
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI 

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman 
osayleiskaava 

Maaperäselvitys 

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.2.2017 P21350 

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava 2030
Kaava-aineisto 25.9.2019

LIITE 15



 

Maaperäselvitys 1 (10) 
  
  

   
 1.2.2017  
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 
 

Sisällysluettelo 
1 Johdanto ......................................................................................................................... 1 
2 OYK-alueen sijainti ja perustiedot ...................................................................................... 2 

2.1 Kallio- ja maaperä sekä pinnanmuodot ....................................................................... 3 
2.2 Pintavedet .............................................................................................................. 5 
2.3 Pohjavedet ............................................................................................................. 5 

3 Alueen rakennettavuus ..................................................................................................... 7 
3.1 Yleistarkastelu ......................................................................................................... 7 

3.1.1 Rakennukset ................................................................................................ 7 
3.1.2 Putkijohdot................................................................................................... 8 
3.1.3 Tiet ja kadut ................................................................................................. 8 

3.2 Uusien kaava-alueiden läpikäynti ............................................................................... 8 
3.2.1 Yleistä ......................................................................................................... 8 
3.2.2 Alue 1.......................................................................................................... 9 
3.2.3 Alue 2........................................................................................................ 10 
3.2.4 Alue 3........................................................................................................ 10 
3.2.5 Alue 4........................................................................................................ 10 
3.2.6 Alue 5 ja 6 ................................................................................................. 11 
3.2.7 Alue 7 ja 8 ................................................................................................. 11 
3.2.8 Alue 9 ja 10 ............................................................................................... 11 
3.2.9 Alue 11 ...................................................................................................... 11 
3.2.10 Alue 12 ...................................................................................................... 12 
3.2.11 Alue 13 ...................................................................................................... 12 
3.2.12 Alue 14 ja 15 .............................................................................................. 12 
3.2.13 Alue 16 ...................................................................................................... 13 
3.2.14 Alue 17 ja 18 .............................................................................................. 13 
3.2.15 Alue 19 ...................................................................................................... 13 
3.2.16 Alue 20 ...................................................................................................... 13 
3.2.17 Alue 21 ...................................................................................................... 14 
3.2.18 Alue 22 ja 23 .............................................................................................. 14 
3.2.19 Alue 24-26 ................................................................................................. 14 
3.2.20 Alue 27 ...................................................................................................... 14 
3.2.21 Alue 28 ...................................................................................................... 15 
3.2.22 Alue 29 ...................................................................................................... 15 
3.2.23 Alue 30 ...................................................................................................... 15 
3.2.24 Alue 31 ...................................................................................................... 15 
3.2.25 Alue 32 ...................................................................................................... 16 
3.2.26 Alue 33 ...................................................................................................... 16 

4 Yhteenveto .................................................................................................................... 17 
5 Lähteet ......................................................................................................................... 18 
 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Maaperäselvitys 1 (18) 
   
1.2.2017   
   
 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 
 

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava 
 

 

1 Johdanto 

Maaperäselvitys on tehty osana Keskustaajaman osayleiskaavahanketta. Selvityk-
sessä on tarkasteltu yleisesti alueen maaperän geologista laatua ja rakennetta-
vuutta karttatarkastelun pohjalta.  

Työn toteutuksessa ja kohdetiedon hankinnassa on hyödynnetty eri julkisyhteisö-
jen aineistojen materiaalia, esim. GTK:n maaperäaineistoa, Maanmittauslaitoksen 
maastotietokantaa, vanhoja kartta-aineistoja, ympäristöhallinnon LAPIO-
tietojärjestelmää. 

Työn tilaajana toimii Mättä-Vilppulan kaupunki. Selvityksen on laatinut Niko Lah-
denperä, DI ja Lasse Korkalainen, FM, geologi FCG Suunnittelu ja tekniikka 
Oy:sta. 
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2 OYK-alueen sijainti ja perustiedot 

Mänttä-Vilppulan alue sijaitsee Pirkanmaalla noin 90 kilometrin päässä Tampe-
reelta koilliseen. Selvitysalue on laajuudeltaan noin vajaa 5000 hehtaaria ja se 
muodostuu kahdesta erillisestä taajamasta Mäntästä ja Vilppulasta välialueineen 
ja ympäristöineen.  

