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1. YLEISTÄ KOHTEESTA

Tämä rakennettavuusselvitys koskee Tampereen Västinginmäkeen suunnitellun kaava-
alueen rakennettavuutta karttaan merkityillä alueilla pääasiassa pientalotonttien kohdalla.

Raporttiin liittyy kuntatekniikan suunnittelun asiakirja 14/20733/1.

Tehdyt tutkimukset
Rakennusalueelle on Tampereen Infran toimesta tehty keväällä 2019 puristin-heijari- ja
porakonekairauksia ja otettu häiriintyneitä näytteitä.

Lisäksi alueella on tehty pohjatutkimuksia aiemmissa rakennusvaiheissa. Alueen poikki
kulkevaa Vuoreksen Puistokatua on tutkittu 2000-luvulla useassa vaiheessa. Lahdesjär-
ven puoleisia ranta-alueita on tutkittu 1960-luvulla painokairauksia Tampereen kaupungin
toimesta.

Lisäksi alueella on tehty maatutkaluotauksia 2015.

Tutkimuspisteet on vaaittu. Tutkimuksissa on käytetty koordinaattijärjestelmänä ETRS-
GK24 ja korkeusjärjestelmänä N2000.

Pilaantuneet maat
Alueella ei ole tehty pilaantuneiden maiden selvitystä. Ennen rakennustöiden aloitusta
alueelle on tehtävä pima-selvitys.

Maa- ja kiviainesselvitys
Pöyry Finland Oy tekee alueelta maa- ja kiviainesselvityksen syksyllä 2019.

Alin suositeltava rakentamiskorkeus
Pirkanmaan ympäristökeskuksen julkaisun Alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet
Pirkanmaalla mukaan alin suositeltava rakentamiskorkeus Särkijärven rannassa on
+115,9 (N2000).

2. ALUEIDEN RAKENNETTAVUUS

Alue 1

Pohjasuhteet
Alueella noin 1,5 m paksun kuivakuorikerroksen alla on 1,5-2,5 m paksu liejuinen saviker-
ros. Kairaukset ovat päättyneet kovaan maakerrokseen, kiveen, lohkareeseen tai kallioon
1,5-3m syvyydessä maanpinnasta.

Rakennettavuus
Alueella rakennukset voidaan perustaa massanvaihdonvälityksellä kovaan pohjaan tai
tukipaalujen varaan. Alueelle tehtäville täytöille on varattava riittävän pitkä painuma-aika.

Viemärit ja putket on perustettava massanvaihdon varaan tai kantavina perustusten va-
raan.
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Alue 2

Pohjasuhteet
Alueella noin 1,5 m paksun kuivakuorikerroksen alla on 1,5-5 m paksu liejuinen saviker-
ros. Kairaukset ovat päättyneet kovaan maakerrokseen, kiveen, lohkareeseen tai kallioon
1,5-3m syvyydessä maanpinnasta.

Rakennettavuus
Alueella rakennukset voidaan perustaa massanvaihdonvälityksellä kovaan pohjaan tai
tukipaalujen varaan. Alueelle tehtäville täytöille on varattava riittävän pitkä painuma-aika.

Viemärit ja putket on perustettava massanvaihdon varaan tai kantavina perustusten va-
raan.

Suositellaan, että idästäpäin katsottuna kolmea ensimmäistä tonttia ei kaavoiteta pienta-
lokäyttöön pohjaolosuhteiden takia.

Alue 3

Pohjasuhteet
Alueella noin 1,5 m paksun savi/siltti kerroksen alla on keskitiivis kitkamaakerros. Alueen
keskiosaan tehty kairaus on päättynyt kovaan maakerrokseen, kiveen, lohkareeseen tai
kallioon 4,5 m syvyydessä maanpinnasta.

Rakennettavuus
Alueella rakennukset voidaan perustaa massanvaihdonvälityksellä kovaan pohjaan tai
suoraan arinakerroksen välityksellä perusmaan varaan.

Viemärit ja putket voidaan perustaa perusmaan varaan.

Alue 4

Pohjasuhteet
Alueella noin 1,5 m paksun kuivakuorikerroksen alla on 1,5-5 m paksu liejuinen saviker-
ros. Kairaukset ovat päättyneet kovaan maakerrokseen, kiveen, lohkareeseen tai kallioon
1,5-3m syvyydessä maanpinnasta.

Rakennettavuus
Alueella rakennukset voidaan perustaa massanvaihdonvälityksellä kovaan pohjaan tai
tukipaalujen varaan. Alueelle tehtäville täytöille on varattava riittävän pitkä painuma-aika.

Viemärit ja putket on perustettava massanvaihdon varaan tai kantavina perustusten va-
raan.

Suositellaan, että alueelle ei kaavoiteta pientalotontteja. Alueen maanpinta on niin mata-
lalla, että sitä pitää nostaa tulvariskin poistamiseksi. Maanpinnan nosto turvemaassa ai-
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heuttaa suuria ja pitkäaikaisia painumaeroja. Lisäksi tonteille tehtävät pohjanvahvistus-
työt ovat laajuudeltaan merkittäviä.

Alue 5

Pohjasuhteet
Alueelta on vain yksi kairaus. Tutkimuspisteessä on noin metrin savikerros, minkä jälkeen
alkaa kova maakerros.

Alue on pohjakarttaan merkattu pehmeikkönä. Alueelle on ohjelmoitava tarkentavia tut-
kimuspisteitä, ennen tonttien kaavoitusta.

Rakennettavuus
Mikäli alueelle tehty pohjatutkimus on edustava, niin alueella rakennukset voidaan perus-
taa massanvaihdonvälityksellä kovaan pohjaan tai suoraan arinakerroksen välityksellä
perusmaan varaan.

Alue 6

Pohjasuhteet
Alueelta on vain yksi kairaus. Tutkimuspisteessä on 1,5 m savikerros, minkä jälkeen al-
kaa kitkamaakerros. Kairaus on päättynyt 2,8 m syvyyteen.

Alue on pohjakarttaan merkattu pehmeikkönä, jonka keskellä on allikko. Pohjatutkimus oli
ohjelmoitu  keskemmälle pehmeikköaluetta, mutta sitä ei sieltä pystytty tekemään.

Rakennettavuus
Alueelle on suunniteltu kerrostalorakentamista. Ennen tarkempaa suunnittelua peh-
meikön syvyys kannattaa varmistaa ja sen jälkeen valita pohjanvahvistusmenetelmä.
Kerrostalot rakennetaan tukipaalujen varaan. Piha-alueille ja putkijohdoille on tehtävä
pohjanvahvistustöitä.

Tampereella 26.6.2019
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geotekniikkainsinööri
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