LIITE 10

Limingan kunta
Kotirannan alue
Alustava rakennettavuusselvitys

24.9.2018

Limingan kunta
Kotirannan alue

Alustava rakennettavuuusselvitys

1. YLEISET TIEDOT KOHTEESTA
Tutkimusalue sijaitsee Limingan kunnassa, taajaman pohjoispuolella ja Temmesjoen eteläpuolella. Alue on tällä hetkellä peltoa ja mahdollista tulva-aluetta. Alueen maaperä on silmämääräisen
tarkastelun perusteella hapanta sulfaattimaata. Tässä alustavassa selvityksessä on kartoitettu alueen rakentamismahdollisuuksia.
2. SUORITETUT TUTKIMUKSET
Alueella suoritettiin pohjatutkimuksia painokairaamalla ja ottamalla häiriintyneitä maanäytteittä.
Kairauksia suoritettiin yhteensä kuudessa pisteessä ja maanäytteitä otettiin sarja yhdestä pisteestä. Maanäytteistä määritettiin maalaji, vesipitoisuus, hehkutushäviö, rikkipitoisuus, alku-pH, inkuboitu-pH ja nettohapontuotto. Tutkimuspisteiden sijainti on esitetty tutkimuspistekartalla ja
kairaustulokset erillisellä liitteellä.
Maanäytetulokset on esitetty myös liitteenä. Näytetulokset ovat vielä alustavia, sillä näytteiden
pH-inkubointi on kesken. Liitteen tuloksissa pH-inkubointi on vaiheessa 4 vko.
3. POHJASUHTEET
Alue on tasaista peltoaluetta, joka rajoittuu pohjoisessa Temmesjokeen ja etelässä asutusalueeseen. Korkeusasema alueella vaihtelee noin tasosta N2000 + 2,6 noin tasoon N2000+3,5.
Kairaustulosten perusteella alue voidaan jakaa karkeasti kahteen erilaiseen osa-alueeseen.
Alueen eteläosa, kairauspisteet 1 ja 5
Maanpinnassa on noin 20-40 cm humuskerros, jonka alapuolella on noin 3,5-5,0 m syvyydelle
saakka jatkuva löyhä savinen silttikerros. Löyhän kerroksen alapuolella on tiivis perusmaakerros,
joka jatkuu kairausten loppuun saakka. Kairaukset ulottuivat noin 7,0-9,0 m syvyyteen maanpinnasta.
Alueen keski- ja pohjoisosa, kairauspisteet 2,3,4, ja 6
Maanpinnassa on noin 20-40 cm humuskerros, jonka alapuolella on ohut, noin 1,0 m syvyydelle
maanpinnasta ulottuva kuivakuorikerros. Kuivakuorikerroksen alapuolella on hyvin löyhä savinen silttikerros, joka jatkuu noin 5,5 m syvyydelle maanpinnasta saakka. Tämän kerroksen alapuolella on löyhä savinen silttikerros, joka jatkuu noin 16-18 m syvyydelle maanpinnasta saakka.
Löyhän kerroksen alapuolella on tiivis perusmaakerros, joka jatkuu kairausten loppuun saakka.
Kairaukset ulottuivat noin 16,4-19,2 m syvyyteen maanpinnasta saakka.
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4. TUTKITUN ALUEEN RAKENNETTAVUUS