Selvitysalueen rajaus noudattelee Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaa-
van rajausta. Aluetta rajaavat pohjoisessa Keurusselän vesistö ja etelässä Kuore-
vedeltä ja Keurusselältä Näsijärveä kohti laskevat vedet. Rautatie halkoo aluetta 
Mäntän alueella itä-länsisuunnassa ja Vilppulan alueella pohjois-eteläsuunnassa. 
Seututie 347 kulkee tarkastelualueen poikki itä-länsisuunnassa, ja seututie 348 
kulkee pohjois-eteläsuuntaisesti selvitysalueen länsiosassa. 

Kuvassa 1. on esitetty selvitysalueen rajaus punaisella katkoviivalla. 

 
Kuva 1. Selvitysalue kattaa sekä Mäntän että Vilppulan keskustat sekä näiden lä-
heiset alueet (Pohjakartta © MML 2015).  
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2.1 Kallio- ja maaperä sekä pinnanmuodot 

GTK.n kallioperäkartan mukaan kaava-alueen pääkivilaji on granodioriitti. Alueen 
pohjoisosassa kallioperä on graniittia. Alueen eteläosan kallioperä muodostuu 
biotiittiparagneissistä, paikoin alueella on myös gabroa ja graniittia. 

 

Kuva 1. Kaava-alueen kallioperäkartta. (GTK - ja paikkatietopalvelu 2015) 

 

Kaava-alueen maaperä koostuu pääosin moreenista. Kalliopaljastumia on alueella 
runsaasti, erityisesti kaava-alueen pohjoisosassa (Hirvi-, Tervalan- ja Mäkelän-
vuori), joka on pääosin kalliomaata. Kallio- ja moreenimäkien väleis-
sä/laaksokohdissa esiintyy myös hiekkaa sekä hienojakoisempiakin maalajeja 
(hietaa, hiesua, savea) ja (sara)turvetta. Keskusta-alueella maaperä on pääosin 
täyttömaata. 

Kaava-alueen länsiosassa kulkee pohjois-eteläsuuntainen harjujakso (hiekkaa, so-
raa). Muodostuma kulkee Keuruulta Sisä-Suomen reunamuodostumalle Juupajoel-
le saakka. Mäntän keskustan eteläpuolella on hiekkavaltainen deltamuodostuma, 
lisäksi keskustan itäpuolella kulkee pohjois-eteläsuuntainen pitkittäisharju. 

Kuvassa 3. ja 4. on esitetty kaava-alue maaperäkarttoineen 1:20 000 ja 1:200 
000 mittakaavoilla. 
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Kuva 2. Kaava-alueen maaperäkartta 1:200 000. (GTK - ja paikkatietopalvelu, 

2015) 
 

Kuva 4. Kaava-alueen maaperäkartta 1:20 000. (GTK - ja paikkatietopalvelu, 

2015) 
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Kaava-alueen maanpinnan korkeusasema vaihtelee n. +205…+96 mpy, korkeim-
mat tasot löytyvät pohjoisesta, alimmat eteläosasta. Korkein kohta on kaava-
alueen pohjoisosassa sijaitseva Mäkelänvuori n. +205. Mäntän ja Vilppulan taa-
jamien kohdalla maanpinnan korkeusasema vaihtelee noin +120…+100 mpy välil-
lä. Maanpinnan alimmat maanpinnat löytyvät alueen etelä-lounasosan Pynnösky-
lästä, Pynnösselän (n. +96,1 m mpy) läheisyydestä. 

 

2.2 Pintavedet 

Mänttä-Vilppulan vesistöt muodostuvat useista laajoista, saarien ja kannasten 
pilkkomista vesistöistä, joissa on runsaasti koskia, salmia sekä pitkiä järvenselkiä. 

Mänttä-Vilppulan kaava-alue rajautuu idässä Keurusselkään (+105,4 m mpy), 
etelässä Kuoreveteen (Melasjärvi, +98,9 m mpy, Kotaselkä +98,4 m mpy) ja län-
nessä Ruoveteen liittyviin Ajosjärveen (+97,9 m mpy), Huutoselkään (+96,1 m 
mpy) ja Pynnösselkään (+96,1 m mpy). Kotaselältä on yhteys Vilppulankosken ja 
Kirkkosalmen kautta Huutoselälle. Kaava-alueella on myös muutamia pienempiä 
järviä ja lampia (mm. Kangasjärvi, Vähä-Kangasjärvi, Pukinlammi, Kotalammi ja 
kapakkalammi). 

 

2.3 Pohjavedet 

Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kuusi (6) luokiteltua 
pohjavesialuetta.  Luoteessa sijaitsee Rautainharjun pohjavesialue (id. 0493301, 
luokka I), idässä Kirstinharjun (id. 0450651, luokka I) ja Runttimäen (id. 
0429952, luokka I) pohjavesialueet, luoteessa Pollarinkankaan (id. 0493305, 
luokka II) sekä kaava-alueen pohjois- ja ulkopuolella Valkeiskankaan (id. 
0493306, luokka II) ja Ruokosenniemen (id. 0493307, luokka II) pohjavesialueet.  

