspisteistä 2-5, 10, 103,113 ja 117 otetut maanäytteet olivat silmävaraisesti arvioituna sa-
vista silttiä, savea, laihaa savea ja lihavaa savea. Näytteiden vesipitoisuudet vaihtelivat välillä 
27,1-73,4 %. Maanäytteet ovat routivia. 

Häiriintymättömiä maanäytteitä otettiin kairauspisteestä 113 syvyyksistä noin 3,2 m ja 5,5 m ja 
näytteille tehtiin ödometrikokeet, liite 1/82130365. 

Pohjavesipinta havaittiin väliaikaisista havaintoputkista pisteissä 5, 103, 113 ja 117. Pohjavesi si-
jaitsi 2,5…5,9 m syvyydessä maanpinnasta tasoilla +50,4…+53,7 (7.5.2003 ja 16.6.2010). 

Alueella 6 oli monin paikoin vettä maanpinnassa maastokäynnillä huhtikuussa 2010. Vesi on sa-
de- ja sulamisvesiä, jotka eivät imeydy maaperään ja alueen tasaisuuden vuoksi jäävät maasto-
painanteisiin. 

 

3. RAKENNETTAVUUS 

Tutkittu alue on jaettu rakennettavuudeltaan kuuteen alueeseen, jotka on esitetty tutkimus- ja 
rakennettavuuskartalla piir.nro 82130365.2. Alueiden väliset rajat ovat suuntaa antavia ja tiedot 
edustavat alueiden keskimääräisiä olosuhteita. 

Alue 1 

Kallioalue, jossa on paikoin jyrkänteitä. Aluetta ei ole suunniteltu rakennusten sijaintialueeksi. 

Alue 2 

Alueella on ylimpänä maakerroksena 0,3-0,7 m paksu, löyhä kivinen hiekka-, siltti- ja savikerros, 
joka poistetaan rakennusten sijaintipaikoilta. Em. kerroksen alla on 0,7-5,6 m paksu, löyhä-tiivis 
hiekka-, moreeni- ja savikerros. Arvioitu kalliopinta on paikoin ≤2,5 m syvyydessä maanpinnas-
ta. 

Alueella voidaan rakentaa omakotitaloja (1-2 kerrosta) maanvaraisille anturaperustuksille. Geo-
tekninen kantavuus on löyhän-tiiviin hiekka-, moreeni- ja savikerroksen alueella vähintään 0,3 m 
paksun, tiivistetyn anturanalustäytön päällä 100 kN/m. Rakennusten lattiat voidaan perustaa 
maanvaraisesti. 

Alue 3 

Alueella on ylimpänä maakerroksena 0,5-0,8 m paksu, sitkeä ja pehmeä savi- ja silttikerros, joka 
poistetaan rakennusten sijaintipaikoilta. Em. kerroksen alla on 0,5-9,2 m paksu, tiivistä hiekkaa 
ja moreenia sekä sitkeää ja kovaa savea siltävä maakerros. Arvioitu kalliopinta on paikoin 1,3-
2,4 m syvyydessä maanpinnasta. 

Alueelle voidaan rakentaa omakotitaloja (1-2 kerrosta) maanvaraisille anturaperustuksille. Geo-
tekninen kantavuus on mainitun tiiviin sekä sitkeän ja kovan maakerroksen alueella vähintään 
0,3 m paksun, tiivistetyn anturanalustäytön päällä 150 kN/m. Rakennusten lattiat voidaan pe-
rustaa maanvaraisesti. 
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Alue 4 

Alueella on paikoitellen ylimpänä maakerroksena noin 1,0 m paksu, pehmeä savikerros, joka 
poistetaan rakennusten sijaintipaikoilta. Em. kerroksen alla on 3,7-6,0 m paksu sitkeä savikerros. 

Alueelle voidaan rakentaa omakotitaloja (1-2 kerrosta) maanvaraisille anturaperustuksille. Geo-
tekninen kantavuus on sitkeän savikerroksen alueella vähintään 0,3 m paksun, tiivistetyn antu-
ranalustäytön päällä 60 kN/m. Rakennusten lattiat voidaan perustaa maanvaraisesti. 

Alue 5 

Alueella on ylimpänä maakerroksena 0,8-1,3 m paksu pehmeä ja sitkeä savi- ja silttikerros, joka 
poistetaan rakennusten sijaintipaikoilta. Em. kerroksen alla on 1,1-2,3 m paksu tiivis hiekka- ja 
kova savikerros. Arvioitu kalliopinta on paikoin noin 1,9 m syvyydessä maanpinnasta. 

Alueelle voidaan rakentaa omakotitaloja (1-2 kerrosta) maanvaraisille anturaperustuksille. Geo-
tekninen kantavuus on tiiviin hiekka- ja kovan savikerroksen alueella vähintään 0,3 m paksun, 
tiivistetyn anturanalustäytön päällä 80 kN/m. Rakennusten lattiat voidaan perustaa maanvarai-
sesti. 

Alue 6 

Alueella on pehmeää ja sitkeää savea ja silttiä 3,6-10,7 m paksu kerros, jonka alla on löyhää – 
tiivistä silttiä, savea, hiekkaa ja moreenia. 

Alueelle voidaan rakentaa omakotitaloja (1-2 kerrosta), jotka perustetaan tukipaalujen varaan. 
Paalupituudeksi arvioidaan kairaussyvyys eli 4-14 m. Rakennusten lattiat rakennetaan kantaviksi. 

 

4. TEIDEN JA PUTKIJOHTOJEN PERUSTAMINEN 

Alueilla 2-6 tiet voidaan perustaa pääasiassa maanvaraisesti. Vain osalla aluetta 6 (karttaan ra-
jattu alue) tiet tulee perustaa syvästabiloinnin (kalkkisementtipilarit Ø 600 mm) varaan. 

Alueille 2-6 suositellaan seuraavia teiden rakennekerroksia (routiva perusmaa, savi, kantavuus-
luokka E): 

− kulutuskerros, Ab 22      50 mm 

− kantava kerros, murske 0-32 mm   100 mm 

− kantava kerros, murske 0-64 mm   200 mm 

− jakava kerros, sora 0-150 mm   400 mm 

− suodatinkerros, hiekka 0-16 mm   350 mm 

− suodatinkangas, käyttöluokka N3                    

Yhteensä vähintään                     1 100 mm 

Putkijohdot voidaan perustaa alueilla 2-6 pääasiassa 0,15 m paksun tasaussorakerroksen, alla 
suodatinkangas N3, päälle. Vain alueella 6, syvästabiloinnin alueella ja missä kuivakuorikerros 
joudutaan puhkaisemaan, putkijohtojen alle tehdään 0,30 m paksu kuitukangasarina (N3) 0-
35 mm murskeesta ja päälle 0,15 m paksu normaali tasaussorakerros. 
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