Rakennusten perustaminen
Alueen rakennettavuus on luokiteltu KUPO-92 (Kunnallistekniikan pohjatutkimusohjeet) mukaisilla rakennettavuusluokilla huomioiden, että alueelle on suunniteltu rakennettavaksi pientaloja.
Alueen eteläosa, kairauspisteet 1 ja 5
Eteläpuolinen osa-alue voidaan lukea rakennettavuusluokkaan 3a, vaikeasti rakennettava pehmeikkö. Tällä alueella rakennukset voidaan perustaa noin 6…7 cm painumia sallien normaalisti
maanvaraisille anturoille ja lattiat voidaan perustaa maanvaraisina, mikäli rakennusten alueet
esikuormitetaan ennen rakentamista painumien vähentämiseksi. Esikuorimituspenkereen pitoaika
on karkeasti arvioiden noin 6-12 kk.
Vaihtoehtoisesti rakennukset voidaan perustaa kiinteään perusmaahan ulottuvan tukipaalutuksen
varaan.
Alueen keski- ja pohjoisosa, kairauspisteet 2,3,4, ja 6
Eteläpuolinen osa-alue voidaan lukea rakennettavuusluokkaan 4, vaikeasti rakennettava syvä
pehmeikkö. Tällä alueella rakennukset voidaan perustaa kiinteään perusmaahan ulottuvan tukipaalutuksen varaan.
Kuivatus
Alueiden kuivatus on tasaisuuden vuoksi hankalasti toteutettavissa ja voi edellyttää kuivatusvesien pumppaamista.

Tulvariskit
Pohjois-pohjamaan ely-keskus on laatinut v. 2018 alustavan arvioinnin tulvariskeistä Temmesjoen vesistöalueella (26.3.2018, Dnro POPELY 2471/2017). Temmesjoen alaosalle v. 2016- 2017
tehdyn tulvamallinnuksen ja tulvavaarakartoituksen perusteella Kotirannan alue on määritetty
tulva-alueeksi harvinaiselle, noin kerran 100 vuodessa toistuvalla tulvalle. Tulvakorkeus alueella
olisi alle 0,5 m, paikoin 0,5…1,0 m. Tulvariskien suuruutta voi lisätä alueen lisääntynyt maankäyttö ja jääpatotulvien riski.
Mikäli alue päätetään rakentaa, hulevesien hallintaan ja rakentamiskorkeuden valintaan tulee
tulvariskien vuoksi kiinnittää erityistä huomiota.
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Happamat sulfaattimaat
Silmämääräisen tarkastelun ja maanäytetulosten perusteella alue on hapanta sulfaattimaata, joka
on pinnasta hapettunut peltojen kuivatuksen seurauksena noin 1,5 syvyyteen saakka. Pelkistyneessä tilassa oleva musta sulfidisavi alkaa noin 1,5 syvyydestä.
Maanäytteiden rikkipitoisuuksien mukaan maan happamoitumispotentiaali on kohtalainen ja
NAG ja NAHG-pH-mittauksen mukaan maa tuottaa kohtalaisesti happoa. Myös inkubaatio-pH:n
alustavat tulokset osoittavat että syvemmältä otetut näytteet sisältävät sulfidia.
Mikäli aluetta joudutaan rakentamisen vuoksi kuivattamaan syvemmältä tai rakenteita sijoittamaan yli 1,5 m syvyyteen, pääsevät luonnollisessa tilassa olevat potentiaaliset happamat sulfaattimaat hapettumaan. Tämä voi aiheuttaa edelleen maaperän ja kuivatusvesien happamoitumista
sekä metallien liukenemista kuivatusvesiin.
Mikäli alue päätetään rakentaa, happamien sulfaattimaiden käyttäytymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi rakentamiskorkeuden valinnassa ja kuivatusvesien johtamisen ja
käsittelyn suunnittelussa.
Rakentamisessa tulisi välttää kaivua pelkistyneiden sulfidimaiden tasolle. Lisäksi pohjavedenpinnan alentamista tulee välttää. Mikäli tämä ei ole mahdollista, altistuminen ilmakehän hapelle
tulisi minimoida ja pitää maa vedellä kyllästettynä. Tämä onnistuu esim. peittämällä sulfaattimaa
maalla, jolla on pieni ilmanläpäisevyys. Vaihtoehtoina maan kaivamiselle ovat esim. maan stabilointi, paalutus tai esikuormitus yhdistettynä pystyojitukseen.
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painokairausdiagrammit, pisteet 1-6
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