Kaava-alueen lähistön pohjavesialueet luokkineen ja tunnuksineen on esitetty ku-
vassa 5. 

Pintavesistä ja hydrologiasta on esitetty lisää kaavan selvityksessä ”Mänttä-
Vilppulan hulevesiselvitys”. 
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Kuva 5. Kaava-alueen lähistön pohjavesialueet (siniset rajaukset). (Oiva- ympä-

ristö- ja paikkatietopalvelu 2015) 
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3 Alueen rakennettavuus 

3.1 Yleistarkastelu 

3.1.1 Rakennukset 

Selvitysalueen rakennettavuus on pääosin hyvä, sillä alue sijaitsee pääosin mo-
reenialueilla ja maakerrokset ovat kantavia. Moreenialueiden väleissä sijaitsevilla 
suoalueilla on turvekerroksia, joilla kustannustehokas rakennettavuus heikkenee. 
Turvealueilla rakentaminen on massanvaihdon tai muiden pohjarakennustoimen-
piteiden ja kuivatusjärjestelyiden jälkeen mahdollista, mutta kalliimpaa ja täten 
ovat rakentamisalueina toisarvoisia.  

Moreenimaat ovat lähtökohtaisesti routivia. Niiden päällä olevat lajittuneet ker-
rokset voivat olla routimattomia, mutta ne tulee selvittää alueiden rakentamisen 
yhteydessä. Rakenteeltaan tiivis moreeni muodostaa kantavan maapohjan raken-
nuksille. Mineraalimaiden päällä oleva eloperäinen humuskerros ja/tai turveker-
rokset (soistumien läheisyydessä) tulee poistaa ennen rakentamista. Rakennukset 
voidaan perustaa maanvaraisin anturoin tiiviin moreenikerroksen varaan.   

Ranta-alueella hienoainespitoisten maakerrosten kasvaessa kantavuus heikentyy 
ja routivuus lisääntyy, mikä tulee ottaa huomioon rakennuspaikkakohtaisesti ja 
rakennettaessa näille alueille tulee tehdä lisätutkimuksia. Pehmeille alueilla ra-
kennettaessa tulee myös huomioida alueellisen stabiliteetin säilyminen. 

Rakennettaville alueille sallitut pohjapaineet määritetään aluekohtaisesti pohja-
tutkimusten ja muun rakennesuunnittelun yhteydessä.  

Alustavan arvion mukaan seinäanturan minimileveytenä tulisi käyttää 600 mm. 
Anturapohjalle on suositeltavaa levittää pohjaa tasaava, tärylevyllä tiivistetty vä-
hintään 300 mm:n paksuinen murskekerros.  

Alapohjat valetaan moreenin päälle tiivistetyn salaojituskerroksen varaan tai ne 
toteutetaan rossipohjalla tuuletetuin alapohjin. Rakennusten alle ja ympärille 
suunnitellaan alapohjan kuivanapitämiseksi salaojitus. 

Pohjamaa on lähtökohtaisesti routivaa ja se on otettava huomioon asuinraken-
nuksen sekä kylmien tilojen suunnittelussa. Perustukset tai niiden alle tehtävä 
routimaton täyttö ulotetaan roudattomaan syvyyteen, joka maanvastaisella läm-
pimällä rakennusosalla on noin 1,5 metriä, kun alapohjan lämmönvastus RA<10 
m2K/W (F50 50 000 Kh). Rakennusten nurkissa noin 2,0 m matkalla routimaton 
syvyys on 0,3 m em. arvoja enemmän. Lämpimissä tai puolilämpimissä rakenteis-
sa ulkonurkissa tulee routaeristyksen lämmönvastusta lisättävä 100 %:lla.  Kyl-
män rakennusosan routimaton syvyys on noin 2,0 m. Tätä ylemmäksi sijoittuville 
perustuksille käytetään routasuojausta "Talonrakennuksen routasuojausohjeiden" 
(Rakennustieto Oy, 2007) mukaisesti.  

Eloperäisten maa-ainesten alueella turvekerrokset tulee poistaa rakentamisalueel-
ta ja tarvittaessa täyttää kitkamaalla (sora, hiekka, murske) kerroksittain tiivistä-
en. Tämän jälkeen rakenteet voidaan perustaa routimattoman kitkamaan varaan.  

Moreenikumpujen reuna-alueilla rakennettaessa pohjavettä voi virrata painantei-
siin, joten pohjaveden alle tapahtuvaa kaivamista tulisi välttää. Vaihtoehtoisesti 
pohjavettä alennetaan rakentamisen aikana pumppauskaivoilla, ojituksella ja sa-
laojilla. Alueiden kuivattamiseksi tulee rakentaa kuivatusojat ja salaojitus ennen 
rakentamista.  
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Yksityiskohtainen maaperäselvitys tulee tehdä tonttikohtaisesti rakennussuunnit-
telun yhteydessä rakennuspaikkakohtaisten pohjarakennusratkaisujen määrittä-
miseksi. 

 

3.1.2 Putkijohdot 

Moreeni, hiekka- sekä hietapohjaisilla alueilla putkijohdot voidaan perustaa pää-
osin 150 mm tiivistetyn asennusalustan päälle. Pehmeikköalueille rakennettaessa 
putket perustetaan joko massanvaihdon varaan, betonilaatalle, teräslevyarinalle 
tai geotekstiilin päälle, riippuen maaperäolosuhteista ja putken koosta. Jätevesi- 
ja vesijohdot asennetaan roudattomaan syvyyteen tai routaeristetään. Putkijohto-
jen perustamiseen vaikuttaa maaperän lisäksi käytettävät putkikoot, korkeustasot 
sekä tuleva yläpuolinen kuormitus.  

Putkijohdot suositellaan tehtäväksi InfraRYL ohjeiden mukaisesti. Putkijohtojen 
perustusratkaisut esitetään yksityiskohtaisesti alueen ja tonttien rakennesuunnit-
telun yhteydessä. 

 

3.1.3 Tiet ja kadut 

Moreeni-, hiekka ja hieta-alueilla kadut voidaan rakentaa InfraRyl 2010 katuluoki-
tuksien mukaisilla päällysrakenteen kerrosrakennepaksuuksilla. Eloperäinen maa-
aines tulee poistaa rakennekerrosten alta. Päällysrakenteet salaojitetaan alueilla, 
joilla pohjavesi on rakenteen päällysrakenteen alapinnan tason lähellä.  

Suo- ja pehmeikköalueille rakennettaessa katurakenteet perustetaan massan-
vaihdon varaan tai tapauskohtaisesti tulee tarkistaa pohjanvahvistuksen tarve. 
Pohjanvahvistuksena voidaan käyttää esimerkiksi kevennystä, geoverkkoja tai 
stabilointia.  

 
3.2 Uusien kaava-alueiden läpikäynti 

3.2.1 Yleistä 

Tässä kappaleessa käydään lävitse kaavaluonnoksessa esitetyt uudet aluevarauk-
set ja kommentoidaan yleisellä tasolla niiden rakennettavuutta sekä mahdollisia 
haasteita. Alla olevassa kuvassa 6 on esitetty juoksevalla numeroinnilla eri alueet, 
jotka käydään seuraavissa kappaleissa läpi. Tehty alueellinen tarkastelu pohjautuu 
pääasiassa alueen Geologisen tutkimuslaitoksen maaperäkartta-aineistoon (mitta-
kaava-tarkkuus 1:20 000) sekä Maanmittauslaitoksen maastokartta-aineistoon. 
Maaperäkartan maalajit edustavat alueiden pintamaakerrosta (n. 1 m). 
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Kuva 6. Uusien kaava-alueiden maaperätarkastelu. Alueet (1-33) merkitty juokse-

valla numeroinnilla alueiden kuvailun selkeyttämiseksi. 

 
 
 

3.2.2 Alue 1 

Alue 1 sijaitsee kaava-alueen lounaisosassa nykyisen 
teollisuus- ja varastoalueen eteläpuolella. Alue on osoi-
tettu yleiskaavassa teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialueeksi (T) laajentaen näin nykyistä teollisuus- 
ja varastointialuetta.  

Maaperäkartan mukaan alueen hallitseva pohjamaalaji 
on hiekkamoreeni ja kallio, alueen keskellä on myös 
arvioitu maaperäkartan perusteella olevan turvealue, 
joka erottuu myös alueen pohjakartassa. Alueen poh-
joisosassa erottuu savi-silttiesiintymä.  

Alueen rakennettavuus on turve- ja savialuetta lukuun 
ottamatta hyvä.  Alueen käyttösuunnitelmassa on hyvä huomioida keskellä oleva 
turvealue. 
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3.2.3 Alue 2 

Alue 2 on pitkulainen pohjois-eteläsuunnassa oleva kaava-alue, 
joka sijaitsee kaava-alueen lounaisosassa ja on osoitettu rauta-
tieliikenteenalueeksi (LR).  

Maaperäkartan mukaan alueen pohjamaalaji on pääosin sora- tai 
hiekka, mutta pohjoisosassa alue halkoo myös savi- ja kallio alu-
eita.  

Alueen rakennettavuus on pääosin hyvä, sillä suurin osa alueesta 
sijoittuu kitkamaalajien alueelle. Rakennettavuuden kannalta 
huonoin pohjamaa-alue sijaitsee alueen pohjoisosassa. Alueelle 
suositellaan tehtäväksi pohjatutkimukset käyttösuunnitelmien 
tarkentuessa.   

 

 

 

3.2.4 Alue 3 

Alue 3 sijaitsee kaava-alueen länsiosassa ja on osoitettu 
yleiskaavassa Venevalkama-alueeksi (LV).  

Maaperäkartan mukaan alue on kokonaisuudessaan hie-
noa hietaa (hienoa hiekkaa).  

Alueen rakennettavuuden voidaan arvioida olevan hyvä. 
Suurissa täytöissä tulee huomioida alueellinen stabili-
teetti läheisen vesistön vuoksi.  

 

 

 

 

 

3.2.5 Alue 4 

 Alue 4 sijaitsee Savilahden vesistö-alueen pohjoispuolella 
ja on osoitettu yleiskaavassa Venevalkama-alueeksi 
(LV).  

Maaperäkartan mukaan alue sijoittuu maaperäolosuhteil-
taan pääosin savialueelle.  

Rakennettavuuden kannalta alueen voidaan arvioida 
pohjamaalajin perusteella olevan huono. Alueen maaperä 
suositellaan tutkittavaksi tarkempien maaperäolosuhtei-
den selvittämiseksi kun alustava alueen käyttösuunni-
telma on tiedossa. Suurissa täytöissä tulee myös huomi-

oida alueellisen stabiliteetin säilyminen. 
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3.2.6 Alue 5 ja 6 

Alueet 5 ja 6 sijaitsevat Kyrönniemen alueella. Yleis-
kaavassa alue 5 (eteläisempi) on osoitettu Palvelura-
kennusten- (P) ja alue 6 (pohjoisempi) Pientaloval-
taiseksi asuntoalueeksi (AP). 

Maaperäkartan mukaan alueet sijoittuvat pääosin 
kallioalueelle. Alueen 6 pohjois- ja itäosassa on maa-
peräkartan mukaan mahdollisesti savikkoa. 

Rakennettavuuden kannalta maaperän voidaan arvi-
oida kallioalueella olevan hyvä ja savialueella vaati-

van jonkinlaista pohjanvahvistusta esim. massavaihto. Kellareiden rakentamisesta 
voidaan suositella vältettäväksi, sillä kallion arvellaan olevan lähellä maanpintaa.  

3.2.7 Alue 7 ja 8 

Alueet 7 ja 8 sijaitsevat Vilppulassa. Alueet ovat 
osoitettu yleiskaavassa pientalovaltaiseksi asuinalu-
eeksi (AP).  

Maaperäolosuhteiltaan alueet sijoittuvat pääasiassa 
hiesun (siltin) ja hiekkamoreenin alueelle. Alueita 
halkoo myös keskellä kulkeva kalliovyöhyke, joka on 
havaittavissa myös maastokartta-aineistossa. 

Rakennettavuuden kannalta alueen maaperän voi-
daan arvioida olevan pääosin hyvä. Hiesu (siltti) alueen rakennettavuus tulee tar-
kentaa tonttikohtaisilla pohjatutkimuksilla kun tulevat rakenteet selvillä. 

3.2.8 Alue 9 ja 10 

Alueet 9 ja 10 sijaitsevat Vilppulassa. Alue 9 on osoi-
tettu yleiskaavassa työpaikka-alueeksi (TP) ja alue 
10 pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP). 

Maaperäolosuhteiltaan alueet sijoittuvat pääasiassa 
hiesun (siltin) alueelle. Alueen 9 länsiosassa ja alu-
een 10 itäosassa on myös mahdollisesti pehmeitä 
savialueita.  

Rakennettavuuden kannalta alue on kohtuullinen. Hiesun ja savialueiden osalta 
rakennettavuus tulee tarkentaa tonttikohtaisilla pohjatutkimuksilla. 

3.2.9 Alue 11 

Alue 11 sijaitsee Melasjärven luoteisosassa ja on osoi-
tettu yleiskaavassa työpaikka-alueeksi (TP). 

Alueen maaperä on pääosin hiekkamoreenia. Alueen 
esiintyy paikoin kalliota sekä idässä savea. 

Alueen rakennettavuus on hyvä. Rakennukset voidaan 
arvioida perustettavan pääosin kantavan pohjamaan 
varaan.  
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3.2.10 Alue 12 

Alue 12 sijaitsee Isonniemen teollisuusalueen pohjois-
puolella. Alue on osoitettu yleiskaavassa merkinnällä 
”Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laa-
dulla erityisiä vaatimuksia (TY).” 

Alueen maaperä on pääosin hiekkamoreenia. Alueen 
länsi, itä- ja pohjoisosassa on arviolta pehmeitä savi- 
ja turvealueita.  

Alueen rakennettavuus hiekkamoreenin alueella on 
hyvä ja rakenteet voidaan arvioida voida perustetta-
van kantavan pohjamaan varaan. Savi- ja turvealueilla 

rakennettavuus on huono. Näille alueille suositellaan maaperän tarkempaa selvit-
tämistä pohjatutkimuksilla.  

3.2.11 Alue 13 

Alue 13 sijaitsee Vuohijoen ja Mäkikylän alueella ja on 
osoitettu yleiskaavassa Pientalovaltaiseksi asuinalu-
eeksi (AP).  

Alueen maaperä on pääasiassa hiekkamoreenia. Alu-
een pohjoiskärjessä on arviolta kalliovyöhyke. Keskellä 
aluetta kulkee länsi-itäsuunnassa turvealue. 

Rakennettavuus turvealuetta lukuun ottamatta voi-
daan arvioida oleva hyvä. Turve-alueilla ja niiden lä-
hellä rakennettavuus tulee tarkentaa tonttikohtaisilla 
pohjatutkimuksilla. 

3.2.12 Alue 14 ja 15 

Alueet 14 ja 15 sijaitsevat Melasjärven koilliskulmassa. 
Alueet on osoitettu yleiskaavassa Palvelujen ja hallin-
non alueeksi sekä lisäksi alue 15 on esitetty vaihtoeh-
toisesti Pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP). 

Maaperäolosuhteiltaan alueet 14 ja 15 sijoittuvat alu-
eelle, jossa pohjaolosuhteet vaihtelevat. Alueella on 
havaittavissa selviä savi-, kallio- ja hiesualueita.  

Alueen rakennettavuus suositellaan tutkittavaksi tont-
tikohtaisilla pohjatutkimuksilla, jolla selvitetään savi-
kon paksuus ja kallion korkeusasema.  
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3.2.13 Alue 16 

Alue 16 sijaitsee Vouhimetsän alueella ja on osoitettu 
yleiskaavassa Pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP). 

Alue sijoittuu pohjamaaolosuhteiltaan hiekkamoreenin 
alueelle.  

Alueen rakennettavuus on hyvä. Rakennukset voidaan 
alustavasti arvioida perustettavan pääosin kantavan 
pohjamaan varaan.  

M 

 

3.2.14 Alue 17 ja 18 

Alueet 17 ja 18 sijaitsevat Kukkorokiven alueella. Alu-
eet on osoitettu yleiskaavassa Palvelujen ja hallinnon 
alueeksi (P) sekä lisäksi alue 18 on esitetyt vaihtoeh-
toisesti Pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP). 

Maaperäkartan mukaan alue 17 sijoittuu hiekkamo-
reenin alueella ja aluetta 18 hallitsee pääosin kallio-
alue keskellä ja reunoissa hiekkamoreeni.  

Rakennettavuuden kannalta maaperän voidaan arvioi-
da kallioalueella olevan hyvä. Kellareiden rakentamista ei suositella alueelle 18.  

3.2.15 Alue 19 
Alue 19 sijaitsee Päijänteenmäen ja Monhanlahden välissä 
ja on osoitettu yleiskaavassa Pientalovaltaiseksi asuinalu-
eeksi (AP). 

Maaperäolosuhteiltaan alue sijoittuu pääasiassa hiesun 
(siltin) ja hiekkamoreenin alueelle. Pohjoisosassa on ha-
vaittavissa myös savialue. 

Rakennettavuuden kannalta alueen maaperän voidaan ar-
vioida olevan pääosin hyvä. Hiesu (siltti) alueen rakennet-
tavuus tulee tarkentaa tonttikohtaisilla pohjatutkimuksilla 
kun tulevat rakenteet selvillä. 

3.2.16 Alue 20 

Alue 20 sijaitsee Mäntässä, Länsi-Koskelan alueella ja 
alue on osoitettu yleiskaavassa Kerrostalovaltaiseksi 
asuntoalueeksi (AK).  

Maaperäolosuhteiltaan alue sijoittuu hiekkamoreenin, 
hiesun ja kallion alueelle.  

Rakennettavuuden voidaan arvioida olevan pääosin 
hyvä. Pohjatutkimuksilla suositellaan selvitettäväksi 
kallion sijainti ja silttikerroksen paksuus rakentamisen 

yhteydessä. 
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3.2.17 Alue 21 
Alue 21sijaitsee Länsi-Koskelassa ja on soitettu yleis-
kaavassa Julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi 
(PY). 

Maaperäkartan mukaan alue on esitetty kartoittamat-
tomaksi alueeksi. Alueen voidaan arvioida sisältävän 
täyttöjä sekä sekalaista maa-ainesta. 

Ennen rakentamisen aloittamista alueella suositellaan 
tehtäväksi pohjatutkimukset alueen maaperän kerros-

rakenteen selvittämiseksi. 

3.2.18 Alue 22 ja 23 
Alueet 22 ja 23 sijaitsevat Katiskalahden ympärillä ja 
alue 22 on osoitettu yleiskaavassa Venevalkama 
merkinnällä (LV) ja alue 23 Pientalovaltaiseksi asuin-
alueeksi (AP). 

Alueet sijoittuvat pohjamaalajiltaan hiekkamoreenin 
ja kallion alueelle.  

Rakennettavuuden voidaan arvioida olevan alueilla 
hyvä. 

3.2.19 Alue 24-26 
Alue 24 on länsi-
itäsuunnassa oleva kaava-
alue, joka sijaitsee kaava-
alueen itäosassa ja on osoi-
tettu rautatieliikenteenalu-
eeksi (LR). Alue 25 on osoi-
tettu Venevalkama alueeksi 

(LV) ja alue 26 Lentoliikenteen alueeksi. 

Maaperäkartan mukaan alueet on merkitty pääosin kartoittamattomaksi ja sen 
voidaan arvioida olevan täyttöä tai sekalaisia maalajeja. Alue 26 sijoittuu osin 
hiekkamoreenin ja saven alueelle. 

Alueen rakennettavuus tulee selvittää pohjatutkimuksilla alueen tarkemman käyt-
tötarkoituksen selvittyä.  

3.2.20 Alue 27 

Alue 27 sijoittuu kaava-alueen koillisosaan Vuohen-
nimen alueelle ja se on osoitettu yleiskaavassa Pien-
talovaltaiseksi asuinalueeksi (AP). 

Alueen maaperä on pääasiassa hiekkamoreenia ja 
kalliota.  

Rakennettavuuden kannalta maaperän voidaan arvi-
oida olevan kallioalueella hyvä. Kellareiden raken-
tamisesta suositellaan vältettäväksi läheisen kal-

liopinnan takia.  
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3.2.21 Alue 28 
Alue 28 sijaitsee Rovaniemenlahden länsipuolella ja 
on osoitettu yleiskaavassa Pientalovaltaiseksi asuin-
alueeksi (AP).  

Alueen maaperä on pääasiassa hiekkamoreenia. 
Alueen koillisosassa on arviolta kalliovyöhyke ja alu-
een länsiosassa näyttää sijaitsevan turvealue. 

Rakennettavuus turvealuetta lukuun ottamatta voi-
daan arvioida oleva hyvä. Turve-alueilla ja niiden 
lähellä rakennettavuus tulee tarkentaa tonttikohtai-

silla pohjatutkimuksilla. 

3.2.22 Alue 29 

Alue 29 sijoittuu kaava-alueen koillisosaan Kohonie-
men alueelle ja se on osoitettu yleiskaavassa Pientalo-
valtaiseksi asuinalueeksi (AP). 

Alueen maaperä on maaperäkartta-aineistojen perus-
teella hiekkamoreenia ja kalliota.  

Rakennettavuuden kannalta maaperän voidaan arvioi-
da olevan hyvä. Kellareiden rakentamisesta suositel-
laan vältettäväksi läheisen kalliopinnan takia osassa 

aluetta.  

3.2.23 Alue 30 

Alue 30 sijoittuu kaava-alueen itäosaan Tammikankaan 
ja Mustanlahden teollisuusalueen väliin. Alue on osoi-
tettu yleiskaavassa Palvelujen ja hallinnon alueeksi (P). 

Alueen maaperä on maaperäkartta-aineistojen perus-
teella hiekkamoreenia ja kalliota. Alueen länsiosassa 
on havaittavissa arviolta turvealue. 

Rakennettavuuden kannalta maaperän voidaan arvioi-
da olevan hyvä turvealuetta lukuun ottamatta. Kella-
reiden rakentamisesta suositellaan vältettäväksi lähei-
sen kalliopinnan takia osassa aluetta. Turve-alueilla ja 

niiden lähellä rakennettavuus tulee tarkentaa tonttikohtaisilla pohjatutkimuksilla.  

3.2.24 Alue 31 

Alue 31 sijoittuu kaava-alueen itäosaan Juholan alueel-
le ja se on osoitettu yleiskaavassa Pientalovaltaiseksi 
asuinalueeksi (AP). 

Alueen maaperä on maaperäkartta-aineistojen perus-
teella hiekkamoreenia ja kalliota.  

Rakennettavuuden kannalta maaperän voidaan arvioi-
da olevan hyvä. Kellareiden rakentamisesta suositel-
laan vältettäväksi läheisen kalliopinnan takia osassa 
aluetta.  
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3.2.25 Alue 32 

Alue 32 sijoittuu kaava-alueen itäosaan ja se on osoi-
tettu yleiskaavassa Pientalovaltaiseksi asuinalueeksi 
(AP). 

Alueen maaperä on maaperäkartta-aineistojen perus-
teella hiekkamoreenia ja mahdollisesti hiekkaa.  

Rakennettavuuden kannalta maaperän voidaan arvioida 
olevan hyvä.  

 

 

 

3.2.26 Alue 33 
 

Alue 33 sijaitsee Vilppulankosken pohjoispuolella. Alue 
on määritetty yleiskaavassa pientalovaltaiseksi asuin-
alueeksi (AP).  

Alueen maaperä on maaperäkartta-aineistojen perus-
teella hiekkamoreenia. 

 Alueen rakennettavuus on hyvä. Rakennukset voidaan 
alustavasti arvioida perustettavan pääosin kantavan 
pohjamaan varaan.  
 
 
 

 
 
 

 
  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Maaperäselvitys 17 (18) 
   
1.2.2017   
   
 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 
 

4 Yhteenveto 

Kaava-alueen maaperä koostuu pääosin moreenista, alue on monin paikoin kalli-
oista erityisesti pohjoisosassa. Moreeni- ja kalliomäkien väleissä/laaksoissa esiin-
tyy myös hienompia sedimenttejä, paikoin alueet ovat soistuneita (turvetta). Alu-
een itä- ja länsipuolella on harjumuodostumia. Harjualueilla on luokiteltuja pohja-
vesialueita. Alueen maanpinnan korko vaihtelee eteläosassa pääosin +100…+120 
m mpy välillä, pohjoisen kalliomaa-alueella maanpinta kohoaa korkeimmillaan n. 
+200 m mpy tasolle. Kaava-alue rajautuu länsi-, etelä- ja itäosissa vesistöihin. 

Rakennettavuudeltaan alueen maaperä on pääosin hyvää kitkamaalajia, johon 
rakennukset sekä kunnallistekniikka on kustannustehokasta perustaa. Hienora-
keisilla alueilla joudutaan tekemään lähtökohtaisesti vähintään massanvaihtoja ja 
tarpeen mukaan muita pohjanvahvistusratkaisuja, jotka tarkentuvat alueen käy-
tön ja tonttikohtaisten pohjatutkimusten jälkeen.  

Uusien kaava-alueiden aluekohtainen tarkastelu perustuu ainoastaan Geologisen 
tutkimuslaitoksen maaperäkartta-aineistoon (1:20 000) sekä maastokartta-
aineistoon. Kaikilla alueilla suositellaan tehtäväksi pohjatutkimukset ennen raken-
tamisen aloittamista pohjamaan ja maaperän kerrosrakenteen selvittämiseksi. 
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5 Lähteet 

Internet 

Maaperäaineisto ja kallioperäaineisto 2015, http://hakku.gtk.fi/fi 

Paikkatietoikkuna:  
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta    
https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta 
 
Ympäristöhallinnon paikkatietoaineisto, http://wwwd3.ymparisto.fi/d3/paikkatieto.htm 

Kirjalliset lähteet 

Rakennustieto, InfraRYL 2010, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät 
ja alueet. 

Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL, RIL121-2004 Pohjarakennusohjeet 

Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL, RIL261-2013 Routasuojaus, rakennukset ja infra-
rakenteet.  